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uma questão de conceito

Arquitetura Residencial

 Adequar funcional e harmoni-
camente espaços de convívio, requer 
esforço e talento por parte do profis-
sional que deve interpretar os gostos e 
vontades do cliente para torná-los rea-
lidade num projeto.
 Definir conceitualmente um 

empreendimento significa fixar crité-
rios, propósitos e expectativas para a 
utilização do mesmo.
 Tomando isto como uma pre-
missa fundamental para o desenvolvi-
mento do projeto desta residência, a 
arquiteta Jania Pereira, da Formato D, 

passou a definir o partido do empre-
endimento como um todo e de suas 
partes e interdependências, focando 
obter o máximo de conforto, harmonia 
e funcionalidade de forma a atender ao 
máximo às expectativas do cliente.
 O resultado foi um projeto 

que veio totalmente de encontro aos 
anseios do cliente, materializando-se 
na construção da obra, seus acabamen-
tos e decoração dos ambientes, permi-
tindo criar uma verdadeira obra que 
a arquiteta denominada como “Casa 
Conceito”.
 A área de lazer íntima abri-
ga uma piscina grande, que permite 

a prática do nado, com a instalação 
de um turbilhão especificamente 
para este fim. No ambiente, os es-
paços de repouso e convívio íntimo 
foram minuciosamente pensados e 
projetados para permitir o acesso 
direto e a integração com a churras-
queira, sala de jogos, sala de músi-
ca, academia e atelier.

Morar bem, 
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 O hall de entrada, lim-
po, claro, moderno e ao mesmo 
tempo sofisticado, recebeu uma 
porta pivotante de madeira de 
três metros de altura e piso de 
mármore além de parede reves-
tida com mosaico de mármore.

 A sala de jantar, com pé-di-
reito duplo, além de proporcionar um 
conforto térmico e com uma ilumi-
nação muito boa, foi concebida para 
integrar os espaços de maior convívio 

diário. Ela se ajusta para permitir a 
participação e integração de todos es-
tando na cozinha, sala de estar ou na 
churrasqueira.
 Importante ressaltar a leveza 

do ambiente transmitida pelo estilo de 
móveis e pelo corrimão de vidro, na 
escada de acesso ao local de convívio 
do casal, além das cores em tons cla-
ros na paredes.



 A biblioteca teve um tra-
tamento específico para abrigar 
e organizar os livros e móveis de 
forma que permitisse o exercício 
adequado de uma das atividades 
mais importantes da família, que 
é a leitura. Tudo isso sem perder o 
foco na beleza do ambiente.

 No quarto do casal o objetivo é dar 
aconchego, elegância e bem-estar, sem exa-
geros, porém com muita privacidade, refina-
mento e integração com a área externa da casa 
através de uma ampla sacada.  
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 O quarto da menina recebeu 
toda atenção para torná-lo glamoroso, 
leve e aconchegante, atendendo ao per-
fil da adolescente.
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 O quarto do rapaz, um jovem 
músico, recebeu decoração voltada ao 
seu estilo. O ambiente ao lado é uma 
sala de música termo-acústica, que foi 
tratada para dar total privacidade e iso-
lamento os demais cômodos, e ao mú-
sico durante suas atividades.   

Casa Geraldo
Jaraguá – (47) 3275-1721
Joinville _ (47) 3025-7280
www.casageraldo.com.br 

Pallazzo
Corupá - 3375-0200
www.pallazzo.com.br

Formus
Balneário Camboriú (47) 3268-6473
Joinville (47) 3433-9234
www.formus.com.br

Portobello
Blumenau – (47) 3326-2122
Jaraguá – (47) 3055-2022
www.portobelloshop.com.br 

Brillare  
Jaraguá – (47) 3370-5757
www.brillare.com.br 
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