




perspectiva jardim

Espaço em que a vida
se mostra plural e dinâmica.

Onde o pensamento é fértil e 
as ideias florescem 
com mais facilidade.  

Onde resgatamos e 
cultivamos memórias afetivas. 

Lugar de brincar. 
De relaxar. 
De se cuidar. 
De desligar.



PENSANDO EM 
PROPORCIONAR O 
ESPAÇO IDEAL 
PARA CRIAR RAÍZES, 
A IDEE CRIOU 
O JARDIM. 

Um conjunto arquitetônico contemporâneo e 
atemporal, concebido buscando harmonia entre 
o exterior e o interior, semeando liberdade e 
bem-estar em cada detalhe.



Projetado pelo premiado escritório 
Arquea Arquitetos, o JARDIM materializa o 
conceito de arquitetura integrada, proporcionando 
uma suave relação entre os ambientes públicos e 
os privativos, entre as áreas construídas e as de 
natureza, entre o individual e o coletivo. 
  
A essência de todo o projeto é a Liberdade. 
Algo que o JARDIM proporciona de um jeito 
inovador, quando destina grande parte dos seus 
4.000 m2 de terreno para a criação de um grande 
jardim, projetado pelo renomado paisagista 
Rodrigo Oliveira.

Graças a essa proposta audaz, o JARDIM garante 
um saudável respiro em relação à cidade e a 
vizinhança e sol, muito sol, para todas as unidades. 
Além de vistas que são verdadeiros privilégios, 
afinal, ser vizinho de um dos mais famosos e belos 
museus do mundo e viver cercado de um quintal 
com inúmeras espécies de plantas ornamentais e 
frutíferas é, definitivamente, uma experiência ímpar.



O JARDIM é um 
convite irresistível 
a um novo estilo de vida. 

A novos hábitos, 
novas descobertas, 
novas formas de viver 
com mais liberdade, 
saúde, bem-estar e, 
prazerosamente, 
criar raízes.

CULTIVE O MELHOR DA VIDA



perspectiva jardim



AUTORIA



A Arquea Arquitetos, desenvolve projetos de diversas escalas 
e programas: residências, edifícios comerciais e habitacionais, 
espaços públicos, culturais e estudos urbanísticos. Sua 
arquitetura busca surpreender os sentidos, o que é resultado 
natural da inquietação criativa dos sócios, constante pesquisa 
e estudos de temas que envolvem pessoas e os espaços em 
que se relacionam. A postura reflexiva e crítica do escritório 
resulta em trabalhos únicos, ligados a vanguarda da técnica e 
da produção cultural contemporânea, acrescentando não só 
valores físicos, mas também econômicos as obras. Baseada 
em Curitiba, a Arquea foi premiada inúmeras vezes, estre seus 
prêmios estão:

PROJETO 
ARQUITETÔNICO E 
DE INTERIORES DAS 
ÁREAS DE LAZER

- Vencedor da 11ª edição do Prêmio 
Arquiteto e Urbanista do Ano, Categoria 
Setor Privado. Federação Nacional dos 
Arquitetos e Urbanistas (FNA). 

- 2º lugar no Concurso Público 
Nacional de Projetos de Arquitetura 
para a Sede IAB/ DF + CAU/BR. 

- Casa Vila, Finalista do Prêmio 
Melhor da Arquitetura – Editora Abril. 

- Selecionado para a 9ª Bienal  
Internacional de Arquitetura de São 
Paulo Instituto de Arquitetos do Brasil 
– Departamento São Paulo (IAB/
SP) Concurso Público Nacional de 
Arquitetura – Uma Escola para Guiné-
Bissau.



Temos que ter empatia com as pessoas que vão morar e 
conviver com aquela arquitetura, mesmo que isso nos faça 
destruir as nossas próprias ideias. No projeto do jardim, 
esta fase foi bastante longa e intensa. Foram vários erros 
e estudos rasgados, que nos deparavam novamente com 
o papel em branco. Mas o bonito nesse processo, embora 
um pouco cliché, é descobrir o quanto é importante errar. 
Só assim aprendemos e conseguimos ter segurança de que 
encontramos um caminho. 

“Queríamos a sensação de liberdade. 
Dito isso, a solução foi simples: 
adensamos os apartamentos em um 
bloco único. Quanto mais se concentra 
a edificação, mais espaço livre cria-se. 
Essa é a ideia! O bloco único e a criação 
de um grande jardim, possibilitou dar 
qualidade a todos os apartamentos. 
Todos terão sol!”

O fato é que o terreno é grande e sua geometria é bastante irregular, 

o que cria muitas possibilidades de implantação. No início, como em 

todos os projetos, para que o empreendedor garanta um bom retorno 

ao investimento, tentamos aproveitar ao máximo o potencial construtivo 

do lote. Depois de muitos desenhos e maquetes, chegamos à conclusão 

de que a irregularidade do lote gerava a sensação do empreendimento 

estar apertado, um “peru no pires”, e esse era o problema. Analisando 

as possibilidades junto com a incorporadora, concluímos que para 

melhorar, teríamos que diminuir o tamanho do edifício, eliminando 

alguns apartamentos. Era abrir mão de números para ganhar qualidade. 

Como a Idee não abre mão da qualidade, fez as contas de quanto 

poderíamos perder sem inviabilizar o empreendimento. Com a decisão 

tomada, o projeto surge de maneira muito natural: da vontade de liberar 

espaço e ganhar proporcionalidade em relação ao lote. 
 

Queríamos a sensação de liberdade. Dito isso, a solução foi simples: 

adensamos os apartamentos em um bloco único. Quanto mais se 

concentra a edificação, mais espaço livre cria-se. Essa é a ideia! O bloco 

único e a criação de um grande jardim, possibilitou dar qualidade a 

todos os apartamentos. Todos terão sol! Metade das unidades ficarão 

com vista para o MON e para o bosque, e a outra metade com a vista 

para o novo jardim criado. Na arquitetura, espaço livre é tão importante 

quando o edificado. Neste projeto, a conquista desse espaço teve tanta 

importância que acabou batizando o empreendimento, passamos a 

chama-lo de “Jardim”. Com essa implantação, o terreno triangular, que 

antes era um problema, passa a funcionar perfeitamente, pois libera 

30 metros livres na fachada, criando um grande distanciamento em 

relação aos vizinhos. A solução também possibilita que os apartamentos 

que estão voltados para o jardim possam ver a rua, o que é excelente, 

tanto para o morador quanto para a cidade. A solução de implantação 

também passou a conduzir as demais decisões do projeto. 

Na fachada, criamos um grande jardim no recuo frontal, aberto, 

oferecendo esse espaço a cidade. A delimitação entre espaço público 

e privado é um muro de pedra, que serve como pedestal para a torre 

que surge sobre ele. As lajes se projetam para fora e marcam os 

andares, elas formam linhas contínuas que dão a volta no edifício, dando 

unidade a sua volumetria. O grande jardim fica à direita de quem olha 

da rua, nele projetamos o acesso ao edifício e um pequeno espaço 

comercial, importante para dar vida aos 60 metros da fachada do 

empreendimento. O acesso é, como diria Le Corbusier, uma promenade 

architectural, um passeio pela arquitetura e pelo paisagismo desenhado 

pelo Rodrigo. Ao passar pelo controle de acesso, pode-se observar 

a torre à uma certa distância, o que permite entender rapidamente o 

funcionamento do projeto. 

O visitante é conduzido a uma galeria aberta, com vista para o jardim. 

A galeria é marcada de um lado pelo ritmo dos pilares do edifício, e do 

outro pelas áreas comuns do condomínio, todas envidraçadas também 

voltadas para o jardim. Entre estes volumes de vidro estão também 

os acessos aos elevadores. Portanto essa galeria tem um papel muito 

importante no projeto, ela é um grande conector, entre espaços internos 

e externos, entre o natural e o construído, entre áreas comuns e áreas 

privativas, entre luz e sombra. É uma referência à varanda da casa 

tradicional brasileira. O bonito nessa história é contar que a arquitetura 

é um processo, é prática, é teimosia, é o trabalho de uma equipe em 

busca de problemas e soluções. Mas no JARDIM, em particular, talvez 

estivéssemos um pouco mais obstinados que o normal. Deve ter sido 

aquele Olho, enorme, logo ali na esquina. Era como se o Oscar estivesse 

nos observando: não façam besteira!

Fernando Caldeira de Lacerda
Arquea Arquitetos



DESIGN DOS
INTERIORES 
DOS APARTAMENTOS

“É uma proposta contemporânea, 
diferente de padrões e livre de modismos. 
Pensamos em um projeto de interiores 
duradouro, sem validade, que seja 
sempre atual. É um produto diferenciado 
no mercado, conseguimos agregar 
elegância à um projeto despretensioso 
e despojado, onde mobiliários de 
design brasileiros e obras de arte 
são valorizados.”

PAISAGISMO

“Se destacam neste projeto a paginação do piso, 
muito casual, a escolha das espécies com muitos 
tons de verde, texturas diferentes, flores e que 
lembrem um jardim naturalista como os jardins 
do High Line de NY e o Millenium Park de Chicago. 
Também se destacam a simplicidade, aqui o 
importante é o conjunto dos materiais e plantas, 
não importa o indivíduo, a forma , o tamanho, 
gostaríamos que o jardim parecesse que já 
estava lá, que o passarinho plantou.”



OBRAS 
DE ARTE

“Um jardim é um espaço para que?
Respirar? Brincar? Se conectar?
Para alguns ele está muito ligado a intimidade, 
a liberdade, a natureza, a memórias.
Para outros, mais próximo a encontros, 
a descobertas, ao compartilhar, ao cuidar.
Em cada indivíduo ressoam ideias e 
sentimentos muito diferentes ao se 
pensar sobre um jardim, em geral, 
sentimentos muito bons.”

Buscando permear esta pluralidade, selecionamos 
6 obras para os espaços de lazer deste projeto 
que de alguma forma abrissem possibilidades de 
reflexão sobre as diferentes faces de um jardim, e que 
também revelassem um pouco da produção de arte 
contemporânea na cidade de Curitiba.

Eliane Prolik
Defórmica 22, 2009
Fórmica e alumínio

205 x 395 cm

Artista integrante do acervo do Museu Oscar Niemeyer

André Mendes
Sem Título, 2013/18

Acrílica sobre tela
136 x 146 cm

Pedro Amin
Sem Título, 2021
Acrílica sobre mdf
100 x 150 cm

Juliana Stein
Oops, 2017

acrílico e metal
120 x 154 cm

Artista integrante
do acervo do 

Museu Oscar Niemeyer

Willian Santos
Benévolo, 2013-2018 

acrílica, encáustica e 
esmalte sobre 

260 x 190 cm

Artista integrante 
do acervo do 

Museu Oscar Niemeyer

André Nacli
Sem título, série Voraz, 2019
Impressão de pigmento 
mineral sobre papel algodão
153 x 110 cm

Artista integrante 
do acervo do 
Museu Oscar Niemeyer



MOBILIÁRIO

Para as área de lazer, selecionamos peças de 
designers contemporâneos de Curitiba, como
 
Leandro Garcia,
Marcelo Caruso, 
Lucas Bond,
DSGNSELO,
OSLO

Além destes importantes nomes da cidade, foram 
escolhidas peças do grande mestre do mobiliário 
moderno brasileiro, Sergio Rodrigues. 

Isto porque ele possui uma relação muito forte com a 
cidade de Curitiba: foi um dos projetistas dos prédios 
do Centro Cívico, Curitiba foi o local de sua primeira 
loja de móveis e suas peças ainda são reeditadas e 
fabricadas por aqui.

Poltrona Mole
Sergio Rodrigues

Mancebo Varetas
Leandro Garcia

Banco Marina
Lucas Bond

Mesa Piedra Palermo
Oslo

Banqueta Pedrita
Marcelo Caruso



LOCALIZAÇÃO

Muito próximo a deliciosas áreas de lazer 
e de grandes centros de trabalho da cidade, 
a localização do JARDIM é certamente um de 
seus atributos mais especiais. 

Ter como vizinho o Museu Oscar Niemeyer, 
referência mundial em Cultura, é singular. 
Ótimos restaurantes, bares e mercados também 
estão nessa região que ainda conta com pontos 
turísticos e de lazer como o Parcão, a ciclovia e 
o Bosque do Papa. 

É uma localização única, que permite a seus 
moradores viverem próximo ao Centro Cívico 
e a região central da cidade, o que otimiza os 
deslocamentos, ao mesmo tempo em que 
desfrutam da sensação de morarem em um 
bairro gostoso, tranquilo e arborizado.



AO LADO DE
UM DOS MAIS 
IMPORTANTES 
MUSEUS DA
AMÉRICA 
LATINA



ATMOSFERA
DE BAIRRO, 
AO LADO 
DO CENTRO

NO ENCONTRO
DO JUVEVÊ,
AHÚ E 
CENTRO CÍVICO



LOCALIZAÇÃO

1. Califónia Donut Company

2. MON - Museu Oscar Niemeyer

3. ParCão

4. Festval

5. Petz 

6. Bosque Papa João Paulo II

7. Zapata Mexican Bar

8. Dom Bosco Ahú

9. Hospital São Lucas

10. Café do Moço

11. Super Muffato

12. Hotel Intercity

13. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

14. Palácio Iguaçu

15. Prefeitura Municipal de Curitiba

Rua Manoel Eufrásio, 1290.
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APARTAMENTOS 
DE 132 E 158 M2

PENTHOUSES 
DE 210 A 265 M2

3 SUÍTES

AO LADO DO 
MUSEU OSCAR NIEMEYER



O TERRENO

O terreno do JARDIM é muito amplo: 
possui 4.044,00 m2, com 60 metros de testada.

Além de toda esta amplitude, a incorporadora 
optou por não utilizar o potencial construtivo 
máximo do terreno para trazer mais qualidade 
ao projeto e aos apartamentos. 

Esta decisão gerou um jardim interno de mais 
de 1.000m2, que é o cerne deste projeto. 

Adicionalmente, esta atitude trouxe muito sol à 
todas as unidades e um respiro muito saudável 
em relação às construções vizinhos.



1. GALERIA IDEE

2. ECLUSA DE PEDESTRES 

3. MINI-QUADRA

4. HALL DE ENTRADA

5. SALA DE REUNIÕES

6. SALÃO DE FESTAS

7. ACADEMIA

8. CO-WORKING

9. BRINQUEDOTECA

10. PARQUINHO

11. ESPAÇO GOURMET

12. ESPAÇO PET

13. HORTA DE TEMPEROS 

14. PISCINA

IMPLANTAÇÃO



ÁREAS 
DE LAZER 
COMO 
EXTENSÃO
DA CASA

Para efetivamente atender as diversas demandas 
da vida de seus moradores, os espaços de lazer 
do JARDIM foram desenhados pensando nas suas 
reais necessidades. Essas áreas contarão com uma 
estrutura completa para o cuidado com o corpo e a 
cabeça, para comemorações em família e com os 
amigos, para a realização de reuniões de trabalho, 
para brincar com os filhos. 

Além de serem entregues equipadas, as áreas de lazer 
do JARDIM contarão com mobiliário e obras de arte 
que buscam refletir os valores do empreendimento e, 
portanto, das pessoas que nele habitam. 
Serão espaços quentes, acolhedores e proveitosos 
tanto para o dia a dia como para comemorar 
e reunir pessoas próximas.

SALÃO DE FESTAS

ESPAÇO GOURMET

JARDIM

PET PLACE

BRINQUEDOTECA

PARQUINHO

ACADEMIA

PISCINA COBERTA COM RAIA DE 20M

MINI-QUADRA POLIESPORTIVA

HORTA DE TEMPEROS

CO-WORKING

SALA DE REUNIÕES



1000 M2 
INSPIRADORES 
DE JARDIM

Com mais de 1.000 m2, o amplo jardim 
assinado pelo premiado paisagista 
Rodrigo Oliveira é o cerne deste projeto. 
O espaço integra-se de maneira 
harmônica ao edifício, valorizando suas 
linhas retas e atemporais. Pensado 
para desconectar, para brincar, para se 
inspirar ou se encontrar, ele contará com 
inúmeras espécies de plantas e árvores 
que florescerão em diferentes épocas do 
ano. O desenho do piso e a vegetação 
com diferentes tons de verdes, flores 
e texturas, criará cantos charmosos e 
agradáveis caminhos para se desfrutar 
do convívio e da liberdade. 

A inspiração é um jardim naturalista, um jardim 
que parece que um passarinho o plantou. 
Entre magnólias, jasmins, jabuticabeiras, amoreiras, 
pitangueiras e muitas outras espécies de rara beleza, 
os moradores poderão criar e reviver memórias 
afetivas, desfrutando de uma nova ótica paisagística 
que se descola dos jardins convencionais para 
proporcionar deliciosas sensações.



perspectiva hall de entrada



SALA DE
REUNIÕES

INTEGRADA AO HALL DE ENTRADA



ESPAÇO
GOURMET

PARA ENCONTROS 
MAIS INTIMISTAS



SALÃO 
DE FESTAS

PARA GRANDES ENCONTROS



PISCINA
COBERTA 
E AQUECIDA

RAIA DE 20M
ÁREA RASA PARA CRIANÇAS
DECK EXTERNO
VESTIÁRIOS



ACADEMIA

AMPLA, ILUMINADA
E COM VISTA 

PARA O JARDIM 
ENTREGUE 

COMPLETAMENTE 
EQUIPADA



BRINQUEDOTECA
LÚDICA E EM FRENTE AO JARDIM
DO PARQUINHO



PARQUINHO
DESENHADO PELA
ARQUEA ARQUITETOS



ÁREA PET
PARA O SEU CONFORTO E 
DO SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO



MINI-QUADRA
POLIESPORTIVA



JANELAS 
COM 
GRANDES 
ABERTURAS

O projeto do JARDIM busca um encontro 
harmônico do interior com o exterior ao promover 
a entrada de luz natural e uma farta ventilação 
por meio de janelas com grandes aberturas, 
capazes de transformar ambientes internos em 
amplas varandas. 

Sensação de bem-estar e amplitude são os 
objetivos dessas generosas aberturas que 
também valorizam a relação do homem com 
a natureza e do indivíduo com o mundo que o 
cerca. Lá fora, uma vista incrível transporta o olhar 
por cores, texturas e formas diversas reunidas 
harmonicamente no imenso jardim. 

A poucos metros, o grande 
olho do MON observa e 
é observado, lembrando 
que aquela experiência de 
liberdade é também arte. 
Dessa forma, o JARDIM se 
torna um verdadeiro respiro 
em meio à cidade.

ACABAMENTOS

PORTAS DE ENTRADA MACIÇAS, EM LACA 
E COM FECHAMENTO EM GUILHOTINA
Quando a porta se fecha, a guilhotina desce 
para isolar e proteger de ruído, luz e sujeira.

INFRAESTRUTURA COMPLETA PARA AR-CONDICIONADO
Cada apartamento é preparado para a fácil instalação 
de equipamentos de ar-condicionado, sem a necessidade de abrir 
forrros e paredes, ou alocar condensadores em lugares indesejáveis.

ESQUADRIAS E VIDROS DE ALTA QUALIDADE
Com o intuito de favorecer a melhor acústica e 
sensação térmica, as esquadrias e os vidros serão
entregues com alta qualidade.

LAJE MACIÇA DE 22CM COM MANTA ACÚSTICA
Garante um isolamento acústico melhor entre os andares.

PROJETO DE SEGURANÇA
Projeto e implementação desenvolvido pela empresa 
especialista Magav Segurança Estratégica.

CÂMERAS E SENSORES
Sensores instalados em todo o perímetro do edifício e câmeras 
de monitoramento 24h nas fachadas, entradas, espaços de lazer 
e áreas técnicas.

GUARITA
Em formato com eclusas para melhor controle de acesso 
e segurança na identificação de visitantes e entregas. 
Com vidros blindados e espaço para entregas.

Acabamentos que valorizam o 
seu apartamento, proporcionam 
conforto, segurança e liberdade 
para você criar o seu lar.

COZINHA E CHURRASQUEIRA

INFRAESTRUTURA PARA COIFAS
Cada apartamento será entregue com cozinhas preparadas 
para a instalação de coifas, que funcionam de forma mais 
eficiente do que os depuradores de ar.

CHURRASQUEIRA
Todos os apartamentos serão entregues com churrasqueira 
a carvão.

BANHEIROS E LAVABO

PISO AQUECIDO
Mais conforto e aconchego para os banheiros, além de reduzir 
a umidade e permitir a secagem mais rápida de toalhas.

NICHO EM MÁRMORE NOS CHUVEIROS
Estética e funcionalidade que permite apoiar seus produtos de 
cuidado pessoal sem consumir espaço do box.

RALO LINEAR NOS CHUVEIROS
Detalhe estético elegante, que permite a vazão da água mais 
facilmente e evita recortes no piso.

SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR
Em complemento às janelas, o sistema de renovação de ar 
permite reduzir a umidade e evitar o mofo.

CUBAS ESCULPIDAS
Em todos os lavabos, as cubas são esculpidas em mármore 
branco paraná.



PLANTAS 
VERSÁTEIS PARA 
DIFERENTES 
FASES DA VIDA



TIPO 01

FINAIS 01/02/07/08

158M2 PRIVATIVOS
3 SUÍTES



planta tipo 01 | perspectiva sala de estar



planta tipo 01 | perspectiva sala de estar e suíte



TIPO 02
FINAIS 04/05

132M2  PRIVATIVOS
3 SUÍTES



planta tipo 02 | perspectiva sala de estar



TIPO 03
FINAIS 03/06

132M2  PRIVATIVOS
3 SUÍTES



planta tipo 03 | perspectiva sala de estar



PENTHOUSE 01
FINAL 01/02/07/08

266M2 PRIVATIVOS
178M2  COBERTOS
88M2  DESCOBERTOS

3 SUÍTES

PREVISÃO PARA SPA



PISO INFERIOR PISO SUPERIOR



penthouse 01 | perspectiva living



PENTHOUSE 02
FINAL 03/04/05/06

211M2 PRIVATIVOS
178M2  COBERTOS
33M2  DESCOBERTOS

3 SUÍTES



PISO INFERIOR PISO SUPERIOR



penthouse 02 | perspectiva sala de estar





SEJA 
BEM-VINDO 
À IDEE

Nascemos do desejo de melhorar 
a qual idade de v ida nas c idades 
através de uma nova visão estét ica, 
funcional  e humana do que é habitar 
o mundo que nos cerca.

Fazemos isso edif icando projetos de 
personal idade única,  que se destacam por :

Invest irem em arquitetura e design,  com 
grande cuidado em cada detalhe,  com foco 
no bem-estar que irão gerar ;

Deixarem um legado cr iat ivo e inspirador 
para a c idade;

Buscarem valor izar e trazer v ida aos seus 
entornos,  buscando apr imorar às relações 
com a comunidade e contr ibuindo para a 
cultura local .

WWW.IDEEINC.COM.BR

@IDEE. INC

DETALHE A DETALHE
CRIANDO O SEU
LUGAR NO MUNDO

EDIFÍCIO DSENHO EDIFÍCIO DSENHONOMAA HOTEL

NOMAA HOTEL



GRUPO JNP
A IDEE Incorporadora é uma empresa 
do Grupo JNP.  Fundado há 40 anos 
em Curi t iba/PR,  o Grupo detém sól ida 
atuação nos segmentos de seguros , 
f inanceiro ,  agr ícola e hotelar ia .

O Nomaa Hotel ,  empreendimento que também pertence 
ao Grupo JNP e cujo projeto foi  desenvolv ido pela IDEE 
Incorporadora,  já foi  considerado diversas vezes como um 
dos melhores hotéis urbanos do mundo por publ icações 
renomadas internacionalmente ,  como a revista Wal lpaper.

PERSPECTIVAS ARTÍSTICAS 

Thiago Augustus
Ofic ina3D

FOTOGRAFIAS 

André Nacl i

DESIGN GRÁFICO 

Day anna Sal les

PLANEJAMENTO DE MARKETING 

Valente Branding

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

Todas as imagens neste material são meramente 
ilustrativas. As plantas ilustradas tem apenas sugestão 
de decoração, os móveis e acabamentos ilustrados, 
não fazem parte do contrato de compra e venda do 
imóvel. O empreendimento será entregue conforme 
memorial descritivo. Incorporação registrada na 2a 

Circunscrição do Registro de Imóveis, sob o no86076 | 
Alvará no 372380.



VENDAS

Rua Manoel Eufrásio 1290
PLANTÃO NO LOCAL

ideeinc.com.br/jardim
comercial@ideeincorporadora.com.br




