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Acreditamos na criatividade e no poder das boas ideias. Criamos,
cultivamos e experimentamos novas formas e espaços que possam emocionar e surpreender as pessoas.

Materializamos projetos que evidenciam soluções estéticas,
funcionais, ambientais e culturais, onde a experiência do usuário
seja enriquecida através da arquitetura, do urbanismo e do design.

c as a dac ito
ROCCIA

, condomínio de terrenos.

Somos inspirados pela convicção de que a qualidade do ambiente em que vivemos tem influência direta sobre a qualidade de nossas vidas,
seja em nossa casa, no trabalho, no lazer ou no
espaço público.
Por isso não restringimos nossa prática a tipologias ou dimensões. Desenvolvemos projetos
de arquitetura, urbanismo e design de produto. Buscamos desenvolver um papel estratégico, conjugando praticidade, inteligência
e flexibilidade durante o processo de criação
e de execução dos projetos. Como assessores
para investimentos imobiliários e desenvolvimento de produtos, desejamos ligar os pontos
existentes entre os interesses envolvidos, imprescindíveis para transformar iniciativas em
realidade.
Para nós, a confirmação de um background
conceitual é importante para atingirmos resultados sólidos e satisfatórios, em que soluções inovadoras e sustentáveis – combinadas
a aprofundados estudos do desenho, dos materiais e das técnicas construtivas, se materializem em propostas altamente personalizadas,
com características vinculadas ao local, às tecnologias e aos recursos disponíveis.
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fig. 01 - Roccia, ao amanhecer.

ERS 122

flores da cunha

Cidade contornada por infinitos tons
de verde que mesclam a natureza exuberante aos vinhedos que, no verão,
exalam o perfume das uvas tão características da Serra Gaúcha.

RS 453
Rota do Sol

Pertinho de uma grande variedade de locais gastronômicos, enoturísticos e de destinos naturais
de tirar o fôlego.

RS 453
Rota do Sol
fig. 03 - Vista da cidade de Flores da Cunha.

Está próxima de grandes centros urbanos, mas mantém toda a qualidade de vida de uma cidade de interior.
Estende-se diante de você em um horizonte onde os pensamentos tocam o
céu e as mãos os prazeres de uma boa
taça de vinho.
fig. 02 - Mirante Arezzo, Villa Toscana.
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A magia desta terra vem de um desenvolvimento econômico constante, de
uma localização privilegiada e de uma
qualidade de vida surpreendente.

Caxias do Sul
Farroupilha

ERS 122
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fig. 04 - Rua interna: acesso ao Terrazzo condominial à esquerda e lotes à direita.
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o roccia
Cada
elemento
que
compõe
o
condomínio
foi
carinhosamente estudado para preservar todas as
belezas naturais do local, evidenciando os visuais, vegetação nativa e
topografia rochosa. Somos diretamente
influenciados pelo local onde vivemos,
valorizar isso é fundamental.
Logo da via de acesso percebemos que
cada um dos seis terrenos possui vista
para a serra, à direita. Ao Norte, uma
generosa área de vegetação nativa preservada compõe o espaço condominial
como um constante cenário para as áreas de lazer.
Uma refeição em família, um happy hour
entre amigos ou um vinho para apreciar
o final da tarde podem se tornar ocasiões
ainda mais especiais quando circundadas
pela paisagem exuberante do entorno e
pelo conforto do espaço condominial, no
Roccia.
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Rua Pienza
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10

Não só para morar, mas para viver. Para
se aproximar da natureza e para se encantar. Para se inspirar do amanhecer ao
anoitecer. Do ROCCIA temos vistas incríveis e perenes, além de uma área verde
de natureza nativa e preservada logo ao
lado.
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Acesso

casa dacito
A casa dacito foi projetada especialmente para os lotes 10 e 11, conforme mapa ao
lado. A arquitetura proposta respeita a
paisagem, a luz natural e se adapta suavemente à topografia existente.

Norte

Rua Arezzo
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casa

dacito
localizada em um dos locais mais bonitos de Flores da Cunha, a
casa é rodeada por lindas paisagens da Serra, com natureza exuberante e formações rochosas singulares

A Casa Dacito explora as características
ímpares da paisagem local. Resultado de
uma análise criteriosa das condicionantes ambientais - orientação solar, melhor
aproveitamento das visuais, melhor aproveitamento da topografia e possibilidades
de acessos, sua implantação de simples
leitura contempla os diferentes potenciais
do terreno, respeitando a paisagem existente e buscando a mínima interferência
no relevo.
Inspirada na arquitetura vernacular da
Serra Gaúcha, a proposta é consistente e de
fácil leitura: um grande volume prismático
em pedra que repousa sobre o solo, conectando-se à paisagem através de aberturas
amplas que milimetricamente enquadram
a visual do entorno.
De presença marcante, a casa em pedra e
madeira destaca-se em meio à paisagem
por seu volume robusto. Internamente, as
generosas aberturas em todos os ambientes garantem a presença de luz natural,
equilibrando de forma precisa superfícies
opacas e transparentes.
Uma casa atemporal.

fig. 05 - Casa Dacito, fachadas Sul e Leste.
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fig. 06 - Térreo.
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fig. 07 - Subsolo -1.
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Área interna
Área externa
Área total

120,58m²
61,03m²
181,61m²

Acesso
Lavanderia e Jardim
Cozinha e Jantar
Estar
Terraço

Área interna
Área externa
Área total

165,81m²
61,13m²
226,94m²

Garagem
Escritório
Dormitório
Suíte

Área interna
Área externa
Área total

71,66m²
22,56m²
94,22m²

Suíte principal
Terraço

Área total interna

358,05m²

fig. 08 - Subsolo -2.
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equilíbrio, essência e
respeito à tonalidade local
Elemento marcante na composição das fachadas da residência, o uso da pedra e do
concreto moldado in loco, especialmente
escolhidos para o projeto, contrapõe a volumetria de linhas retas por meio do contraste de suas texturas e cores.
Observada ao longe, emoldurada pelo horizonte de rochedos e verdes infindáveis, a
Casa Dacito se enquadra à paisagem, respeitando a paleta de cores e materiais do
entorno.
As áreas externas, com topografia praticamente inalterada, receberão tratamento paisagístico inspirado no cenário local,
com uso de espécies nativas e exóticas,
todas presentes na paisagem original,
mescladas entre pedras e recortes no solo
natural.
fig. 09 - Casa Dacito, fachadas Oeste e Norte.
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fig. 10 - Térreo: jantar e cozinha.

fig. 11 - Detalhe da abertura da cozinha na fachaada .

Com traços contemporâneos e minimalistas que buscam extrair beleza a partir de
soluções essenciais, a materialidade proposta carrega a intenção de uma arquitetura protagonista, mas que se posiciona como
cenário para a beleza natural circundante.
A residência conecta-se às visuais através
de generosas aberturas e esquadrias, transcendendo, em muitos momentos, os limites entre interior e exterior.
Na imagem acima, a espaçosa cozinha- coração da casa, com fogão à lenha e imensa
janela à Norte, voltada para a vista e para a
luz natural.
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fig. 12 - Térreo: estar. Terraço ao fundo.

suíte principal,
voltada para a paisagem.

Todas as suítes foram projetadas para terem como pano de fundo a paisagem. A
suíte principal, representada na imagem
abaixo, é conectada a um generoso terraço,
amplamente integrado ao interior através
das grandes aberturas. O espaço do dormitório - que conta com closet, banheira,
chuveiro, wc e lavatórios, é amplo e possibilita atividades de estar, descanso e contemplação.

Os espaços internos são completamente
integrados, iluminados e ventilados. A presença da luz natural permeia os ambientes
através de grandes aberturas para a vista,
mas também pelas generosas claraboias
presentes na escada e no jardim da lavanderia.
O emprego de materiais nobres como a
madeira e a pedra natural, de tonalidade
quente, proporciona conforto e acolhimento. Em todos os pavimentos a presença da
pedra nota-se também a partir do interior,
conectando, através de relevos e texturas,
a materialidade natural e rústica deste elemento tão nobre e primitivo.

fig. 14 - Subsolo -2: suíte principal.

arquitetura serena que
repousa em frente à
paisagem.
fig. 13 - Área de estar externa.
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Idealização e
Incorporação:

São três opções de projeto de arquitetura disponíveis, que são
oferecidas juntamente com a aquisição do terreno, sem custo
adicional. Os modelos de arquitetura foram desenvolvidos respeitando rigorosamente a topografia local e as particularidades de cada um dos seis terrenos do ROCCIA: CASA ANDESITO,
indicada para os lotes 08 e 09; CASA DACITO indicada para os
lotes 10 e 11; e, por fim, a CASA RIOLITO, indicada para os lotes
12 e 13. Os três modelos de arquitetura disponíveis têm como
objetivo facilitar e ajudar o cliente na escolha da arquitetura
e design da casa, encurtando o caminho entre a avaliação
do local e o processo criativo de modelo de arquitetura. Ao
mesmo tempo, essas propostas levam consigo uma série de
elementos desejáveis para compor e se integrar com o modelo
de arquitetura proposto no condomínio. A escolha por um dos
projetos propostos dá ao cliente a condição de tratar diretamente com o escritório dono da proposição – o naE – Núcleo
de Arquitetura Experimental, sem nenhum custo adicional
associado a isso. Mudanças pontuais de planta e materiais são
admitidas e, igualmente, não geram custo adicional. O entregável de arquitetura de qualquer um dos modelos propostos
compreende o estudo de viabilidade, o estudo preliminar, o
anteprojeto e o projeto executivo de arquitetura. O projeto de
arquitetura é entregue com a aprovação e o alvará de construção emitidos pela Prefeitura de Flores da Cunha. As custas
com Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e taxas de
aprovação correrão por conta do cliente, bem como os custos
de construção da casa. Não estão inclusos como entregável
demais projetos complementares tais como: projetos de arqui18

Projeto arquitetônico,
interiores e projeto gráfico:

Com maturidade e solidez, nós da Olimóveis
Urbanismo projetamos paisagens urbanas.
Recriamos maneiras de morar e abrimos portas para novos lares. Cada empreendimento é
singular. Transformamos o cenário das cidades
com inteligência e afeto. Aproveitamos a beleza dos espaços. Geramos vida de qualidade.
Urbanizamos com novos contornos.

www.nae.arq.br

Buscamos a superação, a integridade, o compromisso e a ética. Assim, conquistamos clientes, colaboradores, corretores, fornecedores e
parceiros. Atuante em diversas regiões do Rio
Grande do Sul, a Olimóveis surgiu em Flores da
Cunha, na Serra Gaúcha, onde está localizada
sua matriz, e conta com escritório de apoio comercial em Porto Alegre. No segmento imobiliário desde 1993, a empresa tem foco de atuação
em obras de urbanização.

tetura de interiores, projeto estrutural, projeto hidrossanitário,
projeto elétrico, instalações de gás, entre outros. É facultado ao
cliente a aceitação de um dos modelos propostos – poderá,
sem problemas, optar por trabalhar com outro escritório de arquitetura, de sua livre escolha, mediante as diretrizes de arquitetura estipuladas pelo condomínio, bem como a observância
do código interno de edificações, registrado sob o Nº 13.745 no
Ofício de Registro de Imóveis de Flores da Cunha - RS. O projeto
urbanístico do empreendimento encontra-se aprovado na Prefeitura de Flores da Cunha e registrado sob a Matrícula de Nº
25.727, R.1-25.727 no Ofício de Registro de Imóveis de Flores da
Cunha - RS. O empreendimento ainda poderá sofrer alterações,
o que ensejará mudanças no projeto e, caso necessário, serão
submetidas à aprovação dos órgãos públicos competentes.
Todas as imagens e perspectivas contidas neste material são
meramente ilustrativas, podendo sofrer modificações ao longo
do projeto executivo, até a implementação total do empreendimento. A vegetação representada nas imagens é meramente
ilustrativa e representa o porte adulto das espécies. Na entrega,
essa vegetação poderá apresentar diferença de porte, porém
estará de acordo com o projeto de arborização. Planta baixa
meramente ilustrativa. As informações técnicas deverão ser
confirmadas com a loteadora e constarão no contrato de
compra e venda. Loteadora: Olimóveis Empreendimentos
Imobiliários Ltda., com sede na Rua Garibaldi, 1020, sala 2, CEP
95.270-000, no Centro de Flores da Cunha - RS, inscrita no CNPJ/
MF sob o n o 72.437.403/0001-03.

Rua Garibaldi, 1020, Sala 02.
Flores da Cunha, RS
54 3292 3300
olimoveis.com.br

/olimoveis
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roccia condomínio de terrenos
Vila Toscana
Flores da Cunha / RS, Brasil
+ 55 54 3292 3300
+ 55 51 9 9978 0602
vendas@rocciaresidencial.com.br

arquitetura e interiores
naE + naE design
Porto Alegre | RS, Brasil
+ 55 51 985 090 309
contato@nae.arq.br

