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Simplicidade formal

Itacorubi, Florianópolis. Este foi o 
local escolhido pelos proprietários 
para implantação desta residência. 
Além do terreno acidentado, outro 
desafio neste projeto – assumido 
pelos profissionais Paulo Cezar Gobbi 
e Felipe de Abreu Prazeres, do Gobbi 
Arquitetos Associados – foram diferenças 
nas técnicas construtivas adotadas no 
exterior e no Brasil, uma vez que os 
proprietários estrangeiros tinham outras 
referências. Neste caso, o escritório foi 
contratado por indicação de um cliente 
antigo, que intermediou o contato. 
“Por morar fora e não ter fluência em 
português, o casal confiou inteiramente 
no nosso trabalho para gerenciar todas 
as tramitações legais e administrar 

a obra”, destaca Paulo Gobbi.
A conversa inicial entre os envolvidos já 
foi bastante produtiva. O cliente lançou 
uma ideia de como imaginara a casa 
e foi suficiente, segundo os arquitetos, 
para a definição do estilo a ser adotado 
e verificar o que era importante para 
os proprietários. Nos 300m² de área
construída, o programa de necessidades 
foi distribuído em dois pavimentos, 
quatro quartos e um escritório no 
andar superior. No térreo, cozinha, 
área de serviço, varanda e piscina.

O projeto priorizou a simplicidade 
formal, com volumes puros, a forte 
relação entre espaços internos e externos 
e o contraste natural entre os materiais. 

A madeira na fachada e no assoalho, 
por exemplo, mistura-se ao cimento 
queimado de maneira harmônica.

No térreo, os ambientes sociais são 
abertos e encontram-se nivelados com 
a área da piscina. Por ter uma vista 
privilegiada, a residência explora ao 
máximo as aberturas generosas com 
esquadrias de vidro duplo. Nos fundos 
da casa, o andar superior se liga ao 
terreno por meio de uma passarela.

Os fornecedores parceiros são Portobello 
Shop São José, Lohn Esquadrias, 
Escadas Munarim, Mademeyer 
Madeiras e João Melo da Construarte.

A empresa Gobbi Arquitetos 
Associados é derivada da Mendes 

Gobbi Arquitetura, fundada em 
1980 pelos arquitetos Maria 
Lúcia Mendes Gobbi e Paulo 

Cezar Gobbi. Desde 2010, Paulo 
tem parceria com o arquiteto 

Felipe de Abreu Prazeres. Ambos 
atuam principalmente nas 

áreas de arquitetura residencial, 
hoteleira, comercial, interiores e 

administração de obras.
O escritório é associado à AsBEA/SC.
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Nortearam este projeto a volumetria pura 
e a forte relação entre espaços internos 

e externos, explorando ao máximo a 
paisagem do entorno.
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