
Detalhes de charme
desenhos exclusivos marcam a fachada criada por andréa benthien, 
da tríade arquitetura, em condomínio no Campo Comprido em Curitiba

Para a arquiteta andrea benthien, sócia-di-
retora da tríade arquitetura e autora do projeto 
desta residência de 408 m2 em um condomínio no 
Campo Comprido, na capital paranaense, a gran-
de volumetria da cobertura e o desenho persona-
lizado dos beirais são os grandes diferenciais da 
fachada. as telhas de concreto cinza ganharam a 
companhia de molduras desenhadas pelo escritó-
rio e executados em alvenaria com acabamento 
de pintura lisa branca.

“a criação de pórticos verticais e os planos pro-
jetados com o revestimento de pedra filetada São 
tomé fazem um jogo de ortogonalidade e criam vá-
rios planos inusitados de cada ângulo que se olha”, 
completa a arquiteta sobre os destaques da facha-
da, que tem textura nas paredes e moldura nas ja-

nelas. as esquadrias de alumínio receberam pintura 
eletrostática branca e as portas, de madeira, foram 
laqueadas da mesma cor.

Para dar mais leveza à escada externa, andréa 
fez os degraus vazados com placas de miracema, 
pedra altamente resistente utilizada geralmente em 
estado bruto. O acesso à garagem foi revestido com 
os ladrilhos do mesmo material. Para valorizar todos 
os planos criados para a fachada, a iluminação está 
embutida no solo. 

Com o objetivo de driblar o grande aclive do ter-
reno, a arquiteta criou um subsolo de meio nível, 
elevando assim o térreo na parte da frente da casa, 
que fica voltada para o norte. “desta forma, o aces-
so à área de lazer, nos fundos da casa, coincidiu com 
o nível do jardim”, explica. 
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Como a construção ocupou apenas 36% do ter-
reno, há grande recuo para que ocorra boa ventila-
ção e incidência de luz natural, um dos pedidos dos 
proprietários. “Os clientes queriam uma casa con-
temporânea com muita volumetria e contato com o 
entorno”, completa. a solicitação incluiu ainda uma 
área bem ampla para receber amigos, o que foi con-
cretizado com a integração entre as principais áreas 
sociais e a ligação entre a cozinha e a churrasqueira.

a obra finalizada no início de 2011 levou um ano 
para ser concluída. a execução foi da Construtora 
Giport e o paisagismo assinado por nádia bentz e 
Vanderlan Farias. 

“Os clientes queriam uma casa 
contemporânea com muita 
volumetria e contato com o 
entorno”
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