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Casa Jatobá - Quinta da Baroneza

Arquitetura de Gui Mattos
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Pavimento Térreo
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Pavimento Superior
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Quadro de Áreas

Térreo área interna coberta                   312,28m² 

Superior área interna coberta                322,72m²

Subsolo área interna coberta                 58,20m²

Terraço descoberto (solário)                  71,23m² 

Terraço coberto                                    237,12m²

Piscina                                                    90,84m²

Garagem                                                  74,96m²

Casa de máquinas                                   53,12m²

Total                                                   1.220,47 m²

Térreo

Subsolo

Superior

Casa Jatobá



Bela localização 

• 3.180 m2 de terreno

• 1.220 m2 de construção

• Próximo a nova portaria e clube social

• Vista privilegiada para o verde

Arquitetura com charme

• Projeto de arquitetura de Gui Mattos

• Paisagismo Rodrigo Oliveira

• Luminotécnico Foco Light Design 

Qualidade garantida 

• Garantia de 5 anos da Yellowbrick

• Documentação 100% regularizada

• 6 suítes, espaçosas com terraço + home office

• Área íntima no pavimento superior com piso de madeira cumaru

• Suíte master com closet e banho ele/ela

• Banhos com bancada em granito branco siena

• Sala de estar e jantar, e home theater

• Pisos da sala em porcelanato de grande formato

• Janelas piso-teto em alumínio na cor inox

• Varanda gourmet coberta e espaço para fogo de chão

• Piscina com fundo infinito e prainha

• Jacuzzi externa e sauna úmida

• Cozinha com ilha e lavanderia com bancadas em pedra branca

• Despensa e depósito 

• Dependências de caseiro

• Garagem coberta para 3 vagas

Casa Jatobá - Todos os acabamentos foram cuidadosamente escolhidos 

pelo arquiteto Gui Mattos

Principais características do projeto
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O arquiteto paulistano Gui Mattos, fundador 

e responsável criativo do escritório 

Arquitetura Gui Mattos, começou sua 

trajetória profissional no litoral de São 

Paulo. Formado pela Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo de Santos e com 

experiência prática no canteiro de obras, o 

arquiteto imprime em seus projetos uma 

arquitetura propositiva que procura 

reinventar espaços funcionais e 

expressivos por meio de gestos, formas e 

texturas que promovem experiências e 

integração da paisagem ao edifício.

Os projetos desenvolvidos pelo escritório 

possuem soluções que respondem às 

expectativas dos clientes, expressam 

sensibilidade e resultados construtivos 

diversos; podem flutuar sobre o terreno, 

ocupar vazios por percursos de luz e 

sombra ou inverter um prisma piramidal no 

teto para dar amplitude à perspectiva visual 

da mata, mantendo em comum a intenção 

de relacionar emoções a espaços amplos 

que articulam o exterior ao interior dos 

edifícios emoldurando a paisagem do 

entorno.

Gui Mattos



Casa Granada, 2013  - Nitsche Arquitetos

Casa Granada II, 2016 - Rodrigo Latorre

QUEM SOMOS

12 anos de experiência em 

incorporação de residências de 

alto padrão

Mais de 30 obras no portfolio

expertise em engenharia e gestão 

de obra

atuação em alphaville, tamboré

fazenda boa vista, quinta da 

baroneza e laranjeiras

Yellowbrick Houses
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Casa Granada, 2013  - Nitsche ArquitetosCasa YB2, 2020, - Studio Arthur Casas

Glass Haus,2020 - FGMFF
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NOSSO JEITO

valorizamos a arquitetura contemporânea e 

surpreendente com projetos autorais

fazemos uma gestão com “olhar do dono” do 

início ao fim, controlando custos

rigorosamente

planejamos detalhadamente todo o 

processo, e nosso compromisso com 

prazos é inquestionável

damos um atendimento personalizado ao 

cliente ao longo de toda a obra e que vai 

além da entrega das chaves

executamos com eficiência, alto padrão de

qualidade técnica e atenção aos mínimos 

detalhes de acabamento

Yellowbrick Houses



Casa Granada 1 - Nitsche ArquitetosCasa Esmeralda - Rodrigo LatorreCasa França - Nitsche ArquitetosCasa Granada 2 - Rodrigo Latorre 

Casa Bauhínias 2 - FGMF Casa Granada 3– Gálvez & MártonCasa YB – Studio Arthur Casas

Casa Sidney – Studio Arthur Casas

Casas de arquitetura autoral, acabamentos elegantes e execução com 

muito profissionalismo da equipe da Yellowbrick Houses

Casa Laranjeiras – Bernardes Arquitetura

Casa Cássias – Olegario de Sá Casa RJJ – Rodrigo Latorre

Casa FNQ – Rodrigo Latorre

Casa Jasmins – Rodrigo Latorre

Casa Aroeira – FGMF

Casa Ipê – Triptyque Casa Jatobá – Gui MattosCasa Oiti – Studio Arthur Casas

Casa Brasil - Nitsche Arquitetos  

Glass Haus – FGMF  

Casa Bauhinias 1 - Rodrigo Latorre 



CONTATO

av sagitário, 138 sala 615, torre city

alphaville barueri SP brasil

tel 011 4191-5702 | 4191-6330

contato@yellowbrick.com.br

www.yellowbrick.com.br

@yellowbrickhouses

PORTFÓLIO

Alphaville, SP

casa jasmins, alpha 1

casa guaimbê, alpha 2

casa cassias, tamboré 10

casa das palmeiras, alpha 2

casa sidney, tamboré 2

casa RJJ, tamboré 1

casa RGC, alphaplus

casa FNQ, tamboré 1

casa YB, alphaconde

casa granada 3, alphaconde

casa bauhínias 2, tamboré 10

casa rio claro, tamboré 1

casa granada 2, alphaconde

casa brasil, alpha 2

casa frança, alpha 1

casa bauhinias 1, tamboré 10

casa esmeralda, alpha 9

casa granada 1, alphaconde

casa diamantina, alphasítio

casa pantanal, alphasítio

casa coimbra, alphaconde

Fazenda Boa Vista, SP

glass haus, quadra H lote 10

glass haus, quadra H lote 11

glass haus, quadra I lote 4

glass haus, quadra I lote 5

glass haus, quadra L lote 12

casa oiti, quadra Q, lote 5

Quinta da Baroneza, SP

casa aroeira, quadra N, lote 1

casa ipê, quadra N, lote 5

casa jatobá, quadra N, lote 9

Condomínio Laranjeiras, RJ

casa laranjeiras, quadra 13, lote 14


