
de•cor•ar 1

14
6



de•cor•ar2

São Paulo: Haddock Lobo • D&D Shopping • Jardim Anália Franco • Rio de Janeiro • Curitiba • Balneário Camboriú • Brasília • Goiânia • Salvador • João Pessoa • Porto Velho
C u i a b á  •  B e l é m  •  A r t e f a c t o  B & C :  S ã o  Pa u l o :  Ave n i d a  B ra s i l  •  D & D  S h o p p i n g  •  A r t e f a c t o  O u t l e t :  S ã o  Pa u l o  •  U SA :  C o ra l  G a b l e s  •  Ave n t u ra  •  D o ra l

artefacto.com.br • @artefactooficialbrasil

e d i t i o n  2 0 2 1
po r 
p a t r i c i a  a n a s t a s s i a d i s

An_Artefacto_Rev_Decorar_edition_2021.indd   3An_Artefacto_Rev_Decorar_edition_2021.indd   3 23/04/2021   09:5123/04/2021   09:51



de•cor•ar 3

São Paulo: Haddock Lobo • D&D Shopping • Jardim Anália Franco • Rio de Janeiro • Curitiba • Balneário Camboriú • Brasília • Goiânia • Salvador • João Pessoa • Porto Velho
C u i a b á  •  B e l é m  •  A r t e f a c t o  B & C :  S ã o  Pa u l o :  Ave n i d a  B ra s i l  •  D & D  S h o p p i n g  •  A r t e f a c t o  O u t l e t :  S ã o  Pa u l o  •  U SA :  C o ra l  G a b l e s  •  Ave n t u ra  •  D o ra l

artefacto.com.br • @artefactooficialbrasil

e d i t i o n  2 0 2 1
po r 
p a t r i c i a  a n a s t a s s i a d i s

An_Artefacto_Rev_Decorar_edition_2021.indd   3An_Artefacto_Rev_Decorar_edition_2021.indd   3 23/04/2021   09:5123/04/2021   09:51



de•cor•ar4

Bontempo Gabriel - Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2068, Jardim América
São Paulo / SP  •  (11) 3882.8299

bontempo.com.br • @bontempo_oficial



de•cor•ar 5

Bontempo Gabriel - Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2068, Jardim América
São Paulo / SP  •  (11) 3882.8299

bontempo.com.br • @bontempo_oficial



de•cor•ar6

ARQUITETANDO
SONHOS

MARCENARIA AFETIVA

Guto Martins | Arquiteto

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

A Savona Design, como grande fã e parceira de quem realiza 
sonhos, parabeniza o arquiteto Guto Martins, do Studio Guto 

Martins, por seus lindos projetos.
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Repensar, trocar conhecimento, 
estimular as mentes criativas e se 
manter sempre em movimento. 
O mundo que conhecemos está 
diferente, mas há oportunidades 
incríveis para valorizar o talento e 
despertar o nosso olhar para o novo. 
Reforme! Revitalize! Redecore!
Nesta edição, trouxemos um projeto 
do escritório Angra Design que 
reúne bom gosto e obras de arte; 
falamos sobre uma exposição, 
criada por Daniele Lauria, na Itália; 
mergulhamos na história de Lina 
Bo Bardi, arquiteta naturalizada 

brasileira que deixou um grande 
legado, dentre eles, a construção do 
MASP. Além disso, o luxo e encanto 
dos 12 milhões de metros quadra-
dos da Fazenda Boa Vista, que tem 
muita natureza, casas de alto padrão 
e espaços incríveis de convivência es-
tão nas páginas da revista. Um outro 
destaque é uma residência, com o 
forte apelo estético e harmonia dos 
materiais, como o concreto armado 
e a madeira, projetada pelo escritório 
Raiz Arquitetura.
Aproveito, também, para contar 
uma novidade! A Revista Decorar 

vem se solidificando cada vez 
mais como uma plataforma 
de conteúdo, experiências e 
relacionamento e, a partir de 
agora, amplia seus canais digitais 
com a estreia da TV Decorar no 
YouTube. Um espaço cheio de 
entrevistas com grandes nomes 
da arquitetura, do design e com 
fornecedores. Você vai encontrar 
muitas ideias para se inspirar! 
Te espero por lá! 
Elisangela Peres

Uma pausa para a criatividade

colaboração 

Acervo German Samper
Ale Rodrigues
Brunete Fraccaroli
Daniele Lauria
Fábio Severo
Instituto Bardi
Leonardo Finotti
Manuel de Sá
Mara Lucia Garcia
Randall Thompson
Tristan Mclaren
Victor Megido
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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.

Daniele Lauria
@studio.lauria

Após sua graduação em planejamento 
urbano na Faculdade de Arquitetura de 
Florença, em 1995, Daniele participou 
do time liderado por Renzo Piano para 
a restauração da antiga carcel florentina 
“Le Murate”.  Em 1999 abriu seu próprio 
estúdio. Expôs na Bienal de Arquitetura 
de Veneza, do ano 2000, e planejou 
muitas intervenções de restauração, 
como a do convento de Santa Maria 
Maggiore, onde fica a sede florentina do 
IED. Daniele fez inúmeras colaborações 
profissionais que hoje são base de uma 
rede ativa em mais de quinze países 
ao redor do mundo. Especialista em 
projetos de restauração e retrofit, bem 
como de desenvolvimento sustentável, 
ao longo dos anos Daniele dialogou 
sobre a profissão e colaborou com 
renomados arquitetos.
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MARIANA POLLACHI

Arquiteta - Escritório Daz Hauz 

“A cada novo Lar que construo a 

Pedra de Esquina me acompanha na

 realização de projetos exclusivos que refletem 

a imagem perfeita de um verdadeiro Lar, 

com a premissa de que cada cliente é único, 

mostrando a sua identidade e meu

conceito de projeto. 

A Pedra de Esquina sempre oferece 

esta originalidade e excelência 

em seu trabalho.”
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design de interiores | Angra Design | por Elisangela Peres

COM ESTILO CONTEMPORÂNEO, APARTAMENTO DE 

280M², EM SÃO PAULO, É MARCADO PELA SUNTUOSIDADE 

E ACONCHEGO.

Rico em detalhes

Um apartamento sofisticado, cheio de estilo e conforto para 
um casal de colecionadores de obras de arte e peças assina-
das por designers de renome. A missão do escritório Angra 

Design, de Ana Paula Cunha e Grace de Paula, foi adaptar, harmoni-
zar e investir no design de interiores do local que já estava semipron-
to.

O projeto ousou em materiais nobres, como mármore calacata, além 
de vidros e metais. Tem predominância de tons neutros e amadeira-
dos, especialmente pelo painel desenhado pela Angra e confecciona-
do pela Bontempo.

“Nós assumimos o projeto em andamento e fizemos toda a identida-
de do design de interiores. Um dos maiores desafios foi harmonizar 
os acabamentos existentes com os demais mobiliários e objetos. A 
confiança do cliente em nossa equipe foi fundamental para o sucesso 
deste apartamento marcado pela elegância”, diz a designer de inte-
riores Grace de Paula.

Em todos os lugares da residência é possível notar o cuidado na esco-
lha de cada item decorativo. “Para mim cada projeto é especial e uma 
grande responsabilidade. Para traduzir as sensações e captar o estilo 
de cada cliente que vai habitar no espaço, precisamos ter muito cui-
dado com as escolhas e recomendações”, comenta Grace.

A iluminação é predominantemente natural, com o apoio das lumi-
nárias de Ingo Maurer, na varanda, e o lustre da Puntoluce, no jan-
tar, que proporcionam um toque original e sofisticado. “Inserimos 
luminárias decorativas que se encaixam em harmonia no projeto. 
Como a luz valoriza o ambiente, buscamos destacar paredes, móveis, 
quadros e esculturas”, afirmam as arquitetas Ana Paula e Grace.

O amplo living é perfeito para o convívio social. Destaque 
para as poltronas, de Sergio Rodrigues, e mesa assinada pela 
designer Bianca Barbato. A cristaleira e painel são da
Bontempo. O lustre, da Puntoluce, deixa o ambiente ainda 
mais elegante.
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design de interiores | Angra Design | por Elisangela Peres

A sofisticação do dourado se 
destaca nos tons neutros da 
sala de jantar. O revestimento 
em Carvalho Francês, da Oscar 
Ono, reforça o conceito de 
acolhimento e aconchego. 

A madeira aquece os tons 
frios das poltronas e sofá. Para 
o projeto luminotécnico, as 
designers de interiores optaram 
pelos Bornes, luminárias duplas, 
que transmitem a luminância 
do led através de difusores de 
acrílico leitoso.

Os detalhes da composição 
fazem a diferença na varanda, 
que contempla lounge para 
TV e espaço para refeições e 
churrasco. A mesa de centro, 
da dpot, chamada Água, 
é assinada pelo designer 
Domingos Tótora. Sobre um trio 
de pedras, um tampo em cristal 
15 mm de espessura remete 
à imagem de um rio de águas 
cristalinas.
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design de interiores | Angra Design | por Elisangela Peres

Fotos: Ale Rodrigues

O chame da varanda gourmet ganha destaque com a luminária “Lacrime del Pescatore”, as-
sinada por Ingo Maurer. A rede composta de fios de nylon entrelaçados em três camadas tem 
385 cristais. A fonte de luz é fixada separadamente.
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O quarto do casal combina design elegante e elementos que remetem ao relaxamento, como os tons claros e a iluminação embu-
tida. A cabeceira da cama, desenhada pelas designers e o painel de TV tem execução feita pela Bontempo. A mesa de cabeceira 
é da Artefacto. O piso é de Carvalho Francês, da Oscar Ono.

Fotos: Ale Rodrigues

design de interiores | Angra Design | por Elisangela Peres

A ampla cozinha, com cores sóbrias e linhas retas, tem armários da Ornare. Os pisos e paredes são Neolith. 
A marmoraria foi realizada pela Ranieri.



de•cor•ar 21

design de interiores | Angra Design | por Elisangela Peres

Fotos: Ale Rodrigues

Um mix de materiais nobres, como pedra Ônix e Carvalho Francês, deixam o 
lavado exuberante. “Fixadas nos painéis de madeira, as esculturas de Rapha Preto 
conferem sofisticação, sem deixar de lado o clima aconchegante que permeia o 
projeto”, finalizam Ana Paula e Grace.
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opinião | Brunete Fraccaroli | @brunetefraccaroliofficial

Fotos: Divulgação

Decoração de outono
A CONVITE DA REVISTA DECORAR, A ARQUITETA BRUNETE FRACCAROLI SEPAROU ALGUMAS DICAS PARA RENOVAR 

SUA DECORAÇÃO, INSPIRADA EM UMA DAS ESTAÇÕES QUE PEDE MAIS CALOR E CONFORTO NOS AMBIENTES.

O outono é um convite para o amadurecimento e renovação. Um momento para pensar no que será semeado. Uma imagem que surge em nossas 
mentes nesta estação, que remete a tons terrosos, são as folhas caindo, portanto, apostar em cores como laranja, vinho e marrom é sempre uma 
grande tendência. Além disso, essa estação de transição está diretamente relacionada ao rústico e ao natural, por isso, utilizar objetos e elementos de 
tecidos espessos, felpudos ou com estampas em xadrez são boas referências a essa característica.

• Acrescentar à decoração itens como cestos de palha, velas aromáticas, 
mantas felpudas, lã, tricô, além de elementos rústicos que remetem à 
natureza. Para complementar, deve-se inserir tapetes e almofadas nos 
ambientes. 

• As cores quentes transmitem uma sensação de acolhimento. Na ilumi-
nação, a substituição de lâmpadas brancas por amarelas traz conforto aos 
ambientes.

• Para os que tem lareira em casa, a dica é usá-la com bastante frequência 
nesta época. Nada como desfrutar de seu aquecimento enquanto lê um 
livro, escuta uma música ou aprecia um vinho. 

• Para os vasos, crie arranjos que mesclam as flores da estação como begô-
nias, gérberas, lírios da paz, tulipas e orquídeas com galhos secos.
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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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coluna | Daniele Lauria | @studio.lauria

How will we live together? Como vamos 
viver juntos? O título da Bienal de Veneza, 
dirigida por Hashim Sarkis, não poderia ter 
sido mais atual e vinculativo considerando a 
pandemia em andamento. Assim, a decompo-
sição da questão colocada por Hashim Sarkis 
determina uma reflexão cuidadosa sobre cada 
palavra e nos leva a enfatizar a última que 
representa, em minha opinião, a pedra an-
gular. JUNTOS não é apenas o advérbio que 
qualifica e especifica a finalidade de novas for-
mas de convivência, principalmente no meio 
urbano, mas acaba sendo um substantivo 
que pretende transformar a humanidade de 
uma pluralidade de indivíduos (“eu”) em um 
sujeito coletivo (“nós”). Uma necessidade que 
não pode mais ser adiada se olharmos com 
responsabilidade para os recursos limitados 
e para os desequilíbrios sociais e econômicos 
que ocorrem nas grandes cidades de todo o 

planeta. Nos últimos meses, conversei bas-
tante sobre isso com o vencedor do Prêmio 
Pritzker 2018, o arquiteto indiano Balkrishna 
Vithaldas Doshi. Surgiu, então, a ideia de 
desenvolver um projeto que envolva arquite-
tos de diferentes culturas para discutir sobre 
as novas formas com as quais o ser humano 
habitará o planeta no futuro.
Assim, JUNTOS tornou-se o título de um 
projeto expositivo que assinei pelo Colégio 
dos Arquitetos de Veneza e o FAI (Fundação 
Itália para o Meio Ambiente),  e que será 
patrocinado e organizado pela IQD, uma das 
maiores revistas de arquitetura na Itália. A 
exposição será montada, com desenho pro-
porcionado pelo meu escritório de Florença, 
na famosa loja Olivetti, projetada por Carlo 
Scarpa na Piazza San Marco, em Veneza, uma 
referência mundial em design de interiores.  
A exposição será composta por três seções: 

ONTEM - HOJE - AMANHÃ.
ONTEM. A Unité d’Habitation de Marselha 
representou, no imediato pós-guerra, um 
símbolo da possível síntese entre arquitetura 
e urbanismo: o edifício desenhado por Le 
Corbusier. Na exposição, apresentaremos 
fotos inéditas da obra em andamento, que 
se tornou uma referência essencial para uma 
toda uma geração de arquitetos que, ao longo 
da segunda metade do século XX e, principal-
mente, nas décadas de 60 e 70, investiram 
todas as energias possíveis não só no design 
e soluções de habitação social, como também 
nos bairros e cidades baseadas em modelos 
de participação e de socialidade “coletiva”. Por 
enquanto, nosso roteiro expositivo começa 
contando a história de um modelo antigo, o 
da habitação social vienense, que acaba de 
completar 100 anos. Destacaremos os bairros 

Fotos: Divulgação

Carabanchel Housing, projeto FOA

Juntos!
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coluna | Daniele Lauria | @studio.lauria

projetados por Hassan Fathy no Egito, as 
intervenções do jovem Balkrishna Vithaldas 
Doshi, os projetos de autoconstrução assisti-
da na Colômbia, dirigidos por German Sam-
per e, finalmente, a experiência, ainda pouco 
conhecida, do PREVI (Proyecto Experimental 
de Vivienda) de Lima, do qual participaram 
os arquitetos mais conceituados do mundo no 
início dos anos setenta. 
HOJE. O nosso projeto curatorial dirige-se 
a escritórios de arquitetura que trabalham 
a serviço das comunidades locais, com uma 
exposição de projetos exemplares. Vamos 
abordar os fascinantes projetos de “social 
housing” (como o “Carabanchel Housing”, de 
Foreign Office Architects) e a obra dos novos 
Prêmios Pritzker Lacaton e Vassal. Falaremos 
da reconstrução da aldeia de Momonoura, 

obra do coletivo japonês Bow-Wow, e das 
atividades dos mexicanos de C-Cubica, cujo 
“Museo del Niño” se tornou o coração pulsan-
te de um renascimento comunitário em Chia-
pas. Iremos, também, dar espaço às várias in-
tervenções dedicadas às estruturas escolares 
e comunitárias no continente africano (por 
exemplo, a pousada de Limpopo) e à remode-
lação das infraestruturas urbanas como lugar 
para consertar as relações, o que aconteceu na 
África do Sul com o Westbury Bridge. 
AMANHÃ. É a seção expositiva dedicada à 
ideias para a cidade do futuro e aberta aos 
inúmeros profissionais que estão a conceber 
espaços para a comunidade, com projetos e 
pensamentos fora da caixa, evitando a bana-
lização da emergência ditada pela pandemia 
em curso. Todos são convidados a condensar, 

em um suporte de formato quadrado (30x30 
cm), imagens, anotações e desenhos relativos 
a projetos (acabados, em andamento ou sim-
plesmente “sonhados”) que podem prefigurar 
novos cenários de sociabilidade, novas formas 
de compartilhar o habitat urbano, novas for-
mas de participação e novas arquiteturas de 
convivência. Entre os arquitetos e estúdios 
que serão convidados estão: Kengo Kuma 
(Japão), Alfredo Jaar (Chile), Giancarlo Maz-
zanti e Plan-B (Colômbia), Samuel Torres de 
Carvalho (Portugal), AOR (Finlândia), Piotr 
Lewicki (Polônia), Jan de Vylder (Belgio), Clé 
Millet International (França), Flores y Prats 
(Espanha), Corvino + Multari e Italo Rota 
(Itália) e muitos outros. 
Se você quiser participar ou enviar suas pro-
postas, escreva para daniele@studiolauria.net

Loja Olivetti, em Veneza – Itália Unité d’Habitation de Marselha. Crédito da 
foto:  Acervo German Samper

Indian Institute of Management, Bangalore. 
Projeto de Balkrishna Vithaldas Doshi

Limpopo Youth Hostel. Crédito da foto: Tristan Mclaren
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design de luxo | St. James | por Elisangela Peres

Foto: Divulgação

St. James, o estado da arte em prata
Na editoria Design do Luxo, a Revista
Decorar seleciona um produto, independen-
te da categoria, que chama atenção por ser 
premium e pelo primoroso design. Desta vez, 
escolhemos os objetos da St. James, uma 
empresa com mais de 40 anos de atuação 
no mercado, uma referência em peças de 
luxo, entre elas talheres, castiçal, bandeja, 
cachepôs, jarra, balde de gelo, fruteira, com 
acabamentos com banho de prata, no Brasil. 

Com formas cheias de personalidade, estilos 
modernos e desenhos lisos, os objetos tra-
duzem a elegância e sofisticação em cada de-
talhe e prometem não passar desapercebidos 
na decoração, tanto nos ambientes clássicos 
quanto nos contemporâneos. A prata é um 
material valorizado e tem um grande valor 
simbólico. Faz ponte com passado, porque 
muitas peças estão presentes em famílias por 
diversas gerações, e com o futuro, pela dura-

bilidade e design atemporal.
Há anos a empresa desenvolve produtos assi-
nados por talentosos designers e arquitetos, 
que materializam suas ideias em produtos 
exclusivos, esculpidos por hábeis artesãos. 
Nomes como Arthur Guimarães,
Bruno Jahara, Leo Romano, Luis Pons, Mu-
rilo Weitz, Nino Bauti, Ruy Ohtake e Studio 
Sette7, criaram coleções para a marca.

Prato e Jarra da Coleção LOOPS, assinada por Brunno Jahara.
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design de luxo | St. James | por Elisangela Peres

Fotos: Divulgação

Fruteira dois andares da Coleção LOOPS, assinada pelo 
designer Brunno Jahara. A coleção faz parte da linha
St. James Signature e foi inspirada nos elos e curvas, que 
são elementos de conexão e construção. 

A Luminária com bandeja da Coleção LOOPS, criada por 
Brunno Jahara, possui design leve e sofisticado, além de 
deixar o ambiente mais acolhedor.

A Coleção Femme, assinada pela estilista e influenciadora 
digital Anna Carolina Bassi, foi pensada para reunir 
lifestyle, moda e decoração. As peças possuem curvas 
marcantes e versatilidade em suas composições. 

Assinada por Arthur Guimarães, especialista em 
Arquitetura Digital e Projetos Paramétricos, a coleção 
Float foi desenvolvida através do conceito de leveza, 
que se expressa pela estrutura fundamental das peças. 
A Bandeja Float Gold Touch com Fundo de Acrílico é 
uma peça grande e imponente, que deixa o bar ou buffet 
ainda mais bonito. 
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coluna | por Victor Megido | @victor_megido

O poder transformador do design 
universal é... Identificar e responder 
às necessidades humanas

Antes de iniciar este texto sobre um 
tema tão importante e complexo, 
quero citar Freud quando ao abrir a 

conferência introdutória sobre psicanálise, 
em 1917, disse: “não desejo suscitar con-
vicções – desejo estimular o pensamento e 
derrubar preconceitos”. Feita essa premissa, 
vamos lá. 
“Não há limite para nossas insuficiências. Até 
o dia de nossa morte não deveríamos poupar 
esforços e tempo para transformar nossas 
fraquezas em méritos. As pessoas são o que 
são como resultado do seu ambiente próprio e 
específico.” Assim pensava o músico, filósofo 
e educador japonês Shinichi Suzuki, que de-
senvolveu um método de educação musical e 
uma filosofia para educar pessoas de todas as 
idades e habilidades. Segundo ele, a criança 
aprende sua língua materna, primeiramente, 
observando, escutando, se familiarizando e 
através da repetição, aos poucos, começam 
suas primeiras palavras. Somente depois de 
dominar totalmente a fala, sem dificuldades, 
que aprende a ler e escrever. Segundo o filó-
sofo, a criança aprenderia a tocar violino com 
base na “aprendizagem da língua materna”, 
ou seja, de uma forma natural e se familiari-
zando com o instrumento, de forma criativa 
e adequada à maturidade de cada um. Mais 
recentemente, a estudiosa Débora Bohn de-
senvolveu um método de ensino de violino 
voltado para deficientes visuais integrando 
o método Suzuki com a musicografia Braille, 
inclusive adaptando o violino para uma efeti-
va usabilidade. 
Estou citando isso porque essa é uma ação 
de design universal realizada por uma educa-
dora. E, também, para deixar clara a minha 
opinião de que design thinking não pertence 
somente a designers. O design humaniza, 
longe de ser objeto, logotipo ou ambiente, é 

um jeito de incluir com empatia os outros, 
para tornar a vida mais bela. 
Design é projeto, e nesse sentido é um mé-
todo que pertence a todos. Design é dialogo, 
portanto ele é natural do humano. Design 
é ética com estética. Com isso quero dizer 
que a forma segue a função. É uma opinião 
e, aqui, cito o revolucionário Louis Sullivan 
quando em 1896 disse que é de todas as 
coisas do mundo que a vida se reconhece em 
sua expressão, que a forma sempre segue a 
função. A ele seguiu, muito tempo depois, 
Frank Lloyd Wright dizendo que “forma e 
função devem ser uma só, em autentica união 
espiritual.” 
É a concepção de design total. Provoco então 
o leitor com um novo conceito de design uni-
versal, onde:
A Felicidade é um direito
A Cidadania é um direito
O Acesso é um direito
A Qualidade de vida é um direito
Preservar o Ambiente é um direito da vida, 
dever do Homem

Esse design thinking é aqui imaginado para 
que tudo o que foi citado acima seja acessível 
às pessoas independentemente da idade, ha-
bilidade, talento ou situação.
O design atua a partir do conhecimento ex-
perimentado, usa a criatividade para resolver 
problemas, gerando assim bem-estar. Design 
universal abraça a totalidade, com sabedoria, 
é a coerência, o caminho do meio, a inclusão 
na totalidade. Pois, quando tudo está conec-
tado com o todo, para o bem ou para o mal, 
tudo é importante e faz a diferença na socie-
dade inclusiva. 
Mas por que é difícil? Dizia Albert Einstein 
que “é mais fácil desintegrar um átomo que 
um preconceito”. Eu sei, é difícil mudar, leva 
tempo e pede esforço. Chegaremos lá, com 
intenção certamente chegaremos em uma 
sociedade onde a função é o bem-estar na 
totalidade, e a forma é tudo aquilo que o co-
nhecimento, criatividade, projeto, solução e 
sabedoria humana podem propiciar. 
Progress, not perfection... 

Foto: Pixabay
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Com experiência de 25 anos no 
mercado. A Esquadralum é 

especializada na fabricação de 
esquadrias de alumínio sob 

medida, com beleza,garantia e 
qualidade. Fabricando esquadrias 
especiais em diversas tipologias.

NesNeste projeto em parceria com os 
arquitetos Elias e Alexandre da 

Raiz Arquitetura a Esquadralum 
parabeniza a excelência deste 

projeto.

www.esquadralum.com.br • 11 98706-0100  • 11 5545-3446
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entrevista | Sidonio Porto | por Elisangela Peres

O jeito de projetar de Sidonio Porto

Sidonio Porto é um dos grandes e mais conhecidos nomes da 
arquitetura brasileira. Nascido em Minas Gerais e formado 
em arquitetura pela UFMG, Sidonio tem 55 anos de profissão 

e acumula projetos e muitos prêmios. 
Entre suas obras estão o edifício Oscar Americano, um dos primei-
ros na Av. Paulista com o uso de elementos pré-fabricados, para 
o fechamento de fachada. Em 1964, quando projetou o complexo 
rodoviário para a Itapemirim voltou-se a projetos maiores e mais 
complexos. Sidonio já projetou conjuntos industriais, centros 
administrativos, residências, hotéis, clubes, cinemas, garagens de 
ônibus, terminais de carga, parques rodoviários, prédios de escritó-
rios, no Brasil e, também, no exterior.
Sidonio Porto venceu, em 2005, o Concurso Nacional de Projetos 
de Arquitetura, realizado pelo IAB (Instituto dos Arquitetos do 
Brasil). O projeto desenvolvido pelo arquiteto para a Sede Admi-
nistrativa da Petrobrás, em Vitória-ES, ressaltou a preocupação da 
empresa com a adoção de conceitos construtivos que resultem em 
eficiência energética, respeito ao meio ambiente e sistemas que 
evitem o desperdício de materiais.
Além disso, o arquiteto participou de diversas Bienais de Arquite-
tura, tendo sala especial na 5ª BIA-BIENAL Internacional de Arqui-
tetura e inúmeras outras exposições nacionais e internacionais.

Em entrevista exclusiva para a Revista Decorar, Sidonio contou 
suas inspirações, visão de mercado e o que a arquitetura pode 
transformar.

Você recebeu muitos prêmios. Quais considera os mais importantes?
Para mim são todos importantes, mas se destacam o Prêmio Governador do Estado de São Paulo, no início da profissão, e o Prêmio Rino Levi do 
Instituto de Arquitetos de São Paulo, após já maduro na arquitetura.

Você é especializado em algum tipo de arquitetura? Qual?
Somos generalistas. Já projetamos residências, indústrias, centros esportivos, condomínios residenciais, centros administrativos, hotéis, entre 
outros. Até participamos de um concurso para uma estação na Antártica, um grande desafio.

Qual é a sua definição de arquitetura?
Arquitetura é a arte de organizar o espaço físico para uma vida saudável, feliz e o bem-estar do ser humano.

Qual é o papel do arquiteto?
O papel do arquiteto é como o de um psicólogo, interpretar o cliente, particular ou instituição, da maneira mais adequada visando atingir as neces-
sidades funcionais e os sonhos do futuro usuário. Será sempre necessário analisar a localização geográfica, o momento histórico, o nível cultural e 
material do cliente, bem como os recursos locais. Com tudo isso bem trabalhado e com talento, poderá certamente sair um bom projeto.

O que te inspira?
A natureza, as pessoas, um bom tema e um objetivo nobre para a execução de um bom projeto de arquitetura.

O que te despertou para arquitetura?
Visitas à Pampulha em BH quando criança, vendo as obras moder-
nas de Oscar Niemeyer, além de gostar muito de desenhar.

Foto: Divulgação
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Tem algum projeto que você sonha em fazer, mas ainda não fez?
Seria participar do projeto de uma cidade que busque o equilíbrio, a saúde, o 
conforto e a felicidade de seus cidadãos.

O que mais mudou nesse tempo de profissão, no mercado e no perfil 
dos clientes?
Acho que o prestígio da profissão caiu ao longo do tempo. Nossos projetos 
viraram comodities.
O país empobreceu, assim como seu nível cultural e as exigências dos consu-
midores.

O que a arquitetura pode transformar?
Pode ajudar na transformação de certos hábitos, no uso dos espaços e no 
desenvolvimento das técnicas de construção, visando práticas mais atuais e 
coerentes com o nosso tempo.

entrevista | Sidonio Porto | por Elisangela Peres

O que torna um projeto bom?
Quando se utiliza dos conceitos acima mencionados, além da busca de uma estética atual e de princípios de economia filosófica e de práticas sus-
tentáveis. Finalmente, uma boa equipe de desenvolvimento de projetos e compatibilização com os projetos complementares.

A sustentabilidade está entre suas preocupações? 
Sim, ela é inerente (desde sempre) a um projeto bem pensado e desenvolvido.

Quais são os maiores desafios na hora de fazer um projeto corporativo ou industrial?
Os desafios na hora de conceber um projeto são os mesmos, desde uma residência até os grandes projetos. É preciso atender com lógica, racionali-
dade, conhecimento e economia de meios, além de sensibilidade e boa compreensão do programa apresentado pelo cliente.

Você tem algum ídolo em sua área de atuação ou na vida pessoal? Quem?
Tenho a maior admiração pelos nossos ancestrais na arquitetura clássica, mas sobretudo pelos pioneiros da arquitetura moderna internacional e 
brasileira. Foram grandes heróis da cultura de nosso tempo.

Como você avalia a arquitetura no Brasil?
Já tivemos tempos melhores, no modernismo, até Brasília. Passamos por um período raso e de caos e, hoje, podemos perceber uma retomada dos 
conceitos abandonados em décadas anteriores.

Fotos: Divulgação



de•cor•ar32

mais projetos | Daz Haus Arquitetura e Interiores | @_dazhauz

Fotos: Mara Lucia Garcia

Cor, 
alma e 
identidade
A arquiteta Mariana Pollachi atua há oito 

anos em seu escritório Daz Hauz e realiza 

projetos de arquitetura, interiores, corpora-

tivos, comerciais e de retrofit. Neste projeto 

de 70m², no bairro de Moema em São Paulo, 

Mariana procurou criar um refúgio na cidade 

cinza, a partir da utilização de cores que 

trouxeram alegria e leveza para o apartamen-

to. A decoração reflete em uma mistura mui-

to pessoal de várias influências, que mesclam 

lembranças de viagens, arte e design. Para a 

profissional, os objetos garimpados em via-

gens mostram um pouco da personalidade 

e remetem à memória dos locais visitados. 

Essa mistura ajuda a compor a história da 

casa, por isso ganhou um destaque especial 

neste projeto. 

Mariana Pollachi
Instagram: @_dazhauz
Telefone: (11) 99731-4161

A cor verde traz vida ao apartamento e delimita parte do living, que tem objetos decorativos 
contemporâneos. O projeto é definido como “Urbano Chic” pela arquiteta

A cor verde utilizada no living se estende para os armários da cozinha, que também 
tem elementos em preto, como a pedra utilizada na bancada

Na sala de jantar, o mix entre diferentes modelos de cadeiras, mas todas na cor preta, presente 
em boa parte do mobiliário. O uso de eletrodutos externos e o cimento queimado nas paredes 
referenciam ao estilo industrial

“O princípio do meu trabalho é realizar 
sonhos - criar seu lugar preferido no mundo, 
onde tudo reflita de forma original e única na 
sua identidade”
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zetaflex.com.br

Desde 1959, a Zetaflex é líder no segmento de Coberturas, Toldos, Brises
e Revestimentos metálicos.

Sempre à frente do tempo, a empresa já executou quase meio milhão de projetos
e coleciona mais de 160 patentes reconhecidas. Entre elas, destacam-se os
primeiros sistemas de coberturas móveis do mundo, como o AeroMax  com
exclusivo sistema “retrátil” e o original sistema “abre e fecha” do AeroTeto.

A exclusiva e revolucionária cobertura retrátil da Zetaflex.
AeroMax

PATROCINADOR OFICIAL
RIO OPEN DE TÊNIS
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ambiente | Fazenda Boa Vista | por Elisangela Peres

EMPREENDIMENTO DE ALTO PADRÃO, CRIADO PELA JHSF, ENCANTA PELA 

NATUREZA, LAZER E ARQUITETURA

Fazenda Boa Vista: 12 
milhões de encantos e luxo 
por metro quadrado 
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Existe paraíso na Terra? Sim, tem nome e 
fica há menos de uma hora de São Paulo: 
a Fazenda Boa Vista. O condomínio de 

alto padrão está localizado em Porto Feliz, São 
Paulo, cidade com nome sugestivo e que faz jus 
ao conceito do lugar, que ocupa 12 milhões de 
metros quadrados. Três deles são cobertos por 
matas nativas, lagos, bosques e jardins com 
paisagismo de Maria João D’Orey, que integra 
à vegetação original do local.

Encanto e luxo não faltam. Por lá, os mora-
dores não só descansam, como vivem expe-
riências únicas, assinadas pelos melhores 
especialistas do mercado. Jogar golfe, fazer 
triathlon, deixar as crianças na Fazendinha 
são algumas das opções deste paraíso. E mais, 
se você está hospedado no hotel Fasano Boa 
Vista, é possível circular por lá e apreciar a 
vegetação local e respirar ar puro.
Além de todo o conforto – digno de reis e 

rainhas-, da infraestrutura de ponta e da natu-
reza, o empreendimento é regado com arqui-
teturas exclusivas. Se você pensa em comprar 
uma casa no paraíso, este é o lugar. Alguns 
projetos do local – todos vendidos - foram assi-
nados por nomes de peso como Isay Weinfeld, 
Marcio Kogan, Thiago Bernardes, Gui Mattos, 
Paulo Jacobsen, Marcos Tomanik, Carolina 
Proto, Candida Tabet, Triptyque, Sig Bergamin,                                                             
Carolina Maluhy e Felipe Diniz.
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ambiente | Fazenda Boa Vista | por Elisangela Peres

Para Thiago Alonso, CEO da JHSF – empre-
sa que, além da Fazenda Boa Vista, detém 
shoppings centers e hotéis de luxo como o 
Shopping Cidade Jardim, Catarina Fashion 
Outlet e Fasano - o sucesso do empreen-
dimento é acomodar uma infraestrutura 
completa de esportes, lazer e serviços, com 
segurança e tranquilidade aos proprietários 
e aos hóspedes do hotel Fasano Boa Vista. 
Isto porque o hotel funciona também como 
um espaço de convivência da Fazenda, já 
que tanto os hóspedes quanto os moradores 
circulam pelo espaço. Tudo, claro, com toda a 
segurança que os moradores merecem. Princi-
palmente em tempos de pandemia.

Inaugurada em 2007, a Fazenda Boa Vista 
atrai o público de alta renda, que já frequenta 
outros negócios do grupo, como o Fasano e 
o Cidade Jardim. São os chamados clientes 
com perfil triple A (a expressão faz alusão à 
classificação mais alta de ativos que pode ser 
atribuída pelas agências de rating).  Depois 
de quase 15 anos, o empreendimento já é 
referência para quem procura infraestrutura 
de ponta e uma ampla oferta de espaço para 
lazer e esportes. 
Além de todo o luxo envolvido em cada de-
talhe da propriedade, a Fazenda Boa Vista 
é sustentável. Medidas para eficiência ener-
gética e de conservação das fontes naturais, 
viveiros ecológicos para replantio de mudas 
são alguns dos destaques. “Além disso, apoia-

mos um projeto do Instituto Ecofuturo para 
a construção de uma biblioteca aberta ao 
público local, que foi inaugurada em 2009”, 
comenta Alonso.
Quer uma casa na Fazenda? É possível. O 
empreendimento oferece terrenos e estâncias 
para quem quer construir por conta própria. 
Para isso, o projeto precisa ser aprovado e 
seguir regras de construção da Fazenda Boa 
Vista. 
Ter a casa dos sonhos no paraíso também 
dará a direito a áreas comuns fora de série. 
O lazer também é diferenciado por lá. Poder 
jogar golfe em dois campos, com 18 buracos 
cada e um deles assinado por Arnold Palmer 
- considerado um dos maiores jogadores da 
história do golfe profissional masculino – é 

um privilégio para poucos. Com isso, a Fazen-
da ganhou o título de primeiro signature golf 
course da América Latina.  Um centro eques-
tre completo, quadras de tênis, beach tênis, 
além dos esportes tradicionais como squash 
e futebol também estão à disposição de quem 
quer um pedaço de luxo para chamar de seu. 

A Fazenda também agrada os praticantes 
de triathlon, oferecendo o primeiro circuito 
privado da América Latina, projetado por 
ninguém menos que Roy Siqueira - uma das 
referências do esporte - e homologado pela 
Federação Paulista de Triathlon. São 3,4 km 
de ciclismo e corrida livre de qualquer inter-
rupção, a não ser dos próprios pensamentos. 
Para as crianças, além da animação de uma 
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ambiente | Fazenda Boa Vista | por Elisangela Peres

Fotos: Randall Thompson

Fazendinha própria, os pequenos têm dois 
espaços, os Kids Clubs.

Descanso e emoção
A atmosfera criada na Fazenda Boa Vista 
garante puro conforto e sossego. Networking 
também está na pauta e, para isso, há even-
tos, igualmente únicos e exclusivos, pensados 
para o melhor convívio entre os moradores. 
“Em tempos de Covid-19 tudo foi suspenso, 
mas organizamos eventos diferenciados como 
o Pro-Am de Tênis JHSF, uma oportunidade 
de jogar ao lado dos maiores nomes mundiais 
do esporte”, finaliza Alonso.  
Há dois anos, a Fazenda foi palco da primeira 
Copa de Triathlon JHSF, que inaugurou o 
circuito no Parque dos Esportes do local. Há 
também a competição profissional de golfe, 
O Aberto do Brasil, que faz parte do Circuito 
PGA Latino-americano; campeonato de fute-
bol para crianças jogarem ao lado de grandes 
nomes do esporte, o Caioba Soccer Camp by 
JHSF; torneio de polo com categorias infantil 
e adulto, com a participação da equipe de 
polo da Zapälla e convidado especial.
O charme e a exclusividade deste espaço loca-
lizado a poucos minutos de São Paulo, unidos 
ao luxo e ao conforto em larga escala, chance-
lam a singularidade do paraíso, ou melhor, da 
Fazenda Boa Vista. Vale a pena dar um pulo 
por lá, ou... voar! Você escolhe!
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arquitetura | Raiz Arquitetura | por Attos Henrique

RESIDÊNCIA PROJETADA PELO ESCRITÓRIO RAIZ ARQUITETURA, NO LITORAL DE SÃO PAULO, TEM COMO 

DESTAQUES SUA FORMA CONTEMPORÂNEA, O FORTE APELO ESTÉTICO E A HARMONIA DOS MATERIAIS, 

COMO O CONCRETO ARMADO E A MADEIRA.

Vidro, concreto e madeira

Com 1.373 m², a Casa Jukro foi projeta-
da pelos arquitetos e sócios Alexandre 
Ferraz e Elias Souza, em um condomí-

nio de luxo na cidade do Guarujá. Na mate-
rialidade da construção, elementos naturais 
foram integrados para criar experiências nos 
espaços. O concreto armado se complementa 
com o uso da madeira em painéis, decks e em 
grande parte da mobília escolhida para com-
por os ambientes, carregados de sofisticação. 
Com sete suítes para acomodar com conforto 
e privacidade toda a família, a residência foi 
dividida em dois pavimentos. No térreo estão 
localizadas todas as áreas sociais, que tem 
aos fundos um espaço de lazer, com piscina, 

sauna, fire place, espaço zen, spa e academia.
Uma grande varanda foi criada na fachada 
principal, que tem vista para a Serra do Mar, 
com parte protegida por brises de madeira, 
já que está localizada ao oeste e recebe boa 
parte da insolação durante o dia. O living e 
a varanda com vista para a piscina possuem 
pé direito duplo, ambos contam com espaços 
de contemplação com mobiliário contempo-
râneo, como sofás, cadeiras e uma mesa para 
refeições.
A cozinha principal tem cores em tons de cin-
za, branco e amadeirados, com eletrodomés-
ticos em inox, enquanto o espaço gourmet 
ganha destaque pelos tons de azul utilizados 

nas paredes e nas banquetas que circundam 
o balcão. Os panos de vidro nas aberturas 
permitem o máximo aproveitamento da luz 
natural, além de proporcionar vistas incrí-
veis para a natureza e para a área externa da 
casa. Janelas zenitais e um jardim interno 
foram previstos para colaborarem também 
na iluminação e ventilação nos interiores. O 
paisagismo criado pelo Semente Nativa, foi 
pensado para valorizar o local em que a casa 
está inserida, com isso a escolha de espécies 
de plantas encontradas na Mata Atlântica, 
harmoniza perfeitamente com a arquitetura 
luxuosa criada pela dupla. 

A fachada da residência tem forma contemporânea com painéis e brises em madeira. Os caixilhos são da Esquadralum.

Fotos: Manuel de Sá
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arquitetura | Raiz Arquitetura | por Attos Henrique

A cozinha principal tem vista para o jardim interno. A marcenaria é da Bontempo e as bancadas são em Neolith.

Na área social interna da casa, o living, estar e sala de jantar possuem mobiliários modernos que prezam o conforto 
para inesquecíveis dias de lazer e descanso.

Fotos: Manuel de Sá
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arquitetura | Raiz Arquitetura | por Attos Henrique

A varanda integrada ao living da casa tem pé 
direito duplo e se junta com a área de lazer.

O espaço gourmet, que recebe apoio da cozinha, ganha vida pela cor azul, presente nas paredes e nas 
banquetas. A textura de concreto é da Defragoso.
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arquitetura | Raiz Arquitetura | por Attos Henrique

Fotos: Manuel de Sá

Conforto e sofisticação na escolha dos objetos 
decorativos fazem parte das suítes.

A área de lazer conta com piscina, academia, sauna, espaço zen, fire place e spa.
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CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO
ERGONOMIA É A PALAVRA CHAVE NA HORA DE PESQUISAR SOBRE CADEIRAS IDEAIS PARA ESCRITÓRIOS E HOME OFFICE, 

AFINAL, É PRECISO PRIORIZAR MODELOS CONFORTÁVEIS PARA AS INÚMERAS HORAS DE TRABALHO. ALIAR O DESIGN COM 

CONFORTO PODE SER UMA TAREFA DIFÍCIL, POR ISSO SEPARAMOS ALGUNS MODELOS DE CADEIRAS PARA COMPOR SEU 

ESPAÇO DE TRABALHO COM MUITO BOM GOSTO! TODAS AS PEÇAS PODEM SER ENCONTRADAS NA ZETA OFFICE, EMPRE-

SA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIO CORPORATIVO.

design de produto | cadeiras escritório | @zetaoffice

Cadeira Airys, Sittz

A cadeira Airys, da Sittz, tem design contempo-
râneo e versátil, com diversas possibilidades de 
composição em cores, com acabamento em tela ou 
estofados. A peça conta com mecanismo Syncron 
de múltiplos pontos de parada, que permite o desli-
zamento do assento, regulagem da profundidade e 
ajuste de tensão.

Cadeira Time, Sittz

Extremamente elegante, a cadeira Time da Sittz tem 
encosto em tela leve, versátil e de alta resistência e 
performance, que associa conforto e bem estar. Possui 
encosto de cabeça elaborado em polipropileno e tela, 
além de um porta-paletó agregado ao encosto.
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Cadeira Ayra, assinada por Chistoph Jenni para a F.WAY

O modelo Ayra, da F.Way, tem design assinado por Christoph 
Jenni, que combinou o sintético ao orgânico. Em um objeto 
conciso, o minimalismo se encontra em perfeita consonância 
com texturas e formas extremamente humanas. Os elementos 
estruturais da cadeira são baseados na excelência da indús-
tria, explorados no metal moldado em formas orgânicas, com 
junções fluidas e mecanismos perfeitos.

Fotos: Divulgação

Cadeira ING, da Kokuyo by F.WAY 

A F.Way trouxe, com exclusividade para o merca-
do nacional, a cadeira Ing, fruto da parceria com 
a empresa japonesa Kokuyo. Ergonomicamen-
te voltada às necessidades humanas, a peça se 
adapta aos modos de trabalho e oferece flexibi-
lidade para compor ambientes corporativos. Em 
pesquisas feitas pela fabricante, constatou-se que 
o uso deste modelo de cadeira durante 4 horas 
equivale a caminhar por 1,5km. Flexível, a peça 
ainda dispensa ajuste, já que apresenta uma incli-
nação livre, na qual a parte frontal da superfície do 
assento é dobrada de acordo com o tamanho e a 
postura da pessoa sentada.

Cadeira Mont Blacn, F.Way

A cadeira Mont Blanc, da F.Way, foi produzida com o 
conceito de ser leve em todos os sentidos. No ponto 
de vista do design, o encosto em tela foi projetado 
para ter a maior área de contato possível com o corpo, 
permitindo troca térmica de maneira mais eficiente com 
o ambiente. Além disso, o apoio lombar age de forma 
ativa para aumentar o conforto e a ergonomia necessá-
rios para focar no trabalho.
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empresa | Zeta Office | por Elisangela Peres

Mobiliário corporativo

Fotos: Divulgação

Um local de trabalho adequado, seja em home office ou nos escritórios, com design, ergonomia e funcionalidade, pode aumentar a produtividade 
e valorizar o ambiente.  A Zeta Office é uma empresa, com 18 anos de história, que traz produtos para diferentes projetos, de móveis corporativos 
a soluções de cabeamento. A companhia, que possui escritório e showroom em Sorocaba e São Paulo, trabalha no sistema de representação com as 
principais marcas do mercado, atendendo projetos em todo território nacional.

Em entrevista à Revista Decorar, Pyero Soler, diretor da marca, fala sobre os diferenciais e iniciativas da empresa, que leva soluções sob medida 
para seus clientes.

Quais são os principais diferenciais da Zeta Office? 
A Zeta Office atende qualquer tipo e tamanho de escritório, fornecendo pisos, divisórias e mobiliário. O cliente pode concentrar toda a operação com a nossa empresa 
e ter a tranquilidade de um bom atendimento e pós-venda diferenciado com o Suporte 360, onde um de nossos profissionais acompanha cada passo da operação, pro-

dução, entrega e montagem do produto, de acordo com cada projeto. Nossa filosofia é sempre superar a expectativa do cliente.

Quais são os principais produtos, marcas e linhas da empresa? 
Na parte dos móveis corporativos, temos nossa marca própria. Na parte de cadeiras e poltronas de escritório, representamos a Sitz. Na parte de divisórias, trabalha-
mos em parceria com a Marcetex. Já nos carpetes e pisos vinílicos, temos a Tarkett como fornecedor principal. 

A Zeta Office possui programa de relacionamento para designers e arquitetos? 
Temos showroom na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em parceria com a Dedicatto e o Cidad3. Lá, as cadeiras de escritório e poltronas para 
recepções foram fornecidas pela Zeta Office.  Além disso, somos parceiros do Club Casa Design. 

A Zeta Office percebeu mudanças no comportamento de compra de seus clientes devido a pandemia? 
A demanda aumentou muito no segmento de cadeiras para home office. Os projetos foram readaptados e tomaram um novo norte, onde obser-
vamos que alguns clientes optaram por divisores mais altos entre as estações de trabalho e outros, que readaptaram seus layouts para ambientes 
mais espaçados e aconchegantes.

Como a Zeta Office enxerga o escritório do futuro?
Um espaço com muito conforto, funcionalidade e ergonomia sempre será uma premissa para que um ambiente de trabalho se torne mais produ-
tivo e agradável. Vejo que, no futuro, os escritórios continuarão existindo, porém, as estações de trabalho estarão mais espaçadas uma das outras, 
alguns escritórios diminuirão de tamanho devido a adaptação que a empresa teve com o home office. Acredito que haverá um equilíbrio entre tra-
balhar em casa e nas empresas.
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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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design de interiores | Vanessa Larré | por Attos Henrique

PROJETO DE INTERIORES, ASSINADO POR 

VANESSA LARRÉ, TEM TONS ESCUROS 

EM DESTAQUE, MOBILIÁRIO ASSINADO 

PORDESIGNERS FAMOSOS E OBRAS DE 

ARTE QUE TRAZEM PERSONALIDADE AOS 

AMBIENTES.

Misterioso
e elegante

Uma residência que remetesse a um pub para receber 
amigos e familiares, esse era o desejo dos clientes 
deste apartamento de 203 m², localizado em Itajaí, 

Santa Catarina. A arquiteta Vanessa Larré, à frente de seu 
escritório, atendeu ao pedido do casal e criou um apartamento 
elegante, intimista e cheio de peças interessantes. As áreas 
sociais foram todas integradas para o aproveitamento máximo 
dos espaços, pensados para realização de encontros festivos 
regados a vinho. 

A cor preta e chumbo estão presentes na maioria dos móveis 
e objetos decorativos. No living, a mistura de texturas entre o 
estofado, tapete e o vidro canelado no painel em serralheria, 
traz identidade e o toque de contemporaneidade ao projeto. A 
madeira utilizada no piso de toda a residência aquece os am-
bientes. O material também foi utilizado no teto da cozinha, 
para trazer aconchego ao ambiente, que é um lugar mais que 
especial para a moradora, chef de cozinha. Para compor os 
ambientes, foram escolhidos acabamentos e materiais de alta 
qualidade para garantir a durabilidade, tão solicitada pelos 
clientes.

A decoração é o que há de mais charmoso nos ambientes. 
Esculturas, vasos, quadros e plantas complementam o living 
juntos dos móveis de design, como as cadeiras na mesa de 
jantar criadas por Jader Almeida, e a clássica Poltrona Diz, na 
sala de estar, do designer Sérgio Rodrigues.

No lavabo, diferente de todo apartamento, a cor laranja vi-
brante domina e surpreende os convidados. Para a criação da 
suíte máster, foi necessária a integração de dois dormitórios, 
o que colaborou para o banheiro com conceito aberto, a cama 
em ilha e um closet gigante. 
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O apartamento tem as áreas 
sociais integradas à cozinha. 
Os tons escuros e mobiliários 
contemporâneos são fortes 
atributos do projeto.

Na sala de tv, um carrinho bar 
se integra a uma champanheira 
e ao aparador da tv, o que 
formou um único móvel. 
Para complementar o vão do 
aparador entre as paredes, um 
painel em serralheria com vidro 
canelado. Em um dos cantos 
da sala, uma adega vertical 
para o casal que adora receber 
familiares e amigos para noites 
de vinhos. 

Na sala de jantar, o mobiliário 
monocromático tem cadeiras e 
pendentes assinados por Jader 
Almeida. 

design de interiores | Vanessa Larré | por Attos Henrique

Fotos: Fábio Severo
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Na cozinha, foi criada a ideia de uma caixa. A mesma madeira do piso reveste o teto 
para deixar o espaço aconchegante. A ilha tem revestimento em Dekton.

A suíte máster tem tons de chumbo e detalhes em dourado. A cabeceira da cama, em palha indiana e metal, harmoniza 
com as mesas de cabeceiras, em tons similares aos da madeira utilizada no piso. 

design de interiores | Vanessa Larré | por Attos Henrique

Fotos: Fábio Severo
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exposição | Expo Revestir 2021 | @exporevestir_oficial

Expo Revestir 2021

Com o objetivo de unir relacionamento, negócios, experiências e conteúdo, a 19ª edição do principal evento de acaba-
mentos da América Latina foi apresentada, pela primeira vez, no formato 100% virtual, devido a pandemia causada pela 
covid-19. Com programação intensa, foram disponibilizados através do site, Instagram e Facebook da Expo Revestir, 

vídeos, catálogos e coleções de diversos expositores que participaram da feira. A Revista Decorar separou alguns destaques desta 
edição, confira!

Ceusa | @ceusarevestimentos

A Ceusa, marca do grupo Duratex, apresentou 78 produtos distribuídos em 
27 coleções. Em destaque, a coleção “Astro” que tem o objetivo de ser protago-
nista de qualquer ambiente. Como se tivessem luz própria, as peças são deco-
rativas e se tornam protagonistas nos espaços, já que contam com desenhos 
geométricos em grande formato, 80x160. Suas formas macro foram pintadas 
sobre a superfície de um cimento. Já a coleção “Véu de Noiva” reproduz o 
mármore Statuário de forma contemporânea, com a vantagem de ser mais 
resistente, não manchar e não desgastar com o tempo. Possui veios finos e 
longilíneos que se destacam sobre um fundo rico em nuances de branco. Com 
mega formatos, 80x160 e 120x120, as peças clássicas garantem a sensação de 
amplitude e movimento para os espaços.

Deca | @decaoficial

Pensando nos novos hábitos do nosso cotidiano, a Deca apresenta uma ampla 
variedade de metais para lavatórios com tecnologia Touchless. São 26 pro-
dutos que exploram linhas renomadas, cores e texturas e misturam inovação 
tecnológica e estilo. As peças têm acionamento inteligente e de amplo alcance, 
com liberação de fluxo condicionado apenas a aproximação em qualquer pon-
to do produto, sem a necessidade de toque. Isso reduz os riscos de contami-
nação e aumenta a mobilidade no uso. Para desligar, basta afastar-se, o que 
se reflete também em uma alternativa sustentável, com maior economia de 
água. Imaginando o banheiro de 2030, o designer Jader Almeida desenvolveu 
uma proposta que mistura elementos do passado, presente e futuro. A Tornei-
ra de bica alta para lavatório utiliza formas leves que equilibram elementos na 
representação da sofisticação. O acabamento Black Matte valoriza a concep-
ção do desenho atemporal.

Na parede, a coleção Astro com suas cores e formas geométricas. 
No piso, o revestimento Véu da Noiva.

Torneira de bica alta Touchless e cuba retangular, am-
bas assinadas pelo designer Jader Almeida.
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exposição | Expo Revestir 2021 | @exporevestir_oficial

Portinari | @ceramicaportinari

Com o nome inspirado na famosa cidade que sedia anualmente seu festival de 
cinema internacional, a coleção “Cannes” traz peças versáteis que podem ser 
exploradas em ambientes internos e em piscinas. É intensa e proporciona um 
movimento único onde é aplicada. Se destaca por um conceito artístico causa-
do por pinceladas largas e onduladas, com movimentos orgânicos em degradê 
de tons de azul, ideais para um clima praiano. Certamente uma coleção para 
entrar em cena!

Castelatto | @castelatto

A Castelatto explora novamente o mundo de possibilidades da Arquitetura 
Vernacular, desta vez, recriando uma técnica antiga de construção, o Pau a 
Pique. Ripas de bambus secos envoltas em uma textura cativante revelam as 
características do processo artesanal do pau a pique original.
Retratado no concreto arquitetônico, o revestimento assegura com alta fide-
lidade as particularidades desta técnica, com praticidade, resistência e faci-
lidade de aplicação. O lançamento estimula a memória afetiva, resgata boas 
lembranças e explora as raízes da nossa cultura.

A coleção Cannes tem tons de azul estampados em movimentos 
orgânicos, como se fossem pinceladas onduladas.

Revestimento Pau a Pique, produzido na dimensão 120x50.
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exposição | Expo Revestir 2021 | @exporevestir_oficial

Decortiles | @decortiles

A pureza e simbolismo da pedra natural lapidada e moldada pelo tempo ao 
longo dos rios é o ponto inicial de uma coleção que celebra a essência e o 
design consciente. A coleção “Foz” simboliza o ponto de desaguamento de 
um rio, os motivos aquáticos como as escamas e espinhas de peixe como ele-
mentos gráficos e os tons de azul e verde, uma referência à água e à vegeta-
ção que contorna as paisagens. Os revestimentos em formatos 120x120cm, 
59x118,2cm e 29,8x120cm evocam o aspecto terapêutico dos seixos e, com 
um toque contemporâneo, colocam a natureza de forma sutil nos mais va-
riados ambientes.

Portobello | @portobello

Com foco na liberdade de uso, a nova coleção da Portobello 
traz produtos cheios de personalidade, com texturas que 
convidam ao toque e que possibilitam composições únicas. A 
linha Gouache é a grande aposta da marca para 2021. O mo-
vimento do pincel revela nuances e forma camadas de cores 
surpreendentes. A superfície com relevo suave intensifica a 
cor e evidencia a beleza da técnica. São 13 tons, com diferen-
tes profundidades e o charme da pintura em Gouache, que 
convidam a composições cromáticas, ao mix de formatos e 
superfícies, e produções elaboradas com acessórios decora-
dos. Gouache é um sistema de cores para todos os ambientes, 
pura matéria-prima para espíritos criativos.

Linha Gouache nas cores Brugnon, Blue Marine, Ciel e Graine

A coleção Foz, que além do design contemporâneo, provoca uma 
reflexão sobre a necessidade de proteção dos nossos rios e oceanos.
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A Marmoraria número 1 do Brasil

Rua Coronel Domingos Ferreira, 126 - Cursino - São Paulo

(11) 5062-3350 | contato@ranierimarmores.com.br | www.ranierimarmores.com.br
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Roca | @roca_brasil

Ressaltando sua essência de desenvolver soluções que visam descomplicar 
o dia a dia dos usuários, a Roca utiliza os recursos tecnológicos para criar 
benefícios reais. A bacia sanitária inteligente In-Wash traz controle remoto 
intuitivo, que agrega à louça as funções de bidê, com tecnologia e conforto 
para o usuário. Com design minimalista que se encaixa em qualquer estilo de 
projeto de banheiro, a In-Wash® pode ser considerada a revolução da bacia 
sanitária já que proporciona ao usuário tudo aquilo que, até então, era ini-
maginável no quesito de prática. Por meio da tecnologia, a In-Wash combina, 
em um só item, a função de bacia e bidê, se transformando na mais completa 
solução em higiene pessoal para o usuário.

Eliane | @elianerevestimentos

A Eliane lançou coleções tecnológicas inspiradas na Grécia Antiga. Os gre-
gos desenvolveram saberes que reverberam até os dias atuais em diversas 
áreas como filosofia, astronomia, artes e arquitetura. A paleta que colore os 
lançamentos passa por tons naturais que remetem à arquitetura e à cultura 
greco-romanas, como o marfim e as cores neutras. Grafismos e geometrias 
complexas influenciam o mosaico “Cronos”, que homenageia o deus grego do 
tempo. Com cores inspiradas em pedras naturais, o revestimento tem forma-
to hexagonal que pode ser combinado com outros produtos para ambientes 
cheios de arte. 

Revestimento Cronos na cor marfim acetinado. Disponível, também, 
nas cores branco e grafite.

A bacia sanitária In-Wash está disponível em dois modelos: suspen-
sa e com caixa acoplada, ambas no acabamento branco brilho.
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A importância da contribuição 
de Lina para o Brasil

artista | Lina Bo Bardi | por Attos Henrique

LINA BO BARDI, UMA MULHER À FRENTE DE SEU TEMPO, SOMA RECONHECIMENTO E ORGULHO AOS BRASILEIROS PELAS 

SUAS OBRAS QUE VALORIZAM CADA DETALHE DA NOSSA CULTURA E VISAM A INTEGRAÇÃO SOCIAL.

Há alguns meses, banners pela cidade 
de São Paulo traziam curiosidades 
em torno de mulheres que fizeram 

história em nosso país, em um destes uma 
frase estava fixada: “O arquiteto que proje-
tou o MASP foi uma mulher imigrante”. A 
pessoa citada era Lina Bo Bardi. Nome pouco 
conhecido para os leigos no mundo das artes, 
a arquiteta deixou seu legado para o Brasil e 
para a arquitetura mundial, com suas criações 
mais que notáveis nos âmbitos artístico e 
social e em seu papel como mulher e cidadã 
brasileira. 

Formada em Arquitetura pela Universidade 
de Roma, Lina se mudou para Milão, onde 
fundou seu escritório que veio a ser bom-
bardeado durante a Segunda Guerra Mun-
dial. Traumatizada pela situação em que se 
encontrava a Europa, viu no Brasil um lugar 
seguro e promissor para seguir com sua car-

reira. A escolha da arquiteta foi mais do que 
certa.  Em terras tupiniquins, sentiu-se livre 
para arriscar o seu talento, tão livre que se 
naturalizou brasileira em 1951, cinco anos 
depois de ter chegado ao país. Em registros, 
Lina enfatiza: “Quando a gente nasce, não 
escolhe nada, nasce por acaso. Eu não nasci 
aqui, escolhi esse lugar para viver. Por isso, o 
Brasil é meu país duas vezes, é minha ‘Pátria 
de Escolha’, e eu me sinto cidadã de todas as 
cidades, desde o Cariri, ao Triângulo Mineiro, 
às cidades do Interior e as da Fronteira”.

Integrante do modernismo, ela valorizou as 
coisas mais simples da nossa cultura e incor-
porou muitas de nossas tradições em seu tra-
balho como arquiteta e designer. Uma de suas 
primeiras obras no Brasil foi projetada em 
1951, a Casa de Vidro, que faz referência aos 
cinco pontos da nova arquitetura estabeleci-
dos por Le Corbusier, criador da arquitetura 
moderna. A casa foi a primeira residência no 
bairro do Morumbi, implantada de modo a 
manter a inclinação natural do terreno, em 
meio a Mata Atlântica. Foi residência da ar-
quiteta e de seu marido, Pietro Maria Bardi e, 
atualmente, abriga um instituto dedicado ao 
trabalho e ao acervo de arte que o casal reu-
niu durante suas vidas. 

Em suas visitas à Bahia, Lina criou um forte 
laço com a cultura do estado, onde contribuiu 
com projetos para o Museu de Arte Moder-
na e o Solar do Unhão. Posteriormente, a 
arquiteta realizou os grandes marcos de sua 
carreira: o Museu de Arte de São Paulo e o 
SESC Pompeia. O MASP, projetado em 1957, 
foi solicitado por Assis Chateaubriand, fun-
dador do museu junto de Pietro Bardi. Dez 
anos depois do projeto, o edifício monumen-
tal que tem um dos vãos mais admiráveis da 
construção civil, foi inaugurado na Avenida 
Paulista e, atualmente, é um dos principais 
cartões postais da cidade. Outra aclamada 

obra da arquiteta é o SESC Pompeia, local que 
ocupa uma antiga fábrica de tambores, revi-
talizada para oferecer interação e atividades 
para a sociedade, em funcionamento desde 
sua inauguração, na década de 80. O projeto 
de forte apelo estético aos materiais, como o 
concreto armado, é destaque nos exemplares 
da arquitetura brutalista. Além disso, Lina 
contribuiu muito para a disseminação da arte 
no país. Junto de seu marido, realizou expo-
sições, editou revistas, como a Habitat e criou 
mobiliários, dentre eles, poltronas, cadeiras e 
o icônico cavalete de cristal, que são inspira-
ções para muitos designers atualmente.

Após sua morte em 1992, a arquiteta tornou-
-se uma das maiores referências profissionais 
de sua área. Sua trajetória com a arte, cultura, 
arquitetura e patrimônio histórico é exemplo 
a ser passado a todos. Recentemente, Lina Bo 
Bardi foi consagrada com o Leão de Ouro Es-
pecial pela sua trajetória e obra construída na 
17ª Mostra Internacional de Arquitetura de 
La Biennale di Venezia. Hashim Sarkis, cura-
dor da Biennale di Architettura 2021, disse 
que a arquiteta é o que melhor representa o 
tema do evento deste ano “Como viveremos 
juntos?”, e destaca: “Sua carreira como desig-
ner, editora, curadora, e ativista nos lembra o 
papel do arquiteto como construtor de visões 
coletivas. Ele também exemplifica a perseve-
rança da arquiteta em tempos difíceis, sejam 
guerras, conflitos políticos ou imigração, e 
sua capacidade de permanecer criativa, gene-
rosa e otimista o tempo todo”.

Lina Bo Bardi, fotografada pelo seu 
marido, Pietro Maria Bardi, em 1947. 
(Foto: Instituto Bardi)
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artista | Lina Bo Bardi | por Attos Henrique

Interior da Casa de Vidro, com mobiliário assinado por Lina Bo Bardi. A residência foi morada do casal Bardi e, hoje, 
funciona como Instituto Bardi. (Foto: Leonardo Finotti)

O edifício que abriga o Museu de Arte de São Paulo na Avenida 
Paulista é um dos mais importantes museus da América Latina. 
Seu vão livre funciona como palco para manifestações políticas, 
encontros culturais e feiras de antiguidades. (Foto: Leonardo Finotti)

O SESC Pompeia era uma antiga fábrica de tambores. As torres criadas 
por Lina são anexos que completam o plano de necessidades do local e 
ganham destaque por sua estética brutalista. (Foto: Leonardo Finotti)
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Conheça 

Vanessa Larré
@vanessalarrearq

Formada em Arquitetura pela UNIVALI, 
Vanessa Larré, titular do escritório que 
carrega seu nome, lidera sua equipe 
multidisciplinar dando vida à filosofia que 
prioriza o ser humano como o centro de 
tudo. Adepta ao estilo atemporal, ousa 
ao misturar materiais clássicos e contem-
porâneos em seus projetos. A persona-
lização é a marca da arquiteta que faz 
questão de imprimir exclusividade em 
cada um de seus projetos, incluindo na 
maioria deles a criação de peças autorais, 
assinadas por ela, e desenvolvidas em 
parceria com fornecedores. O escritório 
realiza projetos que vão desde hotéis, 
casas noturnas, academias e restaurantes, 
bem como residenciais.

Contatos
Alamanda Home
alamandahome.com.br

Angra Design
angradesign.com.br

Artefacto
artefacto.com.br

Baccarat
baccarat.com.br

Bontempo
bontempo.com.br

Castelatto
castelatto.com.br

Ceusa
ceusa.com.br

Crystal Star
crystalstar.com.br

Deca
deca.com.br

Decortiles
decortiles.com

Dedicatto
dedicattomobilia.com.br

Angra Design
@angra_design

Fundado em 2011 pelas designers de 
interiores Ana Paula Cunha e Grace de 
Paula, o escritório Angra Design expressa 
em seus projetos não somente a esté-
tica, mas a funcionalidade, elementos 
essenciais tanto para o residencial quanto 
comercial. As profissionais cuidam pes-
soalmente dos projetos e obras de seus 
clientes. Seus trabalhos têm como ca-
racterística primordial o uso de cores de 
maneira equilibrada, com estilo contem-
porâneo e suavidade em formas precisas. 
O escritório ainda é especializado na 
criação de projetos luminotécnicos. Ana 
Paula e Grace já participaram de diversas 
mostras de decoração e conquistaram 
prêmios ao longo dos anos, dentre eles, 
o Prêmio Decorar.

Raiz Arquitetura
@raiz_arquitetura

O escritório Raiz Arquitetura, liderado pelos 
arquitetos Alexandre Ferraz e Elias Souza, 
atende diversos segmentos, trabalhando com 
sucesso para tornar cada projeto único, criati-
vo, adequado e de extremo bom gosto. Atuam 
nas áreas de arquitetura residencial, corpo-
rativa, comercial, decoração, paisagismo, 
consultoria, gerenciamento e planejamento 
de obras.

Defragoso Texturas
defragoso.com

Dpot
dpot.com.br

Duratex
duratex.com.br

Eliane Revestimentos
eliane.com

Englux Iluminação
englux.com

Esquadralum
esquadralum.com.br

Expo Revestir
exporevestir.com.br

Fazenda Boa Vista
boavista.com.br

F.Way
fway.com

Instituto Bardi
institutobardi.com.br

JHSF
jhsf.com.br

Kian Tapetes
kiantapetes.com.br

La Biennale di Venezia
labiennale.org/it

Mac Design
macdesign.com.br

Neolith
neolith.com.br

Ornare
ornare.com.br

Pedra de Esquina
pedradeesquina.com.br

Portilato
portilato.com.br

Portinari
ceramicaportinari.com.br

Portobello
portobello.com.br

Puntoluce
puntoluce.com.br

Raiz Arquitetura
@raiz_arquitetura

Ranieri Mármores 
ranierimarmores.com.br

Roca
br.roca.com

Savona Design
savonadesign.com.br

Oscar Ono
oscarono.fr

Santa Luzia
santaluziamolduras.com.br

Sidonio Porto Arquitetos 
Associados
sidonioporto.com.br

Sittz
sittz.com.br

St. James
saintjames.com.br

Zeta Office
zetaoffice.com.br
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ENTREGA EM TODO 
BRASIL E INTERNACIONAL 
DOOR TO DOOR

Até

12xArquitetas                       
Faten Kamel e Nesrin Soueid

Portilato - Aqui é diferente!

@porrlato.usa            @porrlato        porrlato.com.br         Mega Store Pinheiros      Bourque Santo André      Store / Outlet Ipiranga

Sofisticação
A Portilato oferece a linha 

completa para seu projeto, 
com cortes especiais, estoque 

pronta entrega e serviço de 
instalação 

Portilato - Aqui é diferente!

Porcelanatos e revestimentos com 
tons que remetem a natureza dão uma 
sensação mais aconchegante e 
acolhedora aos ambientes. Em primeiro 
lugar, pensamos em realizar o sonho de 
nossos clientes. Com projetos 
personalizados que possuam materiais 
de de qualidade e versatilidade, como os que 
especificamos na Portilato.
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www.dedicattomobilia.com.br  l  @dedicatto

Flagship  Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.660 
Alphaville  Alameda Araguaia, 51Condicao exclusiva para Fazenda Boa Vista: 

Pedra com 50% off em pedidos ate 20.12.2021.

Inspirada no estilo provençal e carregando o requinte dos acabamentos 
nobres, nasce a linha Craftsman. O movimento Craftsman enfatizava os 
móveis trabalhados à mão sobre os produzidos em massa.

Craftsman Kitchen
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www.dedicattomobilia.com.br  l  @dedicatto

Flagship  Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.660 
Alphaville  Alameda Araguaia, 51Condicao exclusiva para Fazenda Boa Vista: 

Pedra com 50% off em pedidos ate 20.12.2021.

Inspirada no estilo provençal e carregando o requinte dos acabamentos 
nobres, nasce a linha Craftsman. O movimento Craftsman enfatizava os 
móveis trabalhados à mão sobre os produzidos em massa.

Craftsman Kitchen
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com

#MuitoAlemdaSuperrcie | www.alicante.com.br | @neolithbrasil


