


AS TORRES DANÇANTES DO GROVE EM GRAND BAY 

Prêmio inovador do ano de 2011 da 
wsJ Magazine - arquitetura

“Miami desenvolveu uma linguagem 
própria contemporânea de condomínios 

que combina sacadas do estilo brise 
soleil sombreando amplas janelas do 

teto ao chão com vista panorâmica para o 
mar”. “Propomos usar esses elementos e 

continuar a evolução do condomínio local”.

A identidade de Coconut Grove está 
intimamente ligada à sua vegetação tipo 

floresta, e ainda assim o centro tornou-se 
praticamente nítido. Propomos “refazer o bosque” 

no coração de Coconut Grove e criar um cenário 
alinhado com o entorno. 

As duas torres do Grove at Grand Bay 
correspondem ao entorno e entre si para oferecer 

vistas ideais em todos os níveis. As torres saem 
do chão para capturar toda a amplitude da vista 

panorâmica do barco Bay e da marina para o perfil de 
Miami. O movimento dançante das torres cria um novo 

marco na comunidade”.  Bjarke Ingels

Bjarke Ingels
Diretor

“Esta arquitetura é tão nova, tão absolutamente 
diferente de qualquer outra coisa já existente,  

ela parece revolucionária. No entanto, ao ouvir  
Bjarke ingels descrever esse processo você 

conclui que tudo que ele projeta emerge orgânica 
e graciosamente do que ocorreu antes. Não é uma 

revolução, mas uma evolução”.

Pedro Martin & David Martin - Grupo Terra

PROCESSO EVOLUTIVO



A BELEZA CATIVANTE DE COCONUT GROVE

A piscina de 45,72m  no jardim 
do Grove at Grand Bay.

“Nossa missão é combinar perfeitamente os jardins do Grove at Grand Bay com a histórica 
comunidade da vila de Coconut Grove e com as torres dinâmicas desenhadas por Big.

Os jardins e a arquitetura vão fundir-se perfeitamente nos níveis de comodidades, 
maximizando as experiências de vida dentro e fora de casa, que são exclusivas do clima 

do sul da Flórida. Vistas para dentro dos jardins, para as áreas cobertas  do entorno e para 
além da baía dos barcos vão oferecer um cenário verdejante e tranquilo, áreas residenciais 

internas de ponta e amplas sacadas.

Vistas externas vão envolver as copas maduras das árvores em volta, trazendo-as para a 
experiência do jardim, criando um efeito de ‘casa na árvore’ e maximizando a integração 

com os amplos espaços abertos em torno do Grove at Grand Bay”.  Raymond Jungles - 
Arquiteto paisagista

A ÁREA PRIVADA DE COCONUT GROVE 
A BEIRA-MAR

A prestigiosa localização do Grove at Grand Bay, ao sul de Bayshore 
Drive está entre as áreas residenciais mais importantes de Miami, com um 

ambiente e uma sensibilidade que lembram os resorts mais sedutores da 
Riviera europeia. 

A beleza natural dos enormes jardins tropicais contra as brilhantes águas azuis 
da Biscayne Bay destacam esse enclave, junto com as áreas vizinhas de Gables 

Estates, Cocoplum e Hughes Cove, e suas deslumbrantes mansões a beira-mar.

A uma distância conveniente de dez minutos do centro de Miami, south Beach, 
Key Biscayne e aeroporto internacional de Miami, é difícil ignorar o apelo desse 

endereço distinto e exclusivo.
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ARREBATADOS PELO PODER DO 12 
Com teto de janelas altas de 12’ (3,65m) e janelas de 12’ 
(3,65m) de teto ao chão, o Grove at Grand Bay incorpora 
portas de vidro deslizantes de 12’ (3,65m) para acesso fácil 
aos terraços de 12’(3,65m) de profundidade.

“Nossa análise cuidadosa descobre 
o maior potencial de cada projeto. 

Como resultado, nossos edifícios 
parecem diferentes porque 

funcionam de forma diferente”. 
Bjarke Ingels



EQUIPE DE MORDOMOS

PLAYGROUND PARA AS CRIANÇAS

Com apenas noventa e seis residências, 
Grove at Grand Bay pode oferecer serviços 

altamente personalizados, desenhados 
para ser o complemento perfeito para a 

opulência das residências. Entre o porteiro, 
mordomos e o chef de cozinha particular, 

todas as necessidades dos residentes 
podem ser atendidas nas especificações 

exatas. 

Porteiro em tempo integral
Equipe de mordomos

Chef de cozinha particular
Playground para as crianças

Spa para animais domésticos 

Inovação especial é parte tão essencial do 
Grove at grand Bay quanto seus serviços e 

comodidades de luxo. 

Cozinhas de verão
Piscinas nos terraços

Terraços com até (3,65m) de profundidade
Garagem privativa para dois carros

Portas de vidro deslizantes com altura total 
(3,65m)

LUXO E SERVIÇO

INTIMIDADE INFINITA

CHEF DE COZINHA PARTICULAR SPA PARA OS BICHOS DE ESTIMAÇÃO

GARAGEM PRIVATIVA PARA DOIS CARROS

COZINHA DE VERÃO

PISCINAS NOS TERRAÇOS



Empresa líder em desenvolvimento 
imobiliário com sede em miami vem 

transformando continuamente o sul da 
flórida na metrópole de prosperidade que 

conhecemos hoje. ATerra group desenvolveu 
uma excelente reputação como perita em 

lançamento de tendências ao reunir equipes de 
arquitetos, arquitetos paisagistas e outros e criar 

projetos de uso misto, comerciais e residenciais 
sofisticados, conhecidos por sua originalidade, 

atenção a detalhes e rica qualidade de vida 
comunitária.  A Terra group desenvolveu mais de três 

mil unidades comerciais e residenciais, registrando 
mais de um bilhão de dólares em vendas brutas no 

estado da Flórida. 

A terra group é dirigida por seus fundadores, pai e filho, 
Pedro Martin e David Martin. Pedro Martin é o presidente 

do conselho, diretor executivo e fundador da Terra group, 
empresa líder em desenvolvimento de edifícios e construção 

de novas residências no sul da flórida. Martin foi premiado 
como desenvolvedor do ano pelo American Institute of 

Architecture.

Como líder reconhecido da indústria imobiliária, David Martin, 
presidente e diretor de operações da Terra group, conduz as 

operações da empresa e as iniciativas de marketing e vendas. 
Ele supervisiona todos os projetos de desenvolvimento e de 

investimento domésticos e internacionais para a terra e suas 
empresas subsidiárias. Martin é especializado na identificação e 

aquisição de terrenos, além de designação, construção, financiamento 
e estruturação de joint ventures e grupos de investimento para levantar 

capital. Martin tem uma ampla parceria que consiste de negócios 
e organizações culturais e educacionais com foco compartilhado no 

redesenvolvimento do centro de Miami e de coconut grove. 




