
ESTILO DO PROJETO
Mesmo se valendo de materiais de aspecto bruto para encontrar sua personalidade, o 
resultado final do projeto é cheio de contemporaneidade, como revela o desenho da fachada. 
O mesmo estilo é visto na decoração, que utiliza-se de materiais similares e da marcenaria de 
linhas puras e retas, com muita madeira. A relação entre interior e exterior, essencial em casas 
de veraneio, é total, graças às soluções modernas, como grande abertura de esquadrias e 
decks em patamares voltados para o lago.

Refúgio de praia para uma família que vive na região metropolitana de Porto Alegre (RS), 
esta residência de 306m², localizada em Xangri-lá, litoral gaúcho, tem uma arquitetura 
contemporânea que foge aos paradigmas das antigas construções típicas de litoral. A 
começar pela fachada, que exibe uma composição com volumes de concreto aparente, 
tijolo de demolição e vãos envidraçados, ora em contraste e oposição, ora em harmonia e 
alinhamentos de planos. “O desafio do projeto foi fazer uma casa contemporânea utilizando 
um material carregado de história e personalidade, como o tijolo, unido com a força e a 
brutalidade do concreto aparente”, conta o arquiteto João Batista Martin, que assina o projeto 
arquitetônico. A ligação entre o passado e o presente se revela no tipo de material aplicado e 
também na história de suas origens: os tijolos maciços, usados inclusive na lareira, pertenciam 
às casas germânicas da Serra Gaúcha e foram resgatados pelo pai da moradora. A decoração 
de interiores de inspiração minimalista também encontra harmonia com elementos mais 
rústicos e naturais como a madeira. A aplicação salta aos olhos no elemento que compõe o 
hall de entrada, desenhado pela arquiteta Thaís Luft, responsável pelo projeto de interiores. 
Feito de louro freijó, o painel ripado parte de um aparador, cobre a parede e encontra o forro. 
Dali, as dobras se transformam em pendentes. “Utilizamos a mesma madeira para criar o 
rebaixo sobre a cama do casal. A intenção foi compor unidade visual com outros ambientes, 
como o hall, cozinha e lavabo, que também receberam um detalhamento de madeira”, conta 
Thaís. Uma das premissas foi estabelecer conexão total com o lago do condomínio. Para 
isso, um generoso deck de madeira, que amplia o pátio de fundos, funciona como extensão 
da varanda e do living, sendo acessado por grandes esquadrias.
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Acima, o spa sobre platô e deck de madeira grapia tem visão privilegiada do lago. A grande varanda coberta recebeu mobiliário 
versátil que atende às funções de lazer e descanso. No décor do estar, abaixo, tapete de estampa geométrica preta e branca e 
poltrona de fibra natural contrastam com o volume da lareira de tijolos maciços. Mesa de jantar Nature de madeira guajuvira. Na 
página esquerda, a fachada frontal, com jogo de volumes de concreto aparente, tijolo de demolição e planos de vidro.
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O mobiliário sob medida da cozinha mistura melamina cinza e lâmina de louro freijó, mesma usada no volume da coifa, que abrange o 
cooktop e uma grande churrasqueira, com sistema de espetos giratórios e grelha elevatória de inox. Balcão da ilha composto por duas altu-
ras diferentes de bancadas: uma de quartzo cemento spa suede com chopeira tipo Torre Naja, e outra de concreto aparente com detalhes 
de madeira ripada. Abaixo, detalhe dos puxadores tipo cava nos armários, e da garagem, que encontra-se descolada do corpo da casa.

Ambiente de transição entre o espaço fechado e aberto da casa, onde o living se conecta ao exterior por grandes esquadrias 
de PVC preto. Sofá com tecido especial para áreas externas e pufes com textura de cimento polido, que servem de assentos ou 
mesas de apoio. Abaixo, o elemento multifuncional ripado de louro freijó no hall de entrada, desenhado pela arquiteta, com lustre 
com lâmpadas de filamento tipo bulbo. Executada em concreto aparente, a bancada conta com grelha, mesa e pia.
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Resumo de materiais e desenho arquitetônico na linda fachada voltada para o 
lago. Na página esquerda, no dormitório do casal, ripas de louro freijó compõem o 
elemento disposto sobre toda a cama. Fitas de led colocadas sob a madeira geram 
a iluminação indireta desejada. Cabeceira estofada em linho e criados-mudos 
desenhados pela arquiteta. No detalhe, o abrigo para carros em concreto aparente.

PERFIL
A arquitetura sempre esteve presente na vida do arquiteto João Batista 
Martin. Filho de engenheiro, cresceu vivenciando de perto a rotina do 
pai correndo e brincado pelos canteiros de obra. Daí vem a sua ligação 
com a construção civil. Graduado pela PUC/RS,em 2004, assumiu como 
arquiteto e sócio-proprietário o escritório Martin Arquitetura + Engenharia, 
fundado em 1982 pelo engenheiro Luciano Martin, com sede em Capão 
da Canoa (RS). Trata-se de um escritório multidisciplinar, onde arquitetos e 
engenheiros trabalham lado a lado para produzir uma arquitetura marcante 
e contemporânea. Em 2014, concluiu o Mestrado pela UniRitter/Mackenzie 
com um profundo estudo sobre as casas de praia, especializando-se 
nesta temática. Em 2015, ingressou como professor universitário na Ulbra 
Torres/RS. “Nossa maior característica é a busca constante em utilizar a 
arquitetura como meio para criar espaços únicos, onde nossos clientes 
possam desfrutar intensamente e viver momentos inesquecíveis”, destaca. 
Apaixonada por artes, pelo belo e pelo poder de transformar espaços, a 
arquiteta Thaís Luft se formou pela Feevale em 2009, e fez pós-graduação 
em Gestão Pública pela UFSC (2013). Atualmente, cursa Mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo na UFRGS. Em 2015, uniu-se a três profissionais 
para criação do Grupo Vinte|Vetta Arquitetura, empresa plural da qual é 
sócia atualmente. “A todo o momento surgem novas tecnologias, técnicas 
construtivas, materiais, tendências e ferramentas de trabalho, por isso, 
um desafio é estar atualizada”, conta Thaís, que busca conhecimento 
também em viagens. Em uma delas, realizada com o marido arquiteto, 
percorreu, de camioneta, 28 mil quilômetros entre o Rio Grande do Sul 
e os Estados Unidos, sempre com o olhar direcionado às mais diversas 
arquiteturas do continente americano.

PRINCIPAIS PARCEIROS
Portobello Shop pisos e revestimentos cerâmicos 
Verde Arte paisagismo
Toque Final mobiliário sob medida
Termopiso piso aquecido
Eltz chopeira
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