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ARQUITETANDO
SONHOS

MARCENARIA AFETIVA

Eloisa Rosseto | Designer de interiores

@savona.design | www.savonadesign.com.br

Savona Design parabeniza a Designer de interiores Eloisa Rosseto 
por seus 26 anos de mercado e seus lindos projetos.
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Savona Design parabeniza a Designer de interiores Eloisa Rosseto 
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2021 começa cheio de esperança. 
Esperança que venceremos uma 
pandemia, que as vacinas vão nos 
libertar para que possamos sentir 
novamente o aconchego de um 
abraço, receber nossos amigos em 
casa e festejar.
Muita gente vai aproveitar o início 
do ano para transformar e reno-
var, não somente as energias mas, 
também, a casa. O conceito aberto 
e a integração de ambientes sempre 

estiveram presentes em boa parte 
dos projetos de arquitetura. Com a 
chegada do isolamento social, a pro-
cura por esse tipo de ambiente, com 
atmosfera de união, cresceu ainda 
mais e continuará crescendo. 
Conforto, estilo, praticidade, sofis-
ticação e detalhes que encantam. 
Por isso, as páginas da edição 145 da 
Revista Decorar foram produzidas 
para você se inspirar e comemorar 
a vida sem sair de casa. Trouxemos 

um projeto especial da designer 
de interiores Eloisa Rosseto; uma 
seleção belíssima de produtos em 
cerâmica; dicas para decoração de 
sua casa de praia; uma matéria 
sobre a exposição “Infinito Vão: 
90 anos de arquitetura brasileira”, 
e muito mais. Divirta-se!

Elisangela Peres 

Arquitetura do aconchego

colaboração 

Alexandre Battibugli
Amaury Simões
André Klotz
Bruno Germany
Gabriela Rinaldi
Isabel Comparato
Leandro Moraes
Leonardo Finotti
Marcelo Donadussi
Mariana Orsi
Rosana Parisi
Salvador Cordaro
Victor Megido
Vilhora



de•cor•ar 13

MIDIA PARTNER:

WWW.CRYSTALSTAR.COM.BR
DIRETORIA@CRYSTALSTAR.COM.BR I 11 2275-0470 I 11 93802-6089

PARTICIPE

CONCURSO CRYSTAL STAR

A CRYSTAL STAR, representante oficial da 
ASFOUR na América Latina, a maior empresa 

de cristais do mundo criou um concurso 
destinado a arquitetos e designers de todo 

Brasil. Prêmios como viagens para o Egito com 
mergulho em sua arte, arquitetura e cultura.
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Colunistas

Fotos: divulgação

Victor Falasca Megido
@victor_megido

Formado em Comunicação pela 
Università La Sapienza, de Roma, com 
especialização em Marketing & Sales 
pela SDA Bocconi, de Milão, e pela 
Esade Business School, de Barcelona. 
Foi diretor geral da Faculdade italiana 
Istituto Europeo di Design – IED Brasil, 
e Managing Director da agência de 
marketing e comunicação Armosia Brasil.  
Apoiou e colaborou com as entidades 
Abedesign, Abit, Adp Abd, Abiesv, Rdi, 
Adesp, Abicalçados, Instituto Italiano 
de Cultura, entre outras. É consultor e 
organizador do livro “A Revolução do 
Design – conexões para o século XXI” 
(Editora Gente) e escreve sobre design 
sob a ótica do mercado.

Rosana Soares Bertocco Parisi
@rosanaparisi

É Arquiteta e Urbanista pela 
FAUPUCCAMP, Especialista e Mestre em 
Urbanismo pela mesma escola e Doutora 
em Ciências da Engenharia Ambiental 
pela EESC-USP. Atua como docente do 
curso de Arquitetura e Urbanismo da 
PUC-Minas, campus de Poços de Caldas. 
É coordenadora acadêmica do projeto 
“Gustavo Penna 73/23: arquitetura, 
desenho e palavra” e faz parte da Rede 
Ibero-Americana Proterra e do Conselho 
Consultivo da Rede TerraBrasil de 
Arquitetura e Construção com Terra.



de•cor•ar 15

Há mais de 25 anos confeccionamos cortinas 
feitas sob medida. Selecionamos 
cuidadosamente persianas, papel de parede, 
tapetes e roupa de cama para compor nossos 
produtos. Somos apaixonados por décor e 
todo o envolvimento nos projetos e sonhos 
dos nossos clientes.

@alamandahome • (11) 4227-8989
R. Espírito Santo, 664 - Cerâmica, São Caetano do Sul - SP
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coluna | por Victor Megido | @victor_megido

Você quer realmente ser um inovador?

Cuidado com o que você deseja, isso 
pode se realizar! Brincadeira à parte, 
o que seria esse inovar? É mudar. É 

projetar, irrompendo ao novo, ou também 
se adaptando ao velho. E ambos pedem 
grande esforço. “Inovar é preciso, viver não é 
preciso”, parafraseando com humor Fernan-
do Pessoa. Mudar pode significar projetar 
um espaço adaptado ao “conformismo”, ou 
pode ambicionar quebrar as regras, criando 
a disrupção. Não é banal. Um projetista está 
sempre negociando com a mudança, sempre 
se adaptando ou avançando. E a depender dos 
valores, da química de cada um, o PROJETO 
será uma extrapolação do passado, ou será 
uma busca por novas perspectivas. Muitas 
vezes dizemos que para inovar precisa pensar 
fora da caixa. Quando passamos das palavras 
aos fatos, isso ocorre no mundo dos incon-
formados e loucos que pensam “de verdade” 
diferente. Se um projeto inova, ele é criativo 

e, certamente, tem alma. Ele é fruto de muita 
negociação, stress, luta, instinto, lucidez e di-
álogo. O que seria a criatividade senão a arte 
do combate! Não há espaço para mediocrida-
de quando o assunto é a criatividade, mãe da 
inovação. Realizar projetos para o status quo 
não é ruim, vejo muita gente arrogante me-
nosprezando tais criativos. O mercado precisa 
ser atendido, o design existe para isso tam-
bém. E não é fácil, pede muito diálogo e ta-
lento, flexibilidade onde os perímetros e egos 
são mais rígidos. Na maior parte das vezes, a 
inovação é incremental. Me incomoda quando 
se confunde esse tipo de inovação com a 
disrupção. Aí vira “palavra oca” e vencem os 
flautistas mágicos. Nas escolas e nas em-
presas ouço muito essa coisa de inovar para 
quebrar regras. Loucos revolucionários fazem 
isso, mudam doando a própria vida à obra. E 
a certo ponto se tornam bandeiras hasteadas 
ao longo da história. Como foram Gandhi, 

Van Gogh, Beethoven, John Lennon, Espino-
za, e tantos outros. Raramente vivem em paz 
tais criativos. Esse inovar tão invocado pelas 
pessoas é agir com o amor, não existe varinha 
mágica. E projeto bem-sucedido – seja para o 
público que for - é obra de lucidez, coração e 
instinto. Às empresas, sempre que posso, pro-
voco dizendo que o “brainstorming + canvas” 
por si só não levam a lugar nenhum. Quando 
falamos de design thinking, por exemplo, 
poucos têm a paciência de indagar, de respei-
tar o processo inicial onde aprofundamos e 
imergimos no desafio, no problema. E poucos 
querem prototipar. Aos impacientes cito sem-
pre a celebre frase de Albert Einstein: “Se eu 
tivesse uma hora para resolver um problema e 
minha vida dependesse dessa solução, eu gas-
taria 55 minutos definindo a pergunta certa 
a fazer, porque quando soubesse a pergunta 
certa, poderia resolver o problema em menos 
de cinco minutos”.

Foto: Bruno Germany por Pixabay
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@pazyryk_tapetes   R. das Bandeiras, 346 - Santo André - SP   (11) 4992-6527

Nylon brilhante

Oriental feito à mão

Couro Antimanchas Estampa Digital Moooi Design

SOLUÇÃO EM TAPETES & CARPETES
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design de interiores | Eloisa Rosseto | por Elisangela Peres

SOFISTICADO APARTAMENTO DE 190M², EM 

SANTO ANDRÉ, SÃO PAULO, É ASSINADO 

PELA DESIGNER DE INTERIORES ELOISA ROSSETO.

Imponente, exclusivo 
e confortável

O briefing do cliente era criar um apartamento único, exclusi-
vo, que surpreendesse em cada detalhe. Foi com essa missão 
que a designer de interiores Eloisa Rosseto elaborou com 

maestria o projeto.

A família é composta por um jovem casal, que teve uma surpresa 
ao longo da obra: a esposa ficou grávida de uma menina, por isso, o 
projeto ganhou um quarto de princesa muito especial.

O cliente é exigente, detalhista e adora música. Mesmo ainda não 
sabendo tocar piano, colocou o belíssimo instrumento em destaque 
na sala, para os encontros com amigos e familiares regados a uma 
boa música tocada por pianistas profissionais, contratados espe-
cialmente para essas ocasiões. “Uma casa para mim tem que estar 
preparada para receber bem a sua família e quem você ama”, diz 
Eloisa Rosseto.

A estrutura do apartamento já possuía uma linguagem de arquitetu-
ra moderna, com colunas e vigas em concreto aparente. A partir des-
ta característica, a designer de interiores fez uma mistura harmonio-
sa de materiais, objetos de design, texturas e cores para enriquecer 
os ambientes e propiciar uma experiência única. “Em meus projetos 
eu procuro entender as necessidades, interpretar os desejos e 
transformar essas expectativas em um elaborado projeto para meus 
clientes. O perfil de cada cliente me inspira”, conclui Eloisa.

O piano e os pendentes fazem da sala um dos ambientes mais 
sofisticados do apartamento. O quadro da artista contempo-
rânea Rosanna Vaz contrasta com as cores mais sóbrias do 
ambiente e valoriza a parede de concreto.
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O living é bem confortável e possui uma lareira para os dias mais frios. Para contrastar com o 
preto do painel de TV, a designer de interiores trabalhou com madeira nas laterais e iluminação. 
Todos os pisos e revestimentos são da Mais Revestimentos.

Fotos: Vilhora

design de interiores | Eloisa Rosseto | por Elisangela Peres

O porcelanato preto está presente em quase todo o apartamento. Os estofados são em cores mais claras para ampliar o espa-
ço e dar mais conforto visual. “A ambientação é muito importante, como as cortinas, as mantas, um xale. Eles dão aconchego, 
vestem a casa e eu valorizo muito isso”, diz Eloisa Rosseto.
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design de interiores | Eloisa Rosseto | por Elisangela Peres

Fotos: Vilhora

A sala de jantar possui uma adega, que contém duas partes climatizadas dentro do espaço. O pendente sobre a mesa e as arandelas da parede de 
concreto deixam o ambiente sofisticado. A mesa possui tampo Silestone e as cadeiras são da Artefacto. O buffet foi confeccionado especialmente 
para o cliente em tom bordô. Completa o ambiente a cortina em trilho curvo e motorizado, com xale de crochê, da Alamanda. “Cada ponto do 
apartamento e da sala foi pensado para ser exclusivo para o cliente”, comenta Eloisa Rosseto.

O hall de entrada tem porta de correr na cor verde. O pór-
tico possui pedra preta no fundo para valorizar a escultura 
do artista Mario Lupomo. “Como o elevador entra direito 
no apartamento do cliente, quisemos fazer algo sofisticado, 
mas que mantivesse a privacidade, por isso colocamos a 
porta de correr na entrada do lar”, ressalta a designer de 
interiores.
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O quarto do casal é muito estiloso. As portas dos armários foram revestidas em couro, que além de deixar o ambiente sofisticado, 
é duradouro em qualidade e tendência. Um espelho, na direção da cama, amplia o espaço. A iluminação em LED ficou delicada e 
funcional. É possível acender apenas as lâmpadas individuais ou por setores. “Priorizamos em todo o projeto o conforto, indepen-
dente do ambiente”, conta Eloisa Rosseto. 

Fotos: Vilhora

design de interiores | Eloisa Rosseto | por Elisangela Peres

O quarto do casal conta com apoio lateral de mesas de cabeceiras, que recebem pendentes de um lado e abajur do outro, 
para valorizar a identidade dos clientes. Ao fundo, no acesso ao banheiro da suíte, a designer de interiores utilizou o tom bor-
dô nos móveis e frigobar. O piso é de carvalho americano tingido.
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design de interiores | Eloisa Rosseto | por Elisangela Peres

Fotos: Vilhora

O dormitório da filha do casal é um xodó e traz o clássico para o ambiente. O berço, a base da cômoda e o boiserie são exclusivos 
e confeccionados especialmente para o cliente. Eles foram desenhados por Eloisa Rosseto, em parceria com o designer egípcio 
Ahmed Sharara, que esculpiu o projeto na madeira e enviou do Egito para o Brasil.  O lindo e delicado tapete é da Pazyryk.

Detalhes do berço e do boiserie desenhados por Eloisa Rosseto 
e executados pelo designer e escultor egípcio Ahmed Sharara.
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design de interiores | Eloisa Rosseto | por Elisangela Peres

Fotos: Vilhora

O lavabo, Versage, leva tons escuros, mas muito sofisticados. A cuba foi desenhada em Dekton, 
criada para o espaço.  As luminárias foram escolhidas a dedo pela designer de interiores. A corti-
na, da Alamanda, proporciona conforto, aconchego e privacidade devido a janela de ventilação. 
Diferente dos outros ambientes, o acionamento da iluminação é completo para proporcionar o 
design sensorial em sua totalidade. O toalheiro dourado e a papeleira de chão com lixeira preto 
fosco são da Maxi Banho.
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@maxibanho | santoandre@maxibanho.com.br
11 4427.4309 | 4427.4125 | 11 95405.2160 (Luiz Fernando)

Rua Santo André, 405 - Vila Assunção, Santo André SP

Sistema de aquecimento de aguá à gás
Louças • Metais para banheiro

Aquecedor Rinnai (lançamento)

Toalheiro de rosto dourado .

Papeleira de chão com lixeira preto fosco
Bacia Deca link preto fosco



de•cor•ar26

design de interiores | Eloisa Rosseto | por Elisangela Peres

Fotos: Vilhora

A cozinha possui diversas janelas 
que tornam o projeto mais desafia-
dor. A bancada e a parede do fogão 
são em Dekton. O painel ripado, 
laqueado no bronze, se integra com 
o porcelanato para fazer o cantinho 
da refeição. O ponto verde, presen-
te em todo o projeto, também está 
na cozinha.

Fornecidos pela Casa Pinezi, a cuba, do arqui-
teto brasileiro Ruy Ohtake, e a torneira mono-
comando, em cobre escovado, se destacam no 
banheiro do escritório. Os acessórios e espelhos 
deixaram o espaço ainda mais charmoso. 
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design de interiores | Eloisa Rosseto | por Elisangela Peres

Fotos: Vilhora

O escritório confortável e imponente recebeu poltronas, painéis ripados e iluminação para destacar 
os objetos.  A mesa, da Breton, foi confeccionada exclusivamente para o cliente. Os tapetes em 
couro, da Pazyryk, deixaram o ambiente ainda mais elegante.



de•cor•ar28

Decoração em casas de praia

opinião | Isabel Konder Comparato | @comparatoarquitetura

NO VERÃO, NADA MELHOR QUE CURTIR DIAS ENSOLARADOS NO LITORAL. PARA TER DESCANSO 

E DIVERSÃO, PRECISAMOS PENSAR EM AMBIENTES ACOLHEDORES E FUNCIONAIS PARA TORNAR 

AS FÉRIAS E FERIADOS INESQUECÍVEIS. A CONVITE DA REVISTA DECORAR, A ARQUITETA ISABEL 

COMPARATO TROUXE ALGUMAS DICAS DE DECORAÇÃO PARA CASAS DE VERANEIO!

Verdadeiros convites ao relaxamento, 
no estar e em salas de tv, a melhor 
escolha são sofás com estofados leves 

e confortáveis, de fácil limpeza com capas de 
sarja branca e almofadas macias; poltronas 
leves com elementos de corda náutica e teci-
dos tipo sunbrella, permitem o deslocamento 
das peças para o terraço, debaixo de sol ou 
chuva. Redes não podem faltar na varanda, 
na sala ou dentro de um redário para abrigar 
muitos amigos após as refeições. As mesas de 
madeira de demolição são lindas e resistentes 
às intempéries, além disso, podem ser soltas 
ou apoiadas em pés de concreto com bancos 
de madeira. Se a opção for cadeiras, prefira 
as com braços para conversas demoradas, 
a estrutura pode ser de ferro ou madeira, 
com assentos e encostos em vime, palha ou 
corda. É possível criar um mix de cadeiras 
com e sem braços, com cores e acabamentos 

diferentes, que trazem um clima mais despo-
jado. A iluminação natural é fundamental e 
quanto mais aberturas, melhor! Mas atenção, 
é preciso prever brises, toldos, cortinas de 
palha, junco ou pergolados para os horários 
de incidência direta de sol. E, claro, prever 
uma boa ventilação natural cruzada. Para 
casas situadas em locais muito quentes du-
rante todo o ano, portas de madeira divididas 
em 4 partes servem de janelas e eliminam a 
necessidade de vidros. É importante prever 
ganchos para prendê-las, pois rajadas de 
vento podem não deixá-las abertas. Para 
iluminação artificial, prefira lâmpadas led de 
cor amarelada e cúpulas de palha, que além 
de super charmosas, são geralmente execu-
tadas por artesãos locais. Outra dica é criar 
abajures com garrafas de vidro preenchidas 
com conchas ou abajures de vime trançado 
ou madeira. No piso, o cimento queimado 

é uma boa opção, pois é de fácil execução e 
tem baixo custo.  Este material, que pode ser 
executado em diversas cores, pode revestir 
também chuveiros, bancadas de banheiros, 
de cozinhas e churrasqueiras. Pisos de porce-
lanato em tons de areias, cinzas e terra claro, 
não mostram muito a sujeira; para áreas 
externas, o mármore branco piguês é uma op-
ção duradoura e não escorregadia. Decks em 
torno da casa aumentam consideravelmente 
a área útil e integram o interno com o ex-
terno; para finalizar o deck, um banco largo, 
que é um anteparo sem ser barreira e sim um 
convite para sentar e desfrutar da vista. É 
interessante deixar um espaço com árvores 
para criar sombras naturais. Por fim, objetos 
como cestos de palha, vime e  elementos que 
remetem a atividades marítimas, como remos 
coloridos e bóias, sempre trazem um charme 
especial para qualquer espaço.

Fotos:  YouHouse Media | Isabel Comparato
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coluna | por Rosana Parisi | @rosanaparisi 

Natureza integrada com arquitetura e o
design de interiores: um novo caminho para 
os projetos residenciais contemporâneos

Quando se depara com a denominação 
habitações ecológicas, observa-se 
que podem ser aquelas cujo processo 

construtivo e funcionamento incorporam so-
luções de baixo impacto para o meio ambien-
te. Na verdade, não estamos nos referindo à 
denominação usual das habitações sustentá-
veis. Por quê? Justamente pelo fato de essa 
expressão ter adquirido um cunho comercial 
que, via de regra, agrega poucas soluções 
que verdadeiramente incorporam contribui-
ções para reduzirem os impactos causados à 
natureza e a geração de resíduos que tanto 
interferem no equilíbrio e nas questões de 
sobrevivência humana de nosso planeta. 
Trazemos para este artigo duas casas brasilei-
ras e uma no Reino Unido, onde notadamente 
podem ser verificadas soluções interessantes 
e acolhedoras, que vem sendo utilizadas por 
profissionais conscientes e atentos com as 
questões ambientais. Seus projetos e alguns 
objetos de design incorporam elementos 
que podem sim contribuir para o conforto, a 
saúde e satisfação dos moradores e usuários. 
A primeira casa, a Casa das Birutas, projetada 
pelo escritório Gera Brasil, foi construída em 
Piracaia-SP na ecovila Clareando. Esta con-
templa técnicas de baixo impacto como por 
exemplo, um gridshell de bambu, que é uma 
estrutura auto-portante coberta com telhas 
do tipo shingle (Brasilit), uma estrutura e 
deck confeccionados com madeira legalizada 
e parede que emprega terra ensacada. De 
acordo com os arquitetos responsáveis pelo 
projeto, que se destacou no Prêmio Saint-Go-
bain de Arquitetura Sustentável na categoria 
residencial, “a Bioconstrução é uma nova ma-
neira em que as pessoas pensam a construção 
respeitando o fluxo dos sistemas naturais, 
como era feito no passado. Através dela é 
possível cooperar para a redução de impactos 
ambientais, otimizar os recursos financeiros 
e contribuir com a conservação ambiental 
e melhoria da qualidade de vida dos usuá-
rios”.  A segunda proposta, concebida pelo 

escritório Sheppard Robson, de Londres, 
conhecida como Casa Farol está edificada 
em Watford, no Reino Unido e é a primeira 
casa ali construída sem a emissão de CO2. 
Emprega madeira tratada e certificada, vidros 
com propriedades isolantes na cobertura, 
que possibilitam a entrada de luz até os pisos 
inferiores, persianas corrediças que também 
giram e permitem a entrada equilibrada de 
luz e calor, além de um sistema térmico solar 
e células fotovoltaicas, uma turbina eólica e 
um sistema de recuperação de calor e contém 
objetos de bom design que harmonizam com 
a proposta. A terceira casa, construída na 
Villa di Paulo, em São José do Rio Pardo-SP 
é nossa própria residência. Edificada com o 
emprego de taipa de pilão pela empresa Taipal 
Construções em Terra, emprega também 
tijolos aparentes, telhado vegetado, sistema 
de captação de águas de chuva, pintura à base 
de terra, esquadrias que utilizam madeiras 
de demolição e amplas aberturas que possi-
bilitam o aclaramento e ventilação natural 
cruzada, que contribuem para o conforto 
ambiental e fazem a edificação mais integra-
da à natureza e aconchegante. Há inúmeros 
outros bons exemplos de edificações como 
as que ora apresentamos. Dentre esses, 
destacamos a Casa em Cunha-SP, projeto do 
escritório Arquipélago Arquitetos e constru-
ída pelo escritório Matéria Base; Solar Box, 
residência projetada pelo arquiteto Georg Box 
em Viena-Aústria; Casa da Mantiqueira, do 
arquiteto Gui Paoliello, também construída 
pela Taipal Construções em Terra, que refor-
çam a necessidade atual premente de, tanto 
a arquitetura quanto o design, cada vez mais, 
demonstrarem o quanto é possível para as ati-
vidades ligadas à construção civil, indústrias 
moveleiras e de objetos de design e decoração 
reduzirem os impactos que proporcionam ao 
meio natural, além de gerarem espaços  mais 
acolhedores, vitais e integrados para a vida 
das pessoas. 

Casa das Birutas

Foto: Arq. Gabriela Rinaldi

Villa di Paulo, em São José do Rio Pardo-SP

Foto: Rosana Parisi
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@maisrevestimentos · www.maisrevestimentos.com.br

Revestimentos, louças, metais e acessórios, além de toda 
estrutura de serviços para uma perfeita instalação
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ARTE EM CERÂMICAS
AMASSAR, MODELAR, RASPAR OS EXCESSOS, QUEIMAR NO FORNO... TODOS ESSES ENTRE OUTROS PROCESSOS FAZEM 

PARTE DE UMA TÉCNICA MILENAR: A CERÂMICA. A ARGILA POSSIBILITA A CRIAÇÃO DE PEÇAS ÚNICAS, ALÉM DE TER UM 

LINDO PROCESSO DE PRODUÇÃO, É POSSÍVEL CRIAR PEÇAS DECORATIVAS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA. SEPARAMOS 

ALGUNS PRODUTOS EM CERÂMICA PARA VOCÊ SE INSPIRAR E UTILIZAR CADA VEZ MAIS ESSES ITENS EM CASA, DE MODO A 

VALORIZAR NOSSA PRODUÇÃO ARTESANAL BRASILEIRA!

design de produto | Cerâmicas

Camicado | @camicado

Junto do coletivo de artesãs do Vale do Jequitinho-
nha, a Camicado apresenta a coleção “Mestras do 
barro”. A linha exclusiva reúne 25 peças de cerâ-
mica, entre itens utilitários e de decoração. A cor 
branca é o que torna a coleção única, tom que é 
fruto dos processos de produção utilizados na re-
gião onde é fabricado, com técnicas que revelam os 
saberes geracionais das artesãs, que deixam seus 
nomes assinados em cada peça.

Olaria Paulistana | @olariapaulistana

Idealizada pela artista plástica e ceramista Lucia Eid, a 
Olaria Paulistana é especializada em cerâmica utilitária 
de alta temperatura, e traz em suas peças o foco na 
forma, textura e nas cores. Na composição, os produtos 
são criados a partir de argilas e esmaltes não tóxicos.

Konsepta | @konsepta_design

Criada pela artista plástica Claudia Issa, a coleção Umbilicais 
consiste em peças que possuem elos que sugerem as liga-
ções, conexões e tensões do nosso cotidiano. Todos objetos 
são feitos de argila em suas tonalidades naturais. 

Blue Gardenia | @bluegardeniahome

O prato de cerâmica folha de bananeira da, 
Blue Gardenia, traz o toque tropical e charme 
para as mesas nas temporadas com temperatu-
ras mais quentes. 
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Leo Rocha Brasil | @leorocha.arteindigena

A  Leo Rocha Arte indígena nasceu de uma longa história de 
amizade e da grande admiração pelas culturas e sabedo-
rias dos povos originários, e da certeza de que precisamos 
valorizar e fortalecer esse patrimônio cultural único. O pote 
em cerâmica é produzido no Alto Xingu, Mato Grosso, pelas 
índias da etnia Waurá, que coletam barro nas imediações da 
aldeia com grafismos feitos com pigmentos naturais. 

Artiz | @artiz.oficial

A artesã Alaize Lopes Ferreira, que aprendeu a modular barro na in-
fância, faz parte da ONG Artesol. Sua produção é baseada em bolas 
decorativas, vasos de flores, moringas, entre outras peças. O barro 
utilizado é coletado na comunidade e a tinta é natural de origem 
mineral. Para a pintura, utiliza penas variadas, e depois de pintadas, 
as peças são queimadas em forno a lenha. 

Estúdio Dentro | @estudiodentro

A Coleção Amuleto do Estúdio Dentro, é uma série de vasos em cerâ-
mica terracota que possui em seu topo um adereço em metal e madeira 
que incorpora aspectos funcionais de manuseio e uso das peças. Os 
vasos possuem três variações que podem ser usadas individualmente ou 
em conjunto como vasos, potes ou elementos decorativos. 

Ateliê Cerâmica e Cia | @ceramicaecia

Com peças únicas, a produção artesanal e 
autoral da Cerâmica e Cia valoriza a arte e a 
originalidade.
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design de interiores | Maraú Design

RESIDÊNCIA DE 735 M² EM PORTO 

ALEGRE, GANHA PROJETO DE INTE-

RIORES CARREGADO DE SOFISTICA-

ÇÃO E CONFORTO, ASSINADO PELAS 

IRMÃS LINDA MARTINS E 

CRIS ARAÚJO, DO MARAÚ DESIGN

Sofisticação 
em linhas 
retas

Localizada em Porto Alegre, a residência 
foi repaginada pelas profissionais do 
Maraú Design Studio para atender o 

desejo de uma família que encontrou a casa 
perfeita em um condomínio: transformar os 
interiores que tinham o estilo neoclássico, 
o qual não agradava os novos moradores. O 
ponto de partida para o projeto foi o estilo 
contemporâneo, com soluções para evitar 
grandes intervenções durante a obra. Para 
aquecer os ambientes com paredes brancas 
e piso em mármore travertino, algumas 
paredes receberam acabamentos em madeira, 
que se destacam no estar e na sala de tv. Os 
estofados, em grandes dimensões, garantem 

conforto e foram desenhados pelo próprio 
escritório, para o aproveitamento máximo 
dos espaços. No estar, uma lareira em már-
more foi embutida no painel em madeira, que 
abriga prateleiras com objetos e quadros. A 
poltrona Up, na cor preta, se destaca em meio 
aos sofás e mobiliários, pela sua forma orgâ-
nica. Uma prateleira em metal e vidro man-
tém a integração entre os ambientes e separa 
o estar da sala de tv, que fica no piso inferior 
junto da sala de jantar e do espaço gourmet. 
Na sala de tv, os sofás com cores neutras 
foram complementados com pufes e poltro-
nas em tons amadeirados. O painel ripado 
amendoado envolve uma das paredes e traz 
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A madeira amendoada envolve as pare-
des e aquece os ambientesleveza e aconchego visual no espaço que tem 

o pé direito alto. Ao lado, na sala de jantar, a 
cor branca predomina, com destaque para o 
pendente sobre a mesa que traz movimento 
para o ambiente. No painel da churrasqueira 
foi utilizado o mesmo tom amadeirado dos 
outros ambientes, enquanto a ilha toda em 
pedra branca gera um bom efeito visual. Com 
grandes portas de correr, é possível integrar 
o interior com o exterior, que tem lounge 
com mobiliário em corda náutica e peças com 
cores vibrantes, como o laranja e o azul no 
mesmo tom do revestimento da piscina.
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design de interiores | Maraú Design | por Attos Henrique

A estante ocupa todo o pé direito e 
fica no desnível entre o estar e a sala 
de tv

Os estofados têm tons sóbrios e 
foram desenhados pelo próprio 
escritório

O lounge da área externa tem mobi-
liário em corda naútica
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design de interiores | Maraú Design | por Attos Henrique

Fotos: Marcelo Donadussi

A poltrona Jangada de Jean Gillon traz 
identidade para o projeto 

No hall de entrada, a decoração minimalista se destaca 

Destaque para o balanço na cor 
laranja, que traz vida ao espaço
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empresa | 1stFloor | por Elisangela Peres

A 1stFloor é uma empresa brasileira especializada em revestimentos diferenciados, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Tecnologia, 
inovação, design e sustentabilidade são pilares fundamentais para 1stFloor.
A companhia atua nos segmentos de arquitetura e decoração residencial, comercial, corporativo, hospitalar, educacional e industrial com produtos 
de alto padrão. 
Em entrevista à Revista Decorar, Tais Neubern, diretora da marca, fala sobre os diferenciais e iniciativas da empresa, que possui um departamento 
exclusivo para desenvolvimento e customização de produtos de acordo com a necessidade do projeto. 

Quais são as principais marcas e produtos da empresa?
A maioria de nossos produtos são de marca própria, com especificações acima da média de mercado, sem custar mais para o cliente. Além disto, 
desde o ano de 2003, distribuímos as marcas Armstrong Flooring, Graboplast, Muratto, Green Moss, Shape Glass, Lumencyclos, a luminária que 
atende o ciclo circadiano.

Quais foram as ações que a marca promoveu para enfrentar o período de pandemia? 
Aproveitamos para acelerar o desenvolvimento de novos produtos, reformamos nossa loja, nosso site e trabalhamos 80% do nosso tempo em 
home office. Para manter o contato próximo com nossos clientes, fizemos diversas lives promovendo o mercado e os produtos. 
Além disso, saúde é prioridade para nossa equipe e nossos clientes. Fizemos treinamentos e estamos preparados para atender e deixar os ambien-
tes dentro dos protocolos de segurança, conforme a OMS.

1stFloor: inovação e sustentabilidade
EMPRESA COM MAIS DE 20 ANOS DE ATUAÇÃO NO MERCADO SE DESTACA 

POR OFERECER PRODUTOS MODERNOS E SUSTENTÁVEIS.

Loom – CRAFT, a 1st FLOOR aposta em um revestimento especial a base de tramas trançadas em vinil que, por ser formado em várias 

camadas, garante design, facilidade de limpeza e estabilidade. Por conta da alta tecnologia empregada em sua produção, os pisos da 

série são bactericidas, impermeáveis e apresentam ganho acústico ao ambiente. Além disso, a instalação é facilitada por conta de um 

sistema de junta seca, tornando a montagem limpa e eficaz.

Foto: Divulgação
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empresa | 1stFloor | por Elisangela Peres

A 1st Floor percebeu mudanças no comportamento de compra de seus clientes? Aumentou a procura por materiais bactericidas ou 
de fácil limpeza, por exemplo?
Sim, as pessoas começaram a comprar através das mídias sociais e fizemos um programa de Delivery para os clientes.
O mercado nunca teve preocupação com relação aos materiais bactericidas, embora já trabalhamos fundamentalmente com esse tipo de produto. 
Além disso, a 1stFloor sempre se preocupou com a sustentabilidade, oferecendo produtos ecologicamente corretos, matérias-primas rapidamente 
renováveis. Em nosso portfólio, temos dois produtos de limpeza de fácil remoção de qualquer tipo de sujidades.

Como a 1st Floor enxerga a casa do futuro?
Sustentabilidade é o futuro e a 1st Floor, com exclusividade, apresenta muitos modelos, cores e formatos das cortiças, produtos que são prove-
nientes de fontes de manejo sustentável, desde a criação até a instalação e manutenção. Um dos destaques da 1st Floor é a Undertone, com pai-
néis acústicos. Um outro destaque é a coleção Organic Blocks composta por oito linhas e duas linhas de painéis acústicos, todas em cortiça. Com 
ampla cartela de cores, entre tons naturais e vibrantes, como vermelho, azul, verde e preto, o design das peças permite várias configurações, con-
ferindo movimento e efeitos óticos aos ambientes onde são aplicadas. 

Quais são as principais tendências de revestimentos?
Lançamos pisos vinílicos em manta, para atender o mercado hospitalar, que contém íons de prata e dióxido de titânio, que ativados pelos raios UV, 
tornam os pisos bactericidas. Também foram desenvolvidos revestimentos de parede com as mesmas propriedades. Para as áreas especiais dentro 
de um hospital, lançamos a luminária Lumencyclos que atende o ciclo circadiano e ajuda a recuperação dos pacientes em 30%. Os pisos, paredes e 
luminárias com raios UV no limite indicado de exposição, formam um conjunto imbatível para o futuro na área da saúde.
As tendências, ainda, se mantêm na linha dos concretos e pedras tipo granito. Lançamos, inclusive, a Linha Terrazo, em 4 cores. Famoso piso ita-
liano agora no vinílico.  
Além disso, um dos produtos que desenvolvemos foi o YGEOX, criado para limpeza regular e manutenção dos nossos pisos. 

1stMoss, um jardim vertical para áreas exclusivamente internas. Trata-se de um 

línquen natural estabilizado, que não requer absolutamente nenhuma manutenção 

como poda, rega, não requer iluminação natural ou mesmo ventilação adequada. 

Além disso, é hipoalergênico e possui certificado fitossanitário. Pode ser instalado 

no teto, paredes ou qualquer outra superfície.

Orchid Premium Wood – Natural Oak Grey, linha de revestimentos vinílicos for-

mada pelas coleções Dark Wood, Design, Neutral Wood, Stone e Warm Wood. 

As réguas reproduzem padrões de madeira, com exceção da Stone e Design, que 

reproduzem padrões de pedras, couro e cores. Sua composição leva 70 % de PVC 

reciclado.

Fotos: Divulgação
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Samsung Evolution: um refrigerador 
resistente a picos de energia

A nova linha de refrigeradores Samsung 
Evolution foi desenvolvida especial-
mente para o mercado brasileiro. As 

geladeiras Inverter prometem economizar até 
47% de energia e contam com a tecnologia 
PowerVolt que, além de permitir o funciona-
mento bivolt, resiste a picos superiores de 
energia de até 310V, sem gerar nenhum dano 
ou alteração no estado do produto, segundo 
diversos testes realizados em laboratório 
pela marca. Dados do Grupo de Eletricidade 
Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), revelam que o 
Brasil é líder mundial no registro de raios. 

bonitos e econômicos | Samsung | por Elisangela Peres

Os números mais recentes falam em média 
anual de 77,8 milhões de raios em território 
brasileiro, com maior incidência nos períodos 
mais quentes e chuvosos.  “Em um trabalho 
intenso de pesquisa e contato com varejistas 
e consumidores, a Samsung identificou essa 
lacuna para o mercado de eletrodomésticos, 
mais especificamente na área de refrigera-
dores. Assim desenvolvemos a tecnologia 
PowerVolt. É um produto que se destaca pela 
resistência e durabilidade, mas sem deixar de 
apresentar um visual atemporal, que levará 
modernidade às casas dos consumidores 
por anos e anos”, ressalta Helbert Oliveira, 

diretor da Divisão de Home Appliances da 
Samsung Brasil. Além do desempenho e efici-
ência energética, a linha também possui a tec-
nologia All-around Cooling, que refrigera de 
maneira uniforme todos os compartimentos 
das geladeiras, evitando que alimentos sejam 
danificados ou estraguem antes do tempo e o 
recurso Power Cool, que permite que comidas 
e bebidas sejam resfriadas mais rapidamente, 
com um simples toque em um botão. 
Samsung Evolution chega em dois modelos, 
o RT 46, de 460 litros, e Evolution RT38, de 
385 litros, nas cores Inox, Preto e Branco. 

Foto: Divulgação

Geladeira com design atemporal pode ser ligada na voltagem 110v ou 220v.
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www.pedradeesquina.com.br
Rua Homero Vaz do Amaral, 381 -Veleiros - São Paulo

E-mail: contato@pedradeesquina.com.br

Te: (11) 5180-7599 | WhatsApp: (11) 98469-0127

@pedradeesquina

MONISE ROSA
Arquiteta

Trabalhamos com a Pedra de Esquina pois a 
qualidade do serviço e atendimento são 
impecáveis! Eles contam com uma enorme 
variedade de produtos e sempre que 
precisamos de algum suporte (nós ou clientes), 
eles estão dispostos a ajudar.
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design | Telhanorte

Foto: Divulgação

Design acessível
TELHANORTE APRESENTA SUA PRIMEIRA LINHA DE LUMINÁRIAS, COM VALORES 

ACESSÍVEIS E DESIGN ASSINADO EM PARCERIA COM A ARCHADEMY.

A Telhanorte e a Archademy, platafor-
ma de Market Network que reúne 
arquitetos e designers de todo Brasil, 

criaram uma ótima iniciativa no mercado 
de decoração: o lançamento de luminárias 
assinadas por designers consagrados a preços 
convidativos. Para o projeto foram convi-
dados profissionais de três escritórios que 
fazem parte desta comunidade, os integran-
tes da marca Ohma, Murilo Weitz e Rodrigo 
Ohtake. O trabalho resultou em três cole-
ções de luminárias que possuem diferentes 
inspirações para combinar com os ambientes 
mais versáteis. A coleção “Casulo” do Ohma 
Design, composta por cinco peças, traz o 
observar das mudanças pela janela, no céu e 
na luz do sol. “A iluminação confere aconche-
go ao projeto de design de interiores. A luz 

direta e indireta auxilia a construção de várias 
cenas dentro de um ambiente”, diz a arquiteta 
Paloma Bresolin, que divide o escritório com 
dois outros jovens profissionais, o arquiteto 
Nicholas Oher e o designer de interiores, 
Fábio Marx. As peças foram produzidas em 
acrílico colorido que se adapta ao ambiente. 
Rodrigo Ohtake, que passou o isolamento so-
cial no litoral paulistano, se inspirou no mar 
para criação de sua coleção. “A luz na arquite-
tura é fundamental, assim como a sombra e a 
escuridão. A transição entre escuro e claro é 
muito importante e eu desejo que essas lumi-
nárias possam deixar a casa das pessoas mais 
agradável, divertida e pessoal, enfim, que 
possam se tornar um lar”, afirma Rodrigo. Já 
a coleção assinada por Murilo Weitz, para a 
Telhanorte, foi inspirada na temática indus-

trial, com peças desenvolvidas em madeira e 
metal. Weitz explica que o momento de pan-
demia, onde as pessoas passaram a ficar mais 
tempo em casa, mostrou o quanto o design 
de interiores é importante. “Principalmente 
para aquelas pessoas que precisam fazer o 
trabalho no sistema home office e necessitam 
de um ambiente confortável, com móveis 
funcionais e bem iluminados, para desempe-
nharem melhor suas atividades”, explica. Os 
designers conceberam os produtos que foram 
desenvolvidos por uma das parceiras e mante-
nedoras da Archademy, a Dramalux. As peças 
estão disponíveis para compras nas lojas da 
Telhanorte, espalhadas por São Paulo, Paraná 
e Minas Gerais, e também pelo e-commerce 
do homecenter.

Os profissionais que assinam as coleções de luminárias: Murilo Weitz, Rodrigo Ohtake, e os titula-
res do Ohma Design, Paloma Bresolin, Fábio Marx e Nicolas Oher.
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design | Telhanorte

Fotos: Divulgação

Com estética industrial, uma das peças em me-
tal e madeira da Coleção MM, de Murilo Weitz.

A peça em acrílico faz parte da coleção Casulo, assina-
da pelos arquitetos do Ohma Design.

A coleção Baleia, de Rodrigo Ohtake, foi 
inspirada no litoral paulista.
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tecnologia | Energia Solar | por Attos Henrique

Foto: Ulrike Leone por Pixabay

Energia renovável e sustentável 
A ENERGIA SOLAR PODE SER UTILIZADA COMO ELETRICIDADE EM RESIDÊNCIAS E EMPRESAS E TEM COMO 

BENEFÍCIOS A ECONOMIA NA CONTA DE LUZ E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

Todos conhecem ou já ouviram algo 
sobre energia solar, mas poucos sabem 
que para sua captação é necessário um 

sistema, inicialmente composto pelas famo-
sas placas fotovoltaicas. As placas recebem a 
irradiação solar a partir de suas células, que 
são responsáveis pelo processo de conversão 
dos fótons, partículas de luz transforma-
das em energia elétrica. Após a captação, a 
energia solar é convertida em energia elétrica 
através do inversor, que converte para corren-
te alternada, utilizada pelos eletroeletrônicos 
e eletrodomésticos nas residências. O sistema 
ainda conta com o cabeamento, responsável 
por conduzir a corrente elétrica entre os com-
ponentes, e o sistema de proteção, que garan-
te segurança na operação dos equipamentos. 
Atualmente, existem dois sistemas fotovol-
taicos: o Grid-Tie, que é conectado à rede 
elétrica com a energia entregue a uma distri-
buidora e utilizada como crédito para abati-
mento em faturas posteriores e o Off-Grid, 

que necessita de armazenamento para que 
a energia não consumida seja utilizada em 
períodos sem irradiação do sol. A instalação 
do sistema de captação pode se dar de várias 
maneiras, o mais comum são as instalações 
denominadas roof-top, onde os módulos foto-
voltaicos são posicionados no telhado, onde 
terão maior incidência solar. “Vale lembrar 
que para sistemas fotovoltaicos, a orientação 
dos módulos é extremamente importante, 
assim, como estamos situados no hemisfério 
sul, os módulos devem ser posicionados à face 
norte, para melhor desempenho energético”, 
ressalta Thiago Chinen, especialista técnico 
da Fronius, empresa especializada em inver-
sores solares. No Brasil, onde grande parte da 
matriz energética é estabelecida em recursos 
hídricos, o uso da energia solar está se difun-
dindo aos poucos, devido ao custo do sistema, 
justificado pela produção dos materiais que 
possuem alto valor agregado. Mas vale ressal-
tar que apesar dos custos de implementação 

serem altos, eles são cobertos em poucos anos 
de operação, graças à rentabilidade do siste-
ma que gera economia em contas de energia 
elétrica. Quanto ao impacto ambiental gerado 
pelos processos do sistema, ele é completa-
mente inexistente, pois sua produção não 
utiliza combustíveis e não emite gases dano-
sos ao meio ambiente. Outra vantagem do 
sistema fotovoltaico é sua vida útil, estimada 
em 20 anos. Para a manutenção dos sistemas 
é importante realizar a limpeza das placas 
para que a captação dos raios não seja com-
prometida. “Vale lembrar que a manutenção 
deve ser realizada em todo o sistema, verificar 
as conexões, integridade dos cabos elétricos, 
conexões com o inversor e, também, a integri-
dade do sistema de proteção. Qualquer falha 
em um desses componentes impede a geração 
fotovoltaica, por isso não devemos olhar 
somente os módulos” enfatiza Thiago.
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tecnologia | Energia Solar | por Attos Henrique

Fotos: Divulgação

Para projetos residenciais, a Fronius apresenta o premiado 
inversor Primo GEN24 Plus monofásico, que chega ao Brasil 
no final do primeiro trimestre deste ano. O produto, que 
venceu o German Design Award 2021, possibilita disponi-
bilizar o excesso de energia fotovoltaica para bombas de 
aquecimento ou mobilidade elétrica. 

A placa fotovoltaica Mono144Cell da 
Soprano possui 144 células PERC fotovol-
taicas, conta com 12 anos de garantia de 
produto e 25 anos de garantia linear de 
eficiência mínima de 80%.

A Eternit inovou ao criar a telha de concreto 
fotovoltaica, visando a popularização do 
acesso à energia solar aos brasileiros. A 
telha solar será intercambiável com a telha 
tradicional da marca, o que facilitará a subs-
tituição nos pontos necessários, sem precisar 
mudar toda a estrutura dos telhados já exis-
tentes. A empresa vem cumprindo as etapas 
do plano de desenvolvimento do produto e 
a previsão é iniciar a comercialização no fim 
do primeiro semestre de 2021. 
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design de luxo | Azimut | @azimutyachts_brasil

IATE DE 62 PÉS DA CONSAGRADA GRIFE ITALIANA AZIMUT TRAZ O CONFORTO 

DE UMA CASA PARA OS MARES BRASILEIROS

Requinte em alto mar

Na editoria Design do Luxo, a Revista 
Decorar seleciona um produto, in-
dependente da categoria, que chama 

atenção por ser premium e pelo design. Desta 
vez, escolhemos o Iate Azimut 62, um dos 
mais vendidos para brasileiros. A embarcação 
possui cerca de 150m² de área, com três pavi-
mentos contendo suítes, living integrado com 
central de comando, sala de jantar, cozinha e 
área de convivência ao ar livre, equipada para 
confraternizações, banhos de sol, relaxamen-
to e, claro, para o churrasco a bordo em alto 

estilo. “Além do aumento da busca por embar-
cações de grandes dimensões, o aproveita-
mento dos espaços externos durante o verão 
será, sem dúvidas, o grande destaque e, entre 
os modelos de maior aceitação aqui no Brasil, 
está a Azimut 62. É um iate exclusivo e ino-
vador assinado por Achille Salvagni e Stefano 
Righini, designers italianos mundialmente 
renomados”, conta Francesco Caputo, diretor 
comercial da Azimut Yachts, uma das maiores 
fabricantes de iates de luxo do mundo. Na 
embarcação, há ambientes privativos e ver-

sáteis. As janelas panorâmicas de vidro, do 
teto ao chão, contornam as laterais do iate e 
garantem uma vista privilegiada e ilumina-
ção natural. A área para banhos de sol, com 
simples ajustes manuais, pode ser customiza-
da e transformada em área privativa. O iate 
também chama atenção por seu desempenho, 
que atinge velocidade máxima de 32 nós, com 
eficiência de consumo e navegação silenciosa.
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design de luxo | Azimut | @azimutyachts_brasil

Móveis exclusivos e revestimentos italianos compõem 
os ambientes. Além de todo o conforto de casa, o iate 
vem com modernos equipamentos de navegação.

A confortável suíte possui tons sóbrios e móveis 
assinados pelos consagrados designers italianos Achille 
Salvagni e Stefano Righini.

Toda a mobília privilegia o conforto para as pessoas 
contemplarem a natureza.

A parte traseira da embarcação é como se fosse a 
varanda para o mar. No ambiente, a Azimut Yachts 
trouxe a tradicional churrasqueira, embutida no espelho 
da plataforma. Nessa área, a plataforma submergível 
também é utilizada como um deck para mergulhos e 
lazer.
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arquitetura | Patrícia Penna | por Attos Henrique

RESIDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DE 670 M², ASSINADA PELO ESCRITÓRIO PATRÍCIA PENNA ARQUITETURA 

E INTERIORES, TEM ESTILO URBANO EM MEIO A PAISAGEM DO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO

Tardes de veraneio com toque urbano

Com projeto arquitetônico e de interio-
res realizado pelo escritório de Patricia 
Penna, a casa foi concebida para 

uma família com filhos jovens, para curtir 
e aproveitar bons momentos em feriados 
prolongados e nas férias de verão. O pedido 
dos clientes era de um local que trouxesse em 
seus interiores, referências de casas urbanas 
em meio a natureza. “Levamos para o projeto 
um estilo urbano, sem traços comumente 
encontrados em casas do litoral. Ainda assim, 
elevamos a poesia que emana uma residência 
praiana”, relata Patrícia. A arquitetura da 
edificação segue linhas retas e modernas. Na 
construção não foram utilizados materiais 
naturais, como fibras e madeiras, normal-
mente usados em edificações litorâneas. Em 
busca de ambientes espaçosos e confortáveis 
para receber amigos e familiares, o projeto 
possui toda a área social integrada, composta 
pelo living, sala de estar e home theater. A 
área de lazer, com piscina e espaço gourmet, 
foi separada da área social por grandes portas 

de vidro, que conectam o exterior com o 
interior. Nos interiores, o design da mobília 
dialoga com a arquitetura e com os acaba-
mentos, resistentes e duráveis. No estar, 
a presença da cor azul destaca o equilíbrio 
estético do espaço a partir do tapete, com 
estampa geométrica, e da tela pintada em 
degradê. Já nos estofados, tons sóbrios, que 
seguem por toda a casa. Grandes painéis de 
madeira com portas de correr são fortes atri-
butos do projeto. Na sala de jantar, uma mesa 
redonda, com cadeiras Jackie da Artefacto, 
comporta oito pessoas. A escada ao lado da 
sala de jantar, é separada por uma prateleira 
em metal e vidro, que abriga taças e obje-
tos decorativos garimpados pela equipe da 
arquiteta. Um dos painéis de madeira separa 
o home theater, que esbanja conforto com 
sofás de ponta a ponta em uma das paredes 
e transforma o ambiente no lugar ideal para 
sessões de filmes e seriados. Na cozinha, a 
praticidade e funcionalidade foram seguidas 
à risca no projeto. As cores e acabamentos 

da marcenaria são atemporais e elegantes. 
No andar superior, localizam-se as suítes, 
com grandes janelas que possibilitam ótimas 
vistas para a natureza, além do máximo 
aproveitamento da luz natural. Na decoração 
dos dormitórios, Patrícia destaca o minima-
lismo na escolha e disposição da mobília, com 
tons leves e repousantes, primordiais para as 
noites de descanso. A área externa tem pai-
sagismo também realizado pelo escritório de 
Patrícia. “O projeto paisagístico valorizou a 
arquitetura, por meio da profusão de espécies 
e suas precisas implantações, tornando o uso 
externo muito mais aprazível”, diz a arqui-
teta. No entorno da piscina, mesas, cadei-
ras, espreguiçadeiras e ombrelones reúnem 
sofisticação e conforto essenciais para curtir 
as tardes de calor. Na área coberta, a varanda 
gourmet tem parte dos móveis com linhas 
modernas e orgânicas, tudo para garantir 
horas de lazer inesquecíveis em família.

Com paisagismo assinado também pelo escritório de Patrícia Penna, a área externa une bom gosto e conforto com a natureza.

Fotos: Leandro Moraes
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arquitetura | Patrícia Penna | por Attos Henrique

No home theater, conforto e elegância na medida certa para perfeitas noites de cinema.

No estar, tons de azul, que remetem ao clima praiano, estão presentes no tapete e na tela em degradê. Os estofados recebem tons sóbrios, 
assim como o mobiliário da varanda, separada por portas de vidro.

Fotos: Leandro Moraes
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arquitetura | Patrícia Penna | por Attos Henrique

A cozinha tem marcenaria com cores sóbrias e atemporais. Os eletrodomésticos, em aço inox, foram dis-
postos para melhor aproveitamento e funcionalidade do espaço.

Na sala de jantar, as cadeiras Jackie da Artefacto compõem a mesa redonda. Uma prateleira em metal e 
vidro, divide o ambiente da escada de acesso ao segundo pavimento.
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arquitetura | Patrícia Penna | por Attos Henrique

Fotos: Leandro Moraes

Em uma das suítes, a luz natural abundante com a decoração minimalista cria 
um espaço confortável para as horas de descanso.

A área gourmet da varanda tem tons escuros de madeira e complementa o espaço de lazer.
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Arquitetura brasileira e seu legado são 
temas de exposição no Sesc 24 de Maio

exposições | Infinito Vão | por Attos Henrique

Foto: Leonardo Finotti

MOSTRA “INFINITO VÃO: 90 ANOS DE ARQUITETURA BRASILEIRA”, CRIADA COM BASE NO 

ACERVO DA CASA DA ARQUITECTURA EM PORTUGAL, DESEMBARCA NO BRASIL

O jovem e emblemático Sesc 24 de 
Maio, projetado por Paulo Mendes 
da Rocha e pelo escritório MMBB 

Arquitetos, abre suas portas para abrigar a 
exposição “Infinito Vão”, com curadoria dos 
arquitetos Guilherme Wisnik, que contou 
detalhes de todo o processo da exposição para 
a Decorar, e Fernando Serapião. Juntos eles 
reuniram um grande acervo da arquitetura 
através de um recorte que compreende os 
mais importantes projetos realizados em solo 
brasileiro. São 96 projetos arquitetônicos de 
grandes mestres como Lina Bo Bardi, Oscar 
Niemeyer, Lúcio Costa e Vilanova Artigas. 
Dividida em 6 núcleos, a exposição une a 
música brasileira de acordo com o período 
em que as construções foram erguidas. De 
início, a marchinha carnavalesca “Do Guara-
ni ao Guaraná”, de Lamartine Babo, abre o 
primeiro núcleo que mostra a formação da 

identidade da arquitetura brasileira pelos 
modernistas. Obras residenciais de Gregori 
Warchavchik e o Conjunto da Pampulha, de 
Niemeyer, fazem parte deste período que vai 
de 1924 a 1943. Mesclado a poesia e melodia 
de Tom Jobim, as décadas de 40 e 50 abran-
gem o Plano Piloto de Brasília, realizado por 
Lúcio Costa, e também o Conjunto Nacional, 
ícone da avenida Paulista projetado por David 
Libeskind. A partir de 1960, época do estouro 
da tropicália, movimento musical da cultura 
pop, surgiu em São Paulo a Escola Paulista de 
Arquitetura, marcada pela descoberta e uso 
do concreto armado. Entre 1970 e 1980, um 
projeto, considerado lúdico pelos curadores 
da mostra, o Sesc Pompeia, que era uma 
antiga fábrica de tambores, foi restaurado 
por Lina Bo Bardi. Neste período, também se 
destaca o projeto de Prado Lopes e Telles para 
o Centro Cultural São Paulo. Embalado pela 

música “Comida” dos Titãs, os projetos entre 
1985-2001 exprimem as aspirações de um 
país que retomava a democracia, com desejos 
de implementação de projetos sociais. É neste 
período que o Sesc 24 de Maio, local onde 
acontece a exposição, está inserido. Já no 
sexto e último núcleo, o rap “Vivão e Viven-
do”, dos Racionais MC’s, descreve a realidade 
violenta da vida nas grandes cidades do Brasil 
no novo milênio. Obras contemporâneas 
de escritórios como Triptyque, SPBR, Brasil 
Arquitetura e Metro Arquitetos, são expostas 
nesta ala. A exposição estará disponível até o 
dia 27 de junho de 2021 no Sesc 24 de Maio, 
no Centro da capital paulistana. Para visitá-la 
é necessário agendar horário através do site 
do Sesc e seguir todas as normas contra disse-
minação do covid-19. 

Casa das Canoas, projetada em 1951 por Oscar Niemeyer como sua residência
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Tendências em cores para 2021

Todos os anos ficamos ansiosos pela revelação da cor do ano da Pantone, principal empresa de cores no mundo. A marca surpreendeu ao 
apresentar não só uma cor do ano, mas duas para 2021! A união da Illuminating e Ultimate Gray revelam praticidade e solidez, mas ao 
mesmo tempo calor e otimismo. Juntas, as cores representam força e positividade. A composição dos dois tons propõe que tudo neste ano 

ficará mais iluminado, para superarmos as incertezas de um mundo pós-pandemia. A cor Pantone 13-0647 Illuminating consiste em um amarelo 
brilhante, alegre e caloroso, cheio de energia solar. Já a Pantone 17-5104 Ultimate Gray, é um cinza emblemático com elementos sólidos e confiá-
veis   que são eternos, além de estimularem sentimentos de moderação, estabilidade e resistência. 

cor | cores para 2021

O ATÍPICO ANO DE 2020 FEZ MUITAS PESSOAS VIVEREM SUAS CASAS DE UMA NOVA FORMA. MAS COMO SERÁ O ANO DE 

2021? QUAIS SERÃO AS INSPIRAÇÕES? A PANTONE REVELOU PARA ESTE ANO DUAS CORES: ILLUMINATING E ULTIMATE GRAY, 

A UNIÃO REPRESENTA FORÇA E ESPERANÇA. AS EXPERIÊNCIAS QUE TIVEMOS COM A PANDEMIA TAMBÉM FORAM IMPOR-

TANTES PARA AS MARCAS SUVINIL, CORAL E SHERWIN-WILLIANS, DEFINIREM AS CORES DE 2021. CONFIRA AS APOSTAS!
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cor | cores para 2021

Suvinil | @tintas_suvinil

Anualmente o Suvinil Revela apresenta as cores que serão tendências. O 
novo estudo da Suvinil foi marcado pela transformação que invadiu as 
sensações e emoções individuais e, também, o modo de morar e vivenciar a 
casa, revelando “Meia-Luz” como a cor do ano de 2021. A cor é inspirada no 
degradê do pôr-do-sol e imprime um elo entre sonhos e realidade, de modo 
a representar um lugar entre dois mundos: dia e noite, céu e terra, real e 
virtual, antes e depois. 

A cor “Meia-Luz” remete ao degrade do pôr-do-sol (Foto: André Klotz)

Coral | @tintascoral

Escolhida por um time de especialistas do mundo todo a partir do Colou-
rFutures 2021, que conta a história de como a Akzonobel transforma as 
principais tendências e comportamentos globais em paletas de cores de 
tinta inspiradoras, “Pedra Esculpida” é a novidade da Tintas Coral  para 
este ano. A cor é versátil e muda de tom dependendo da hora do dia, de 
onde é utilizada e de quais outros tons a acompanham. Também é uma 
tonalidade que fala sobre equilíbrio, estabilidade e potencial. Sua nuance 
dá espaço para outras se destacarem e forma a base de inúmeros designs 
inspiradores para o interior da casa.

“Pedra Esculpida” nos conecta de volta à natureza e às coisas simples  
(Foto: Divulgação)

Sherwin-Williams | @sherwinwilliamsbr

Como parte da paleta do Colormix Tendência de Cores da Sherwin-
-Williams, a marca anunciou sua cor do ano: Bronze Conectado SW 7048, 
que é um bronze sofisticado e aconchegante que nos inspira a encontrar 
um santuário em qualquer espaço. Ousado e discreto ao mesmo tempo, o 
tom é o novo neutro que pode ser usado em qualquer lugar da casa, dentro 
ou fora. Quer seja usado como cor primária ou de destaque, Bronze Co-
nectado tem uma qualidade de ancoragem que transmite uma sensação de 
conforto em quartos, salas de estar ou em escritórios domésticos.

“Bronze Conectado” traz a sensação de relaxamento e serenidade (Foto: 
Divulgação)
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exposição | Janelas Casacor

Janelas Casacor

“Caixa de Histórias” por Gustavo Martins | @arq_gustavomartins

Na Praça Panamericana, o arquiteto Gustavo Martins teve uma missão dupla, com sua Caixa de Histórias: 
a biblioteca ganhou uma segunda vida em uma comunidade carente da cidade, onde crianças de cinco a 
onze anos podem desfrutar de um espaço lúdico e prático. Mas, em sua primeira aparição, o espaço traduz 
“uma nova visão do home office”, segundo o arquiteto. “É uma biblioteca de memórias, de lembranças”. 
Madeira, móveis confortáveis e uma grande estante em ziguezague trazem o clima de aconchego. 

Fotos: Salvador Cordaro

Anualmente, um dos maiores eventos do setor, a Casacor, reúne grandes nomes da arquitetura para apresentar tendências para os diver-
sos profissionais do mundo da arquitetura e decoração. Em 2020, devido a pandemia, o grupo se reinventou e lançou o projeto Janelas 
Casacor, evento híbrido, físico + digital, que consistiu em contêineres espalhados por diversas cidades do Brasil com espaços criados por 

arquitetos e designers. Na edição paulistana, a exposição ocupou locais públicos em 12 bairros da cidade, desde a praça Vinicius de Moraes, na 
zona sul, até a cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo. O novo formato da exposição contou com arquitetos como Brunete Fracaroli, João 
Armentano, Leo Shetman, Sig Bergamin, Érica Salguero, Fernando Brandão, Murilo Lomas, Ticiane Lima, Suíte Arquitetos, Gustavo Martins, 
entre outros. Confira um pouco alguns espaços criados para o Janelas Casacor 2020!
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exposição | Janelas Casacor

“Casa Conectada LG” por Suíte Arquitetos | @suite_arquitetos

O projeto do escritório Suíte Arquitetos, propõe uma refle-
xão sobre a diversidade e a importância de construirmos 
um futuro com equilíbrio de oportunidades e direitos iguais. 
Além do mobiliário criado pelo escritório outros elementos 
revelam histórias como as obras de artes e os acessórios de-
corativos criados por artistas e designers que representam e 
apoiam causas relevantes para nossa evolução em busca de 
sociedade mais justa. A Casa Conectada conta com o siste-
ma e conceito de morar da LG, em que todos os produtos 
expostos são conectados através de inteligência artificial via 
tecnologia ThinQ. O Jardim que envolveu a casa conectada 
tem identidade tropical e foi assinado pela paisagista Bia 
Abreu. 

Fotos: Salvador Cordaro
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exposição | Janelas Casacor

“Estúdio Elo” por Ticiane Lima | @ticianelima

“A pandemia tornou a casa um cristal frágil. Para fortalecê-la precisamos de uma boa dose de autoconhecimento, união 
e respeito pelo planeta”. É assim que a arquiteta traduziu uma obra de arte de Ricardo Bueno, que traz duas formas de 
latão ligadas dentro de um invólucro de vidro soprado, em um espaço compacto, multifuncional e organizado. Adepta da 
arquitetura como bem comum e da inserção da vegetação nos projetos de moradia, Ticiane criou um telhado verde, que 
fornece energia por meio de placas solares e abre um espaço a mais - assim como a área do banho - para o tão necessário 
relaxamento.
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exposição | Janelas Casacor

Fotos: Mariana Orsi

“Escute o Verde” por Beatriz Quinelato
@beatrizquinelatoarquitetura

Inspirada pelos tons da natureza, Beatriz Quinelato projetou 
um espaço de convivência versátil e que valoriza a simplici-
dade e o verde. O espaço retrata as diferentes fases vividas 
durante o isolamento social. Durante a quarentena vida se 
resumiu à mesa de escritório para o trabalhar em casa e um 
sofá, onde nos desligávamos de tudo para ter um único 
momento de lazer e descanso. O espelho utilizado no pro-
jeto, remete a essa nova maneira de olhar para dentro e se 
autoanalisar. Quem não pôde buscar outro refúgio além da 
própria casa, buscou renovar os ambientes através do cultivo 
de plantas e pelo contato com o verde. Por fim, a simplici-
dade retratada no projeto, com almofadas bordadas à mão 
por Beatriz e um tapete assinado pelo designer Alex Roca, 
compõem um cenário afetivo e reforça o conceito de se viver 
apenas com o essencial.
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exposição | Janelas Casacor

“Office Terra Brasil” por Leo Shehtman | @leoshehtman

Léo Shehtman, apresentou o Office Terra Brasil, que ficou lo-
cado na Al. Gabriel Monteiro da Silva. “Estamos de volta ao 
lar, olhando para a nossa casa, para a nossa memória afetiva”, 
anuncia. Não à toa, o home office proposto pelo arquiteto re-
verencia o aconchego, evidenciado pela madeira que forra do 
piso ao teto. “Ela também ajuda a quebrar a atmosfera indus-
trial do contêiner”, explica Shehtman. No seu caso, o material 
aparece com mais exuberância, já que o contêiner contava 
com 3 m de pé direito, ou seja, cinquenta centímetros acima 
do convencional. Mas não se trata apenas de conforto. “Da-
qui para a frente”, ele preconiza, “os projetos terão, obrigato-
riamente, tecnologia, praticidade e design”.
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exposição | Janelas Casacor

Fotos: Salvador Cordaro

“Pra que mais?” por João Armentano | @joaoarmentano

João Armentano trouxe seu ambiente: “Pra quê mais?”, onde o arquiteto destaca que viver com o essencial se tornou um 
imperativo, uma descoberta saudável em um período de tantos questionamentos. “Nós já estávamos nos encaminhando 
para uma moradia mais prática”, avalia, “mas a pandemia acelerou esse processo.” Praticidade é a palavra de ordem em 
uma casa onde passaremos mais tempo, faremos reuniões à distância e onde poderemos desenvolver novas aptidões e 
potencialidades. “Esse contêiner traduz o momento que estamos vivendo”, reflete o arquiteto.
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www.dedicattomobilia.com.br

Flagship  Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.660 
Alphaville  Alameda Araguaia, 51

Urb Closet
Minimalismo e linhas sóbrias trazem harmonia e 
conforto visual, apresentando exclusiva cava no 
mesmo material das portas com costura de volante 
automotivo, integra design,  tecnologia e sofisticação.
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www.dedicattomobilia.com.br

Flagship  Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.660 
Alphaville  Alameda Araguaia, 51

Urb Closet
Minimalismo e linhas sóbrias trazem harmonia e 
conforto visual, apresentando exclusiva cava no 
mesmo material das portas com costura de volante 
automotivo, integra design,  tecnologia e sofisticação.
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ar-condicionado | manutenção em ar-condicionado

Foto: Pixabay

Manutenção em ar-condicionado
NADA MELHOR DO QUE A PRATICIDADE DO AR-CONDICIONADO NAS ESTAÇÕES MAIS QUENTES DO ANO, MAS 

PARA EVITAR DORES DE CABEÇA É ESSENCIAL MANTER O CUIDADO COM OS APARELHOS EM DIA

A manutenção nos equipamentos de ar-condicionado colabora não só na conservação do aparelho, mas também na saúde, de modo a evitar rea-
ções respiratórias e alérgicas nos usuários. Trocar os filtros, acompanhar o estado das fiações e manter os aparelhos limpos não é uma tarefa difí-
cil, e evita surpresas indesejadas nos momentos de calor. Com isso, trouxemos algumas dicas junto do engenheiro da AR7, Ricardo Sanzoni Rodri-
gues, empresa especializada em venda e manutenção de aparelhos condicionadores de ar.

Periodicidade da manutenção 

De acordo com a legislação federal (Lei 13.589/2018) não há prazo definido para a realização da manutenção nos condicionadores de ar, apenas os 
requisitos necessários a considerar se tratando de manutenção dos equipamentos que atendam a ambientes de uso coletivo. Deve-se garantir que 
os aparelhos estejam higienizados de maneira adequada sob qualquer condição de utilização, previstas em portarias do Ministério da Saúde. Para 
cada tipo de ambiente é recomendado diferentes periodicidades para manutenção de acordo com o tipo de utilização, sendo ambientes residenciais 
um período a cada 90 até 180 dias, ambientes comerciais e corporativos a cada 30 até 60 dias, e ambientes hospitalares e laboratoriais a cada 30 
dias, de modo a garantir a climatização de maneira saudável o ano inteiro. Para entender o processo de cuidados com os ares-condicionados, exis-
tem dois tipos de manutenção: a preventiva e a corretiva.

Os tipos de manutenções

A manutenção corretiva é realizada após o acontecimento de falhas ou panes no equipamento. Já na preventiva, o técnico deve observar rigoro-
samente o estado de conexões mecânicas e elétricas, além de conferir a limpeza das bandejas que acumulam água condensada dentro do equipa-
mento a garantir seu escoamento que, quando acumulado, pode causar vazamentos dentro do ambiente e possíveis mau-cheiros. Deve-se observar 
também o alinhamento e limpeza dos componentes de ventilação, equalização e leituras de pressão de fluido refrigerante, sem esquecer da unida-
de externa que também desempenha um papel fundamental para a climatização eficiente dos ambientes internos.

A importância da limpeza e troca dos filtros

A limpeza dos filtros é essencial para qualidade do ar em um ambiente climatizado, de modo a evitar sérios problemas gerados por sujeira acumu-
lada dentro do equipamento. O filtro limpo desempenha um papel importantíssimo para a saúde respiratória de quem convive com equipamentos 
de ar condicionado, que sem a devida manutenção podem servir como colônia de bactérias, ácaros e outros vilões causadores de doenças e alergias 
respiratórias.  Além das questões de saúde, é importante manter os filtros limpos em razão da eficiência do equipamento, pois a falta de manuten-
ção está diretamente relacionada à perda de eficiência em climatização e aumento excessivo do consumo de energia do ar condicionado.

O cuidado com as fiações

É necessário conferir todas as conexões elétricas dos equipamentos. Elas podem estar mais afrouxadas devido às vibrações do equipamento, o que 
necessita do reaperto das conexões para evitar o superaquecimento dos cabos e disjuntores elétricos, que sem isso podem causar até mesmo in-
cêndios.

A influência de portas e janelas abertas durante o funcionamento dos aparelhos

Por mais potente que seja o equipamento, qualquer vão em contato com um ambiente externo ou até mesmo com um ambiente não climatizado, 
o desempenho do equipamento fica comprometido, pois além de ser forçado a gerar potência para climatizar fontes de calor não calculadas, este 
vai funcionar em condições extremas que de fato comprometerão muito sua vida útil. Portanto, é fundamental que além de bem dimensionado, o 
sistema de ar condicionado deve ser submetido a condições que favoreçam seu funcionamento, para prolongar sua durabilidade.
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Cidad3 inicia seu
ciclo de palestras de 2021
PALESTRAS COM EDUARDO MANZANO E LUCIANA LOCCHI FORAM REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREI-

RO NO NOVO ESPAÇO DO CIDAD3, LOCALIZADO NA ALAMEDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA.

O Centro de Informação de Design, 
Arquitetura, Decoração e Engenharia 
deu início ao seu ciclo de palestras 

de 2021. Com eventos semanais voltados aos 
profissionais de arquitetura e decoração, o 
Cidad3 conta com um conselho para colabo-
rar com os conteúdos oferecidos, sempre em 
busca de pluralidade nos temas. Fazem parte 
do time de conselheiros: Paulo Alves, Selma 
de Sá, Zé Henrique, Keila Prado, Michele 
Tramontina, Eduardo Manzano, Luiz Gustavo 
Campos e Silvia Grilli. Com público reduzi-

do, seguindo todos os protocolos de saúde 
necessários para evitar a disseminação do 
coronavírus, a primeira palestra do ano foi 
com o arquiteto e também conselheiro, Edu-
ardo Manzano, diretor do Studio EMDA, que 
já realizou centenas de projetos para grandes 
redes hoteleiras do mundo. Manzano apre-
sentou sua palestra sobre os novos desafios 
do design de hotéis pós-pandemia e debateu 
sobre a importância do design, as reflexões 
e medidas que poderiam ser adotadas em 
meio a pandemia e, também, sobre o uso de 

materiais e equipamentos que colaboram na 
assepsia e desinfecção nos quartos de hotéis. 
Já na segunda semana de fevereiro, Luciana 
Locchi, que é diretora do Clube da Mesa Pos-
ta, expôs nos ambientes do Cidad3, dois mo-
delos de mesa posta compostas por cerâmicas 
brasileiras, talheres especiais e variedade nos 
arranjos florais. Durante sua apresentação, 
Luciana explicou sobre a tendência de montar 
a mesa para refeições e o aumento da prática 
durante o atípico ano de 2020. 
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Conheça 

Patricia Penna
@patricia_penna_arquitetura

No mercado há mais de 20 anos, a ar-
quiteta Patrícia Penna é destaque em 
mostras de decoração no Brasil e no 
exterior. Com a equipe multidisciplinar 
que faz parte do escritório Patrícia Penna 
Arquitetura & Design, assina projetos de 
arquitetura e design de interiores nas 
áreas residencial, corporativa e institucio-
nal. Seu principal objetivo é atender às 
expectativas de cada cliente, traduzindo 
seus anseios e concretizando-os. Transi-
tando por estilos variados, trabalha com 
grande apuro e cuidado ao lado da equi-
pe para atingir um resultado marcado 
pelo ecletismo e, sobretudo, pela identi-
ficação particular de cada cliente com o 
seu próprio projeto.

Contatos
1st Floor
firstfloor.com.br

Ahmed Sharara
shararadesign.com

Alamanda
alamandahome.com.br

Ar7
ar7.com.br

Artefacto
artefacto.com.br

Artesol
artesol.org.br

Artiz
artiz.art.br

Ateliê Cerâmica e Cia
ceramicaecia.com.br

Azimut Yatchs
azimutyatchs.com.br

Blue Gardenia
bluegardenia.com.br

Maraú Design
@maraudesign

O Maraú Design Studio é composto 
pelas irmãs Linda Martins e Cris Araújo, 
que criam no escritório projetos autorais, 
cheios de personalidade e conteúdo. Cris 
Araújo é formada em design de Interiores 
pela FMU com especialização em dese-
nho de interiores, interior design yatch e 
pós graduação em Arquitetura de Luxo 
pela URM, atua em projetos comerciais e 
residenciais. Linda Martins, formada em 
design de Interiores pelo IBDI de Santa 
Catarina, cursou Tendências para Desig-
ners profissionais no Instituto Marangoni 
em Milão, e em 2018 e 2019 ganhou 
premiações internacionais pela A’ Design 
Award. Ambas estão em constante atuali-
zação no mercado, visitando feiras nacio-
nais e internacionais, buscando as últimas 
novidades e o melhor do design, além de 
trazerem das viagens um olhar apurado 
e riqueza cultural que influenciam direta-
mente o estilo de cada uma.

Eloisa Rosseto Interiores
@eloisarossetointeriores

Formada em design de interiores, Eloisa Ros-
seto possui 26 anos de experiência no merca-
do.  Entender as necessidades, interpretar os 
desejos e transformar essas expectativas em 
um elaborado projeto, variando do moderno 
ao conservador, são algumas das atribuições 
dessa renomada profissional, que atua no 
segmento residencial e corporativo, propondo 
o estilo atemporal. A designer de interiores 
foi destaque em diversas premiações impor-
tantes como Prêmio Pólo de Design, Prêmio 
Decorar, Tudo com Estilo, Mostra Decornews, 
entre outros. Do projeto à conclusão da obra, 
a designer oferece excelência para que o clien-
te possa vivenciar o melhor.

Breton 
breton.com.br

Camicado
camicado.com.br

Cidad3
cidad3.com.br

Comparato Arquitetura
comparatoarquitetura.com

Coral
coral.com.br

Eloisa Rosseto Interiores
eloisarosseto.com.br

Estúdio Dentro
estudiodentro.com.br

Eternit
eternit.com.br

Fronius do Brasil
fronius.com

Konsepta
konsepta.com.br

Leo Rocha Brasil
leorochabrasil.com.br

Maxi Banho
@maxibanhosantoandre

Murilo Weitz
muriloweitz.com.br

Ohma Design
ohma.design

Olaria Paulistana
olariapaulistana.com.br

Pantone
pantone.com.br

Pazyryk Tapetes
@pazyryk_tapetes

Rodrigo Ohtake
rodrigoohtake.com

Rosana Parisi
@rosanaparisi

Rosanna Vaz
@rosannavaz_art

SESC São Paulo
sescsp.org.br

Sherwin-Willians
sherwin-williams.com.br

Soprano
soprano.com.br

Studio Lopomo
studiolopomo.com.br

Suvinil
suvinil.com.br

Telhanorte
telhanorte.com.br

Victor Megido
@victor_megido
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