
Um projeto especialmente
desenvolvido para o

BRASILIDADE CONTEMPORÂNEA
INTEGRADA À PAISAGEM



INSPIRAÇÃO



“Uma residência amplamente iluminada e arejada 
durante o dia, que lança luz própria durante a noite,
como uma lanterna em meio à mata, um lugar de
proteção e aconchego ao clima frio da região”.



ARQUITETURA



Arquiteto e Urbanista formado em 1994 pela Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo (FAU-USP), onde concluiu o mestrado em 
2004.Professor de Projeto da Universidade 
Anhembi-Morumbi de 2004 a 2010.

Membro da diretoria da associação Escola da Cidade 
desde 2013. Coordenador do curso de Pós-Graduação 
lato sensu da Escola da Cidade – “Civilização América: 
Geografia, Cidade e Arquitetura”, desde 2010.

Professor de Projeto do Estúdio Vertical e orientador 
de Trabalhos Finais de Graduação (TFG) da Escola da 
Cidade desde 2005.

Professor convidado em Buenos Aires, Montevideo, 
Santiago, Assunção, Lisboa, Barcelona, Austin, La Plata, 
Quito, Lima, Delft. Proferiu palestras e participou de 
eventos em diversas cidades brasileiras.

FERNANDO FELIPPE VIÉGASFernando Viegas e Cristiane Muniz, sócios no

escritório de arquitetura  UNA ARQUITETOS.



Em quase 20 anos de trajetória, o Una venceu importantes 
concursos públicos nacionais, como o Renova SP (2011), e 
menções honrosas na VIII Bienal de Arquitetura de São 
Paulo e na V Bienal Ibero-americana de Arquitetura e 
Urbanismo, no Uruguai, entre vários outros. O escritório 
recebeu diversos prêmios por projetos e obras construídas. 
Entre eles, vários concedidos pelo Instituto de Arquitetos 
do Brasil, tendo recebido em 2008 seu reconhecimento 
máximo, o prêmio Carlos Barjas Milan, pelo projeto da Nova 
Estação Piqueri. Foi premiado na V Bienal Internacional de 
Arquitetura de São Paulo, com o projeto para o Centro 
Universitário Maria Antônia (USP) e do Instituto de Arte 
Contemporânea, e na VII Bienal, com o projeto urbano para 
os bairros da Mooca e Ipiranga, em São Paulo.

Em 2003 integrou a equipe do arquiteto Paulo Mendes da 
Rocha no projeto para candidatura de São Paulo à sede das 
Olimpíadas de 2012. Participou de diversos eventos 
nacionais e internacionais. Expôs em duas edições da Bienal 
de Arquitetura de Veneza. Em 2004, no Pavilhão do Brasil, 
representando o país, a convite da curadoria nacional. Em 
2006, no Pavilhão Arsenalle, selecionado pela curadoria 
internacional. Em 2010 foi o convidado a expor na Trienal de 
Arquitetura de Lisboa, tendo desenvolvido especialmente 
para a ocasião um projeto de habitação em Caranguejo 
Tabaiares, Recife.

O Una Arquitetos integrou a exposição Coletivo - 
Arquitetura Paulista Contemporânea, exibida inicialmente 
em São Paulo (Centro Universitário Maria Antônia), e 
posteriormente no Rio de Janeiro, Lisboa, Zurich, St. Louis, 
Braumschweig, com livro editado pela Cosac e Naify.

UNA ARQUITETOS

São sócios do Una Arquitetos:
Cristiane Muniz, Fábio Valentim, Fernanda 
Barbara e Fernando Viégas. Entre 1996 e 1999, o 
escritório teve também como sócias Ana Paula 
Pontes e Catherine Otondo.

Fundado em 1996 pelo arquiteto Fernando Felippe Viégas, o 
premiado escritório Una Arquitetos é uma associação de 
profissionais pautados pela multidisciplinaridade e por 
desenvolver projetos em diversas escalas, associado a 
empresas de engenharia e consultorias, garantindo ampla 
reflexão das questões da arquitetura e do urbanismo.



CONSTRUÇÃO



Um projeto único, em meio à natureza e uma legítima celebração do modo 
de vida exclusivo nas montanhas, exige método construtivo especializado 
e em sintonia com o ambiente. A madeira como material predominante, 
aliada ao processo sustentável do recurso pela ITA Construtora, foi a 
escolha definitiva para a execução da Casa Lúmina.

A BELEZA E ROBUSTEZ DA MADEIRA, 
COM A TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL DA ESPECIALISTA.



ITA CONSTRUTORA
Estabelecida em São Paulo, a ITA Construtora é referência 
em Madeira Laminada Colada (MLC), processo construtivo 
tradicional na Europa. As peças, fabricadas com madeira 
de eucalipto de reflorestamento, recebem tratamento de 
ponta contra intempéries e organismos xilófagos, além de 
pintura final com stain, que garante proteção hidrofugante 
e estabilidade dimensional.

Cada etapa da produção da MLC da ITA é acompanhada 
por um rigoroso controle de qualidade, permitindo que o 
processo seja rastreável do início ao fim. O resultado é um 
produto de alta tecnologia e confiabilidade, com garantia 
de 20 anos.



LOCALIZAÇÃO



50 Km de Vitória
7 Km de Campinho

ROTA DOS IPÊS, 06
DOMINGOS MARTINS

ESPÍRITO SANTO

A região do Condomínio 
Espelho d’Água é apontada 
pela ONU como detentora 
de um dos melhores climas 
do mundo. Domingos 
Martins é um polo turístico 
privilegiado das montanhas 
capixabas, com diversas 
opções culturais e 
gastronômicas. Aqui, a 
qualidade de vida que dá 
para sentir no ar, também é 
garantida pelo fácil acesso 
ao comércio local, bem 
como restaurantes, 
cervejarias e locais onde 
ocorrem os principais 
eventos do município.



50 Km
VITÓRIA 

7 Km
DO CENTRO DE 
DOMINGOS MARTINS

570 mil m2 
ÁREA TOTAL

60mil m2

CENTRO DE CONVIVÊNCIA
+ LAZER

7 Km
VIAS PAVIMENTADAS

Internet
FIBRA ÓPTICA

100%
REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA

24 horas
MONITORAMENTO ELETRÔNICO

2000 a 7000 m2

ÁREA DAS QUINTAS
Espaço de sobra para pomar, 
lazer e privacidade.

VOCÊ CERCADO DE NATUREZA
TECNOLOGIA, SEGURANÇA E UMA
INCRÍVEL INFRAESTRUTURA
No Condomínio Espelho d’Água, você encontra uma completa 
infraestrutura de ruas pavimentadas em paralelepípedos com sistema 
de drenagem em todo o condomínio, rede elétrica subterrânea, água, 
internet de fibra óptica e segurança 24 
horas. E para você desfrutar de toda 
qualidade de vida com plenitude, as quintas 
foram distribuídas de modo a valorizar a 
beleza da paisagem e das vistas e preservar 
a privacidade das famílias.





424,00m2

ÁREA TOTAL
258,00m2

PAV SUPERIOR
176,00m2

PAV INFERIOR
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ANTEPROJETO
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Mínima interferência na quinta onde se estabelece, a Casa Lúmina se integra à paisagem, como uma casa 
na árvore. Uma construção em madeira, com montagem estruturam que preserva o canteiro limpo, as 
árvores e a beleza do local. Uma obra limpa, rápida, com peças numeradas e encaixes metálicos. 
Resistência e leveza são as principais características deste projeto, que utiliza pilares, vigas, e placas de 
madeira laminada e eucalipto colado com alta tecnologia. 

UM PROJETO QUE DIALOGA COM A NATUREZA





Celebrar momentos de união e cozinhar na companhia de bons amigos e familiares. Contemplar, 
juntos, toda exuberância da paisagem que contorna a residência. A Casa Lúmina foi concebida para 
ser receptiva, assim como é a natureza. Um lugar para viver à vontade e curtir a liberdade.

UMA RESIDÊNCIA COM RAÍZES
NOS BONS ENCONTROS





A busca pelo equilíbrio e mínima intervenção na natureza já existente na quinta é o grande propósito deste 
projeto. A Casa Lúmina se eleva no terreno, preservando o solo e todas as riquezas naturais nele 
estabelecidas. A mobilidade interna proporciona, aos moradores e visitantes, um passeio cenográfico, onde a 
luz natural penetra a residência e as grandes lâminas de vidro permitem contemplar a paisagem externa.

CONTEMPLAÇÃO NAS ALTURAS





• Área total da Quinta: 2.815m²
• Área total construída: 424m²
• 4 Suítes
• Cozinha, sala e living integrados



Entrevista com 

Una Arquitetos
FERNANDO FELIPPE VIÉGAS



1) Como nasce um projeto ideal para você?
Nasce da interpretação do lugar. Fundamental que haja confiança entre todos os envolvidos, pois é um longo trabalho coletivo. 
Para que seja pleno, é necessário não ter preconceitos, ou seja, a liberdade criativa deverá ser conquistada, testada, para que seja 
íntegra a cada decisão.

2) O que você sabia antes sobre o Espelho d’água e o que foi descobrir depois?
Já tínhamos ouvido falar da beleza das Serras Capixabas, mas os encantos de Domingos Martins são surpreendentes. Em 
especial, o Espelho d’água estabelece uma ocupação muito delicada onde o sistema viário, a infraestrutura e as áreas comuns 
preservam a maior qualidade do local, que são as matas, águas e montanhas.

3) O que o seu projeto tem de relação com a atmosfera do Espelho d’água?
A geografia da região estabelece parâmetros para o projeto. Vegetação, relevo e clima são condicionantes às quais a arquitetura 
reage e ampara os acontecimentos mais inesperados, como uma vista ampla, uma noite de frio, um temporal, ou o sol da tarde.

4) O que significa, para você, construir um projeto seu no Espelho d’água?
Espero que seja uma contribuição para a forma de ocupar e morar aberta, livre, sem ostentações, ou seja, que essa construção 
possa ser um discurso em favor de uma arquitetura precisa. Oportunidade de afirmar nossos valores culturais, uma tradição 
arquitetônica pautada pelo essencial.

5) Para quem você acredita que o seu projeto se destina? E por quê?
Quando projetamos, temos a consciência de que não conseguiremos imaginar tudo o que irá ocorrer, ainda bem, aí está a graça. 
A arquitetura tem que permitir que cada pessoa se sinta à vontade para usá-la como bem entender. Acreditamos que o perfil 
deva ser de gente alegre, com vontade de viver a vida, festejar, celebrar os dias com amigos, uma casa com crianças correndo 
por todos os lados, todos cozinhando juntos, sem frescura.



6) Fale mais sobre as inspirações do seu projeto.
Gostaríamos que a casa fosse muito luminosa e arejada durante o dia, e que se tornasse uma pequena lanterna na mata 
durante à noite, um lugar de proteção e aconchego ao friozinho.

7) Fale mais sobre os materiais, texturas, cores do seu projeto.
A principal característica dessa casa é a construção em madeira. A montagem da estrutura permite um canteiro limpo, que 
preserve as árvores e a beleza do lugar, além de grande velocidade de obra. As peças chegam numeradas e projetadas com 
os encaixes metálicos. São pilares, vigas e placas de madeira laminada, eucalipto colado com alta tecnologia, gerando grande 
resistência apesar da leveza. Único material de construção renovável, a escolha da madeira reforça nosso compromisso de 
respeito ao meio ambiente, além de se integrar à paisagem, uma casa na árvore.

8) Quais sentimentos/sensações você quer transmitir com o seu projeto?
Liberdade, respeito, racionalidade, engenhosidade, comodidade.

9) Que momentos você priorizou no seu projeto para que os moradores pudessem viver?
Os momentos festivos, de encontro entre amigos e moradores da casa. O fogo tem papel central nessas atividades, seja 
cozinhando na cozinha aberta, no fogão a lenha, ou nos fornos na varanda. A lareira também oferece o aconchego às noites 
frias, onde todos possam se juntar e ouvir os barulhos da mata, ou apenas ficar ao redor do calor. Acreditamos que serão 
possíveis, também, usos simultâneos: varandas, salas, pequena piscina, sala reservada no andar dos quartos. Os quartos terão 
uma vista mais próxima da copa das árvores, enquanto a sala, acima, poderá desfrutar da vista ao longe. A casa servirá de 
abrigo para os passeios externos, observação de pássaros e orquídeas da região.

10) Se pudesse definir o seu projeto em um conceito, qual seria?
Casa Lúmina, arquitetura brasileira contemporânea integrada à paisagem.



PLANTAS







OPÇÃO DE CONSTRUÇÃO COM MATERIAL TRANSLÚCIDO



www.casasincriveisdemontanha.com.br

Incorporação:

Todas as imagens são sugestões de decoração.


