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paulo jacobsen projetou em 
trancoso essa casa com blocos 
independentes e funções distintas, 
sempre estimulando a convivência 
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170 litoral baiano 

O sonho da segunda casa 
A intenção era reunir os 
amigos num contexto baiano, 
isto é, bermuda e sandália. 

O estilo de vida 
Cosmopolita, à procura de 
uma vivência mais relaxada. 

O conceito 
Uma fazenda baiana com 
blocos independentes e 
funções distintas. Tentamos 
explorar ao máximo a vista de 
18()<> da praia de Trancoso e a 
convivência externa. 

O entorno 
O terreno se encontra entre 
uma falésia e um vale, no 
ponto mais alto e visível 
do entorno. Procuramos 
fazer uma arquitetura que 
desaparecesse na paisagem. 
Daí o uso abundante de 
materiais naturais e formas 
construtivas vernaculares. 

jacobsen arquitetura 

As referências 
As casas que fiz com Claudio 
Bernardes na década de 
1980 em Angra dos Reis, 
com a busca por uma 
arqurtetura étnica. 

A troca entre 
arquiteto e cliente 
Tivemos muita liberdade para 
propor nossas ideias, sempre 
vistas com entusiasmo. 

A realidade concreta 
Alterações mínimas na 
topografia natural e muitas 
restrições legais. 

O design de interiores 
Projeto executado pelo 
arquiteto João Mansur. 

As marcas preferidas 
Os designers Carlos Motta, 
Etel Carmona, Beth Fisher e 
Hugo França; as lojas Casual 
Móveis, Arquivo Contempo
râneo e Dpot; para tecidos, 
Alba Barbosa, JRJ Tecidos, 

Wallpaper e Empório Beraldin; 
iluminação: Lightworks, 
lngo Maurer e Celina Wright; 
banheiro: Hansgrohe, Deca 
e Mekal; e, para cozinhas, 
Leicht, Valcuccine e Viking. 

Os parceiros 
Isabel Duprat (paisagismo), 
Guinter Parschalk (ilumi
nação), Grau (instalações 
elétrica e hidráulica), Escala 
Nativa (construção), Edatec 
(estruturas de concreto 
e madeira), Engetrel (es
trutura metálica). 

Veja mais 
jacobsenarquitetura.com 

Arquitetura étnica 
O terreno de 8. 700 m2tem 
mil metros quadrados de 
área construída, dividida 
entre casa principal e dois 
bangalôs para hóspedes. 
Com três pavimentos, a casa 
foi projetada para desfrutar 
da vista de 180° da praia. 
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'procuramos fazer uma 
arquitetura que desaparecesse na 
paisagem. daí o uso abundante 
de materiais naturais e f armas 
construtivas vernaculares' 
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https://www.isabelduprat.com/materias
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