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#58
A edição 58 da revista Mix 

Design traz para você projetos 

encantadores elaborados por 

arquitetos e designers do litoral 

paulista, da capital de São Paulo 

e do Rio de Janeiro. Na capa 

destacamos o trabalho do arquiteto 

Gabriel Fernandes, que apresenta 

o projeto de um aconchegante 

apartamento de praia. 

Nas páginas seguintes você

confere projetos surpreendentes

dos escritórios UP3 Arquitetura,

Campos & Olivetti Arquitetura,

Meet Arquitetura, Studio AG 

Arquitetura, do arquiteto

Fábio de Oliveira e dos designers

Rogério Rabelo e Ana Paula Gravina. 

Boa leitura!
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vitrine

Vitrine

Sofá Mullins 

HOUSE DECOR
AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO, 156 
SANTOS/SP | (13) 2202-4620
WWW.HOUSEDECOR.COM.BR

Assinado pelo Studio Bell’Arte, o estofado traz para os interiores 
a sensação de bem-estar aos homes e livings. Pensando no 
máximo de conforto, o sofá conta com sistema touch, que 

permite movimentar os assentos e reclinar os encostos da peça 
com um simples toque. A venda na House Decor.

Sabemos que os acabamentos no mobiliário têm o poder de 
transformar qualquer ambiente, dar vida e criar uma atmosfera 
elegante e sofisticada, e é este o objetivo da Selezione: todos 
os padrões nobres da marca, como Ino (aço inox), Tessutos, 
Pelles, Alumínios e Laccas estarão com 20% de desconto até 
30 de abril. Tudo para deixar a sua casa renovada e repleta de 
personalidade. Imperdível!

Especializada em móveis 
personalizados de alto 
padrão, a Evviva acaba de 
lançar a campanha Selezione, 
que é um verdadeiro upgrade 
para os projetos de móveis 
residenciais e corporativos.

Campanha SELEZIONE

EVVIVA SANTOS | AV. CONSELHEIRO NÉBIAS, 710 | SANTOS/SP | (13) 3221-7685 | (13) 3223-6950 | WWW.EVVIVA.COM.BR
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vitrine

Vitrine

Após visitar mais de 60 países, o jornalista 
e entusiasta da arquitetura Pedro Andrade 

compartilha algumas de suas aventuras 
físicas e emocionais conosco. 

Por via de uma coleção inspirada nas cores, 
texturas, paisagens, sabores e povos de 

cinco cidades distintas, ele retorna a esses 
lugares, porém, dessa vez ao nosso lado. 

HORIZONTES traz peças capazes de 
transportar a essência de Jaipur, Santorini, 

Tulum, Zanzibar e - é claro - Nova York 
para dentro de uma realidade familiar.

O mundo, dentro da nossa casa. 

Horizontes

PORTOBELLO SHOP SANTOS | RUA AZEVEDO SODRÉ, 70 | GONZAGA | (13) 99114-8814 | (13) 3224-2088
PORTOBELLO SHOP GUARUJÁ | AV. DOM PEDRO I, 1080 | JD. TRES MARIAS | (13) 99114-8814 | (13) 3323-7450

PORTOBELLO SHOP PRAIA GRANDE | RUA FUMIO MIYAZI, 167 BOQUEIRÃO | (13) 99114-8814 | (BREVE)

KAZARRÔ CONCEITO
AV. WASHINGTON LUIZ, 527
SANTOS/SP | (13) 3307-0444
KAZARRÔ QUARTOS
RUA AZEVEDO SODRÉ, 89
SANTOS/SP | (13) 3321-8942

Mesa de Jantar 
Quatrocentos leva a 

assinatura da designer 
Larissa Diegoli. A peça 

conta com estrutura em 
aço carbono laminado, 

detalhe do tampo padrão 
em vidro bronze. A mesa 

também apresenta a 
opção dos pés em laca. 

Mesa de jantar 
Quatrocentos
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vitrine

Vitrine

É elegante, é arrojado é 
como um Natuzzi Editions 
poderia ser. O Adrenalina 
é uma obra-prima de 
suavidade, combinado 
com um design sólido, 
apresentando uma mistura 
de cantos arredondados e 
costuras assertivas.

É um sofá indiscriminadamente inovador para um estilo simplesmente 
cool. As pernas e a estrutura em madeira proporcionam ao sofá um 

estilo completamente refinado que, combinado com as costuras 
do apoio de braço e do encosto, evocam um look contemporâneo 

moderno. Venha conhecer todo o conforto da coleção Natuzzi 
Editions, exclusividade Alhambra Móveis.

Adrelina

ALHAMBRA MÓVEIS EM SANTOS
SHOPPING PRAIAMAR - 3º PISO - (13) 3273-4484

CENTRO - AV. SEN. FEIJÓ, 237 - (13) 3228-9599 
OUTLET - AV. SEN. FEIJÓ, 299 - (13) 3228-9590 

CASA E JARDIM - AV. SEN. FEIJÓ, 311 - (13) 3228-9590 
NATUZZI EDITIONS / SCHUSTER

AV. SEN. FEIJÓ, 314/316 - (13) 3223-6480
WWW.ALHAMBRA.COM.BR

TODESCHINI SANTOS
AV. DR. BERNARDINO DE
CAMPOS, 588 | (13) 3284-4815
TODESCHINI RIVIERA
AL. DAS SAMAMBAIAS, 2.869
LOJA 10 | (13) 3316-6205

Aurora
Com textura inovadora e toque acetinado, Aurora é um 

padrão inspirado em fenômenos da natureza e traz consigo 
muita juventude, cor e criatividade para o seu espaço.
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vitrine

Vitrine

AV. SENADOR FEIJÓ, 248 | SANTOS/SP | (13) 3234-2527
(13) 3221-2274 | WWW.CASAMARMORESANTOS.COM.BRCasa Mármore

A Casa Mármore faz parte do seleto grupo de empresas do Brasil que recebe constantes treinamentos 
pela Cosentino, fabricante das marcas Silestone e Dekton. Silestone é composto por cerca de 94% de 
quartzo natural, o que lhe proporciona dureza e resistência extraordinárias, o melhor do mercado. Dekton 
é uma sofisticada mistura de matérias-primas que se utilizam para fabricar vidro, porcelânicos de última 
geração e quartzo, se tornando um material com porosidade zero e a inexistência de micro-defeitos 
causadores de tensões. Venha conhecer esses materiais de perto e conferir nossa promoção de até 30% 
de desconto em cores selecionadas.

Adega NGV 100 L 
Sofisticada e com um glamour refinado a Adega NGV 
100 L Preto Fosco é um acessório excelente pra você 
que gosta de saborear um bom vinho. Deitadas em 
displays especiais que reforçam o apelo dos rótulos 
e as cores dos líquidos lá dentro. Possuem prateleiras 
deslizantes, facilitando a colocação ou retirada das 
garrafas. Permitem ao usuário deslocá-las em seu eixo 
horizontal para o lado externo do gabinete. Na Coalfe 
Casa e Lazer você encontra várias opções de adegas.

COALFE CASA E LAZER | RUA DA CONSTITUIÇÃO, 379/387
SANTOS/SP | (13) 3229-2800 | WWW.COALFE.COM.BR
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projeto

CONECTADA
jardimao



FOTOS RICARDO BASSFOTOS RICARDO BASS

O projeto de reforma desta residência de 504 m² localizada 
na Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, assinado pelo 

escritório Studio AG Arquitetura, busca integrar e conectar 
os ambientes de convívio para um casal com dois filhos 

adolescentes e vida social intensa

O projeto de reforma desta residência de 504 m² localizada 
na Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, assinado pelo 

escritório Studio AG Arquitetura, busca integrar e conectar 
os ambientes de convívio para um casal com dois filhos 

adolescentes e vida social intensa



Projeto Studio AG Arquitetura 

O principal desejo dos moradores era que os cômodos fossem mais integrados e a casa mais aberta 
ao jardim, com vãos maiores e entrada de luz mais generosa. A principal ação na arquitetura foi 
limpar os excessos e criar aberturas em pontos estratégicos a fim de enquadrar a paisagem e trazer 
mais vida e luz natural para o interior da casa. 
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A decoração foi 
criada com uma 

base neutra e 
alguns pontos 

de cor, buscando 
o equilíbrio 
entre peças 

contemporâneas 
e atemporais de 

design brasileiro. 



Projeto Studio AG Arquitetura 

Na sala principal o sofá serve como divisor de 
ambientes, um lado para a sala da lareira e outro 

para o estar. O banco metálico revestido de couro 
faz a função de dar unidade a esses ambientes. 

O pendente Tam Tam da Marset da 
sala de jantar merece destaque, o item 
trouxe uma sofisticação com um ar 
lúdico, já que a peça é inspirada em 
tambores de bateria. 
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Com a substituição de um pilar na varanda por um reforço estrutural metálico, foi possível abrir a casa 
para o jardim e deixar a área de lazer integrada - sala de estar, churrasqueira, forno de pizza e piscina. 

Na varanda, o uso do forro de fibra natural aquece o ambiente e filtra a luminosidade. O projeto 
priorizou peças atemporais de design brasileiro mesclados com itens mais despojados. 



Projeto Studio AG Arquitetura 

Nos móveis predominam tons 
neutros e diferentes texturas. 
Cores e materiais trazem uma 
composição aconchegante 
e poética ao ambiente de 
descanso e lazer. 

STUDIO AG ARQUITETURA

PROJETO ARQUITETAS

Amanda Castro 
E Giovana Giosa 
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projeto

ESSÊNCIA 

feminina



Delicadeza e praticidade 
definem o projeto assinado 

pelo arquiteto Gabriel 
Fernandes. Uma mistura 

de cores singelas dá o tom 
feminino e cheio de luz ao 

apartamento de 733 m² 
localizado na Praia Grande, 

litoral paulista

FOTOS
DENILSON MACHADO | 

MCA ESTÚDIO

Delicadeza e praticidade 
definem o projeto assinado 

pelo arquiteto Gabriel 
Fernandes. Uma mistura 

de cores singelas dá o tom 
feminino e cheio de luz ao 

apartamento de 733 m² 
localizado na Praia Grande, 

litoral paulista

FOTOS
DENILSON MACHADO | 

MCA ESTÚDIO



Um projeto onde 
soluções funcionais se 

aliam ao bom gosto 
e às necessidades 

dos moradores que 
desfrutam do imóvel 
nos finais de semana. 

A integração dos 
ambientes, o conforto 

e funcionalidade foram 
as principais diretrizes.

Projeto Gabriel Fernandes 26



Projeto Gabriel Fernandes 

Com um mix de móveis contemporâneos e várias peças assinadas por designers 
renomados, o living e jantar se integram em perfeita harmonia. A luz natural que invade 

toda a área de convívio torna os espaços ainda mais agradáveis. O mobiliário em tons 
claros e detalhes em madeira reforça o ar de leveza nos ambientes. 

27



Projeto Gabriel Fernandes 

Na cozinha, 
tonalidades 
de bege e 
azul foram 
empregados 
nos armários 
e nos 
revestimentos. 
Objetos de 
arte popular 
brasileira, 
contrastam 
com peças 
italianas e 
pequenas 
obras de arte. 

O andar superior dedicado aos hóspedes, reserva uma 
pequena copa, mesa de jogos, utilizada também para 
pequenas refeições e uma sala de TV mais despojada 
que brinca com elementos brasileiros, entre os destaques 
aparecem a cadeira do designer Humberto da Mata. Na área 
externa do imóvel a piscina revestida com peças em variações 
de azuis, é o contraponto entre o céu e a faixa de areia. 
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Projeto Gabriel Fernandes 

Na parte íntima a suíte principal recebeu uma mistura singela entre verdes e rosas conferindo 
um ar feminino e delicado ao quarto. O banheiro vibra entre tons claros e rosa fúcsia, os metais 

no acabamento gold complementam a personalidade forte da proprietária. 

PROJETO ARQUITETO

Gabriel 
Fernandes
APOIO | HOUSE DECOR 
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DÉCOR JOVIAL E 
BEM MARCADO



No projeto do loft localizado 
no bairro Moema, na capital 
paulista, assinado pelo 
escritório Meet Arquitetura, a 
proposta era criar um ambiente 
alegre, que demonstrasse 
a personalidade da jovem 
moradora, além de proporcionar 
aconchego e um clima de 
tranquilidade e concentração 
para seus estudos

FOTOS HENRIQUE RIBEIRO

Com apenas 40 m², o loft 
foi ambientado para 
abrigar uma jovem que 

necessitava de um espaço só dela 
para estudar e morar próximo de 
sua faculdade, mas que também 
fosse acolhedor como um lar que 
será cenário dessa importante fase 
de sua vida, assim como receber 
bem seus familiares e amigos



Pautado no conceito de integração de espaços, o primeiro ambiente, avistado logo na abertura do 
imóvel, é a cozinha. Nela, a marcenaria protagoniza a graça e a elegância em um cômodo. Realizada 

em MDF azul turquesa e um toque clássico, o layout valoriza o espaço e traz uma particularidade que 
fez toda a diferença no projeto. Complementando o turquesa, o branco é evidenciado no revestimento 

escolhido para o frontão da pia e Silestone especificado para a bancada da pia e na ilha. 

Projeto Meet Arquitetura32



Como uma ‘continuidade’ da ilha da cozinha, as profissionais optaram por uma pequena mesa, 
acompanhada por quatro cadeiras Eames, que estão prontas para todas as refeições. Em um tom 
amadeirado claro que acompanha os demais elementos do projeto, o espaço conta também com 
uma estante que revela a sofisticação do dourado. Como um ponto de equilíbrio, ainda envolve o 
buffet, dispõe o cantinho do café e acomoda a pequena adega.

Projeto Meet Arquitetura 33



Projeto Meet Arquitetura

Para trazer a sensação 
de bem-estar, a inserção 
de um jardim vertical, ao 

lado do rack ripado em 
um tom amadeirado claro. 

O móvel, que recebe os 
equipamentos eletrônicos, 

se configura também como 
um espaço de organização 

dos itens pessoais da 
moradora. Já acima dele, a 

TV foi instalada diretamente 
na parede. O home office 

de estudo foi colocado 
estrategicamente atrás do 

sofá para esconder as suas 
costas e deixar a moradora 

com uma visão focada 
durante as aulas online.
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Projeto Meet Arquitetura

Demarcado para evidenciar o equilibro, o dormitório, localizado atrás do home office, ganhou uma 
proposta mais sóbria. O gradiente de cinza foi escolhido pelas profissionais para combinar o toque 
dourado e elegante do pendente e do abajur do espaço. A ideia era criar um layout mais clean no 
quarto para deixar o cantinho mais reservado para a moradora. 

O banheiro conta com uma bancada com a cuba de apoio e os 
armários em tom de Fendi. Entre os detalhes, a opção foi pela tendência 
do metal preto, que traz ainda mais modernidade ao espaço. 

ESCRITÓRIO MEET
ARQUITETURA 

PROJETO
DESIGNER DE INTERIORES

Roberta Saes 
E ARQUITETA

Flávia Nobre 
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projeto

CONFORTO 
elazer



A casa de praia 
localizada na Riviera 

de São Lourenço, 
litoral paulista, teve seu 

interior ambientado 
pelo escritório do 
designer Rogério 

Rabelo & Associados

FOTOS
ANDRÉ MELLO



No living é possível contemplar arquitetura através do pé direito duplo e as grandes aberturas em 
vidro, perfeitas para a entrada de luz natural. Para o mobiliário a escolha foi por peças com cores 
neutras, materiais e texturas que aquecem os ambientes, como madeira e palha. Os objetos de 
decoração e quadros, seguem uma paleta de cores em tons de areia, verde e azul. Destaque para 
o rack e painel ripado da TV, projetados pela Todeschini Santos e Riviera. 

Projeto Rogério Rabelo & Associados 38



Projeto Rogério Rabelo & Associados 

Na sala de jantar, uma mesa em tom off white e cadeiras em madeira natural conferem modernidade. 
Na lateral uma adega e armário, criadas pela Todeschini, dão apoio ao jantar. A moderna cozinha 
integrada ao jantar e varanda conta com armários planejados pela Todeschini Santos e Riviera. 
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Na varanda gourmet duas mesas redondas e cadeiras com detalhes em corda azul, acomodam a 
família e amigos. O balcão em L da churrasqueira recebeu cadeiras com o mesmo material. 

Projeto Rogério Rabelo & Associados 40



Projeto Rogério Rabelo & Associados 

Na área externa, piscina com prainha e sauna são um convite ao lazer. Na lateral da 
casa um espaço de estar foi criado, ao lado do jardim vertical embaixo do pergolado 

de concreto e vidro, local perfeito para relaxar. 

PROJETO DE INTERIORES 

Rogério 
Rabelo &
Associados
APOIO | TODESCHINI 
SANTOS E RIVIERA 
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projeto Casa Cor Rio



CASA
UP 
O escritório UP3 Arquitetura 
apresenta, na histórica edição dos 
30 anos da Casa Cor Rio, a Casa 
UP, um loft completo de 140 m², 
com espaços integrados, livres de 
paredes e agora denominados por 
seus diferentes usos

FOTOS DENILSON MACHADO | MCA ESTÚDIO 
PRODUÇÃO VISUAL ANDRÉA FALCHI 

De longe, a construção lembra uma caixa verde, 
camuflada no jardim, tendo ao fundo um muro 
de pedra. A Casa UP é um espaço arejado, 
construído do zero, com arquitetura e interiores 
de visual contemporâneo - em contraponto o 
estilo neoclássico da casa principal - pautados 
na geobiologia, ciência que estuda o impacto 
do ambiente na saúde e no bem-estar. Assunto 
levado tão a sério pelo trio de arquitetos Cadé, 
Michelle e Thiago que o loft já nasce candidato à 
certificação HBC (Healthy Building Certificate).



O projeto propõe a máxima integração dos ambientes 
internos com o entorno, além de uma volta ao essencial 
através da valorização de elementos naturais. Onde são 
bem-vindos pedra, argila, madeira, algodão, água, fogo 
e fibra natural, em espaços abertos, fluidos, versáteis e 
multifuncionais, repletos de plantas. No lugar de paredes 
fechadas, elementos vazados voltados para a natureza, 
como cobogós e grandes panos de vidro (com aberturas), 
garantem a permanente circulação do ar dentro da casa.
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Projeto Casa Cor Rio UP3 Arquitetura

A cozinha fica no coração da casa, sem se impor visualmente. Ela tem armários discretos e uma grande 
bancada em ilha, de design orgânico, que também funciona como mesa para reunião de trabalho. Logo 

ao lado, o ambiente de estar é uma releitura das salas típicas dos anos 70, delimitado pelo piso mais baixo 
em forma circular, inspirado na geometria sagrada que remete ao abraço e traz sensação de aconchego.
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O banheiro foi totalmente ligado à natureza, 
através da parede de vidro que emoldura o jardim 



ARQUITETOS
CADÉ MARINO, THIAGO 
MORSCH E MICHELLE 
WILKINSON

PROJETO

UP3
ARQUITETURA

O quarto tem paredes de 
pedra bruta, armário sem 
portas e até jardim de inverno 
atrás da cama, com direito à 
claraboia que inunda o espaço 
de luz natural. 

Projeto Casa Cor Rio UP3 Arquitetura 47



projeto

CONCEITO
ABERTO
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A integração foi o ponto alto do projeto do 
apartamento criado pelo arquiteto Fábio de Oliveira

Sem divisórias, estar e jantar formam um ambiente único. Para uniformizar o 
visual, o profissional apostou em uma paleta de cores concisa, nas texturas, tons 
de madeira e elementos ligados à natureza. 

FOTOS GINO PASQUATO
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Projeto Fábio de Olliveira 

No living, o sofá em L recebe os moradores confortavelmente, acompanhado por uma poltrona e
tapete de fibras naturais. Destaque para a parede revestida por um painel de madeira conferindo aconchego.

A neutralidade da base da decoração, foi elegantemente quebrada pelos quadros que ocupam a sala. 

50



Na sala de jantar, detalhe para 
a mesa em ângulo executada 
sob medida por marcenaria, 
solucionando a questão
espaço x funcionalidade 
de uma forma inteligente e 
criativa. Para a decoração foi 
mesclado peças de família 
com objetos.

Na sala de jantar, detalhe para 
a mesa em ângulo executada 
sob medida por marcenaria, 
solucionando a questão
espaço x funcionalidade 
de uma forma inteligente e 
criativa. Para a decoração foi 
mesclado peças de família 
com objetos.



Projeto Fábio de Olliveira 

Na cozinha, o preto e o 
cinza aparecem nos móveis 
e nas bancadas e ilha central, 
fornecidas pela Casa Mármore, 
atendendo um desejo do 
cliente. O elemento vazado 
foi utilizado para separar o 
ambiente da lavanderia. 

PROJETO ARQUITETO

Fábio de 
Oliveira
APOIO | CASA MÁRMORE
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projeto

AMBIENTES 
harmônicos 



As áreas de convívio dessa cobertura foram 
totalmente remodeladas pelo escritório 

Campos & Olivetti Arquitetura, para um casal 
com duas filhas que estão acostumados a 

receber amigos e familiares

FOTOS MARCIO IRALA



Projeto Campos & Olivetti Arquitetura 

As principais mudanças foram na sala, com a abertura de rasgo na laje para a criação de pé 
direito duplo, o que ligaria o visual entre os pavimentos. Para que a linguagem da arquitetura e 
decoração fosse contemporânea, a antiga escada de concreto foi demolida e deu lugar a uma 
nova, feita em aço cortén e mármore travertino. 
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Projeto Campos & Olivetti Arquitetura 

Os ambientes sociais são os que mais chamam atenção no projeto. Localizados no primeiro andar, 
possuem integração entre todas as áreas. A sala de estar ganhou um rack de apoio para a TV de 85”e 

sistema de som e marcenaria com nichos iluminados para objetos, que serve de divisória para sala 
e escritório. Com a varanda integrada à sala de jantar, ganhou-se mais espaço para criar ambientes 

harmônicos, mas independentes em suas leituras de décor e funcionalidade.
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Projeto Campos & Olivetti Arquitetura 

Na cozinha, as arquitetas também optaram por 
seguir as tendências mais recentes da arquitetura: 
linhas limpas, armários superiores sem puxadores 
e os inferiores foram embutidos no projeto. A 
escolha dos revestimentos alia sofisticação e 
rusticidade, com porcelanatos e tijolinhos em 
cimento. A iluminação com tela tensionada 
transforma o teto em protagonista. 

CAMPOS & OLIVETTI 
ARQUITETURA

PROJETO ARQUITETAS

Evangelina
Campos
E Ju
Olivetti
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projeto

60



FOTOS ANDRÉ MELLO

O desafio desse projeto foi 
elaborar em um único espaço 
ambientes que possibilitassem 

a integração e melhor convivência dos 
moradores, amigos, familiares e com 
os próprios vizinhos, de uma maneira 
prática e agradável. 

INTEGRAÇÃO
PARA Oconvívio

A designer de interiores 
Ana paula Gravina, é quem 
assina o projeto das áreas 
de lazer de um condomínio 
de alto padrão localizado 
em Santos, litoral paulista
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Projeto Ana Paula Gravina 

A área destinada passou por uma grande transformação surpreendendo a todos pelo conforto e 
variedade de opções de lazer. Uma sala de estar temática foi integrada ao espaço de jogos, composta por 
um sofá amplo, confortáveis poltronas, bancos de madeira reflorestada pintados com desenhos de cartas 

de baralho e no centro uma mesa rústica personalizada com um tabuleiro oficial de xadrez. Ainda no 
ambiente quatro poltronas em veludo verde que compõem a mesa de jogos com tampo reversível. 
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Projeto Ana Paula Gravina 

No tão sonhado espaço gourmet, 
foi projetada uma ilha com 

charmosíssimas samambaias 
permanentes suspensas, 

choppeira envolta de uma 
bancada e banquetas giratórias, 

integrada a um espaço com 
adega, cervejeira e freezer. Ao 

lado está a churrasqueira, cooktop, 
forno e microondas todos de 

última geração. O ambiente ainda 
contempla uma mesa de jantar 

que também serve para mesa de 
bolo conforme o propósito. 
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Projeto Ana Paula Gravina 

APOIO | TREND HOME | 
PORTOBELLO SHOP SANTOS E 
GUARUJÁ | CASA MÁRMORE

PROJETO DESIGNER
DE INTERIORES

Ana Paula 
Gravina

Seguindo encontra-se um amplo salão com mesas de tampos giratórios, acompanhadas por cadeiras 
e nas paredes laterais alguns aparadores rústicos que dão suporte ao ambiente. 
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SUSTENTABILIDADE 
ARQUITETURA

E DESIGN 
para a vida

POR ALVARO GUILLERMO

Lembrando sempre que a Sustentabilidade é um tripé apoiado 
no nosso planeta, nossa casa. Eco que vem do Grego oikos 
(pronuncia-se “écos”), daí os três pés: ecologia estudo da casa; 
economia normas ou leis da casa; e o terceiro as relações vivas 
que habitam este planeta, dando assim a visão social. Uma visão 
sistêmica, fundada na nova cosmologia, nas ciências da vida e da 
Terra, apresenta um conceito de sustentabilidade integral, aplicável 
ao universo, à Terra, à comunidade de vida e à sociedade como 
Leonardo Boff propõe em seu livro homônimo.
Existem muitos bons projetos no mundo, que começam a replicar. 
Com as redes sociais muitas destas ideias conquistaram espaço 
como a Warka Watter, na África, uma torre de captação de água do 
arquiteto e designer italiano Arturo Vittori, que coleta água do ar.
Construída com bambu, capta o vapor de água do ar e o 
transforma em água própria para o consumo.

Sustentabilidade não deveria 
ser uma tendência e, sim, 

um princípio de nossa 
humanidade. Infelizmente não 

existe um planeta B, nem outro 
plano a não ser voltarmos 

todos nossos esforços para este 
conceito, que também está 
muito atrelado à economia 

criativa, dos quais, mais uma 
vez, consumir no mercado 

local contribui para minimizar 
impactos ecológicos e sociais, 

como uso de menos transportes 
e assim menos poluição.

Não tem alta tecnologia, nem exige muita preparação do local, 
simples de montar, inteligente e criativo, atende seu propósito e 
um dos itens mais necessários para a vida humana: a água.
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Alvaro Guillermo é arquiteto, designer, mestre em arte, educação e história da cultura. Diretor da 
agência de estratégias criativas: Mais Grupo que atua no mercado há 35 anos. As áreas de especializa-
ção são Branding, Design, Consumo, Economia criativa e Slow Design. Professor de MBA Ciências do 
Consumo da ESPM nesta coluna pretende estimular o leitor a olhar para sua casa e ver sua identidade.

FOTO CELINA GERMER

Design

No Brasil também temos bons 
exemplos como o Atelier O’Reilly, 
da arquiteta Patrícia O’Reilly. Dos 
inúmeros projetos premiados de 
sustentabilidade destaco o projeto 
para a nova sede do Instituto 
Favela da Paz no Jardim Ângela, 
na região sul da cidade de São 
Paulo (SP). Projeto doado e que 
estará representando o Brasil na 
próxima Bienal de Arquitetura de 
Veneza uma das mais importantes 
do mundo. E com o que recebeu 
1º Lugar no Prêmio e Fórum SP de 
inovação tecnologia no esporte, 
saúde, lazer e construção 2021 com 
realização da FENATS - Federação 
Nacional das Entidades do Terceiro 
Setor. O projeto tem como objetivo 
o aproveitamento de resíduos 
de construção e demolição em 
produtos decorativos de concreto 
e produção de tintas para fins 
artísticos.

SOLAR PALM A ÁRVORE DO
 CONHECIMENTO 1.0.
O projeto arquitetônico da 
nova sede do Instituto em um 
terreno também doado, faz uma 
decodificação da “caoticidade” 
da realidade da casa onde hoje 
é o lar de todos e também o 
Instituto, preserva a organização 
arquitetônica existente e de 
forma livre conecta oito volumes 
construídos em woodframing.

São projetos dessa natureza e 
profissionais com esse engajamento 
que trazem esperança de um
futuro melhor. 
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Premiação Club Design Litoral Paulista 

PROFISSIONAIS DE
DESTAQUE 2020 
Nas cinco primeiras fotos destacamos as cinco primeiras 
colocadas e os profissionais que estão entre os dez 
primeiros na edição de 2020. 

1. 1º Lugar Arquiteta Rosely Vaz Feijó
2. 2º Lugar Arquiteta Carla Felippi
3. 3º Lugar Arquiteta Adriana Paiva
4. 4º Lugar Arquiteta Valéria Loureiro
5. 5º Lugar Arquiteta Leandra Ferreira
6. Amanda Ramirez
7. Ana Paula Gravina
8. Leda Nardella e Leonardo Nardella
9. Marília Queiroz Fialho
10. Taynã Daval

1

2 3 4 5

6 7

9 10

8
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Profissionais

contato

Ana Paula Gravina
 @anapaulagravina_interiores

Campos & Olivetti Arquitetura
 camposeolivettiarquitetura

Fábio de Oliveira
 @arqfabiodeoliveira

Gabriel Fernandes 
 @gabrielfernadesarch

Meet Arquitetura
 @meet.arquitetura

Rogério Rabelo & Associados
 @rogerio.rabelo.associados

Studio AG Arquitetura
 studioagarquitetura

UP3 Arquitetura
 @up3arquitetura






