ANO 1 - AGOSTO/2019

2ª EDIÇÃO

DETALHES QUE

CONECTAM

GENTILEZA URBANA

Todos nós já ouvimos a famosa
frase “gentileza gera gentileza”

A ARQUITETURA INFLUENCIA
NA SUA SAÚDE?
EXPO DUBAI

Uma experiência construída
por toda uma nação

WWW.REVISTAKLIE.COM.BR

SISTEMA
ORGANIZACIONAL
DE ESPAÇOS
www.klie.com.br

LINHA

BLOCO
Linha BLOCO busca oferecer
o máximo de versatilidade por
meio de armações e módulos
apoiados sobre rodízios, capazes
de compor sistemas de móveis
adequados a necessidade individual de usuários ou todo um sistema organizacional de espaços.

PSICOLOGIA

24

Arquitetura
Lógica
e Criatividade

ANUNCIE

revista@klie.com.br
49 3194 1944

A criatividade não implica
apenas em desenvolver
formas artísticas, mas
também em criar soluções de baixo custo

PROJETO EDITORIAL
Marketing Klie

DIAGRAMAÇÃO E
PROJETO GRÁFICO
Marketing Klie

REVISTA DIGITAL

14

Ambientes
integrados para
receber

Klie

Rua Pedro Adolfo Friedrich, 105
Sala 01 - Linha Chácara - CEP
89896-000 - Itapiranga/SC
49 3194 1944
revista@klie.com.br
www.klie.com.br

A Revista Klie é uma publicação
gratuita, com circulação restrita
e dirigida. É vedada a reprodução
parcial ou total do conteúdo desta
revista sem autorização prévia e
sem citação de fonte.
As matérias assinadas não representam necessariamente a opinião
da revista. A Revista Klie não se
responsabiliza pelo conteúdo dos
anúncios e/ou informes publicitários.
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Fachadas residenciais modernas
Muito presente na concepção das fachadas residências atuais, o estilo moderno
vem ganhando espaço
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A PSICOLOGIA DO AMBIENTE E O

FENG SHUI

Meu nome é Ana Lucia sou
arquiteta e há alguns anos busco
maneiras novas de exercer o meu
trabalho. Então conheci a arte
ciência do FENG SHUI TRADICIONAL que age na arquitetura
com a intenção de proporcionar
melhor qualidade aos nossos trabalhos. Desta maneira, consegui
proporcionar aos clientes uma
maneira diferente de decorar,
projetar e equilibrar os ambientes
e as pessoas que os utilizam.
Observando e estudando profundamente a relação entre os
Astros e os Seres Humanos, os
antigos sábios chineses da época
dos Grandes Impérios descobriram que a “Energia do Céu” - fenômenos mais sutis e não-visíveis
tinham grande inﬂuência sobre
os fenômenos físicos e magnéticos que ocorriam aqui na Terra.

www.revistaklie.com.br

CRIAÇÃO E EXECUÇÃO
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Apartamento
GRV
A sofisticação do apartamento é trazida através de
sutis detalhes de materialidade e efeitos de luz

Os ciclos da Natureza, os rios,
a vegetação, o solo, o relevo em
geral, o ciclo noite-dia, as estações
do ano e sua inﬂuência na vida do
Homem, chegaram ao conceito
de “Energia da Terra”. Aliando a
“Energia do Céu” com a “Energia
da Terra” e participação do Ser
Humano, desenvolveram o Feng
Shui.
Esta arte-ciência tem seus fundamentos no I Ching (O Livro das
Mutações), que geraram os prin-

Trabalho, convívio, diversão
não necessitam mais da luz
natural para acontecer

Em nossos tempos um psicólogo chamando Kurt Lewin que viveu entre 1890-1947, estudando
o comportamento humano observou uma relação muito forte entre
as pessoas e o meio onde viviam.
Aplicou nas suas teses a organização da casa em tratamentos e
obteve alguns resultados positivos. O objetivo era determinar a
inﬂuência que o meio ambiente
exercia nas pessoas, o modo como
organizavam e reagiam dentro e
fora dela. Que mesmo sem saber
usou a ciência. Por isto, vemos que
temos um vasto campo de possibilidades e estudos de fenômenos
dos mais diversos.
O espaço físico fala e nos envia
mensagens que trazem um sentido através do ﬂuxo da energia dos
ambientes e as pessoas absorvem
sutilmente. Estes sentimentos e
sensações podem nos favorecer
ou desfavorecer física e mentalmente.
A ciência do FENG SHUI Tradicional, analisa mais profundamente a inﬂuência do meio
ambiente com as pessoas, determinando qual tipo de atuação,
orientando a minimizar os proble-

mas em cada situação e direciona
a um início de transformação.
O Chi (energia) da terra sobe
desde abaixo da superfície e é levado pelos rios. Quando os rios
param em um estanque ou um
lago, então o Chi também se detém ali. Todas as estruturas arquitetônicas, casas, escritórios e objetos, possuem Chi. Um ambiente
harmônico é um lugar onde o
desenho interior, a colocação do
mobiliário e de artigos decorativos, as cores, os materiais, os direcionamentos cardeais, o ﬂuxo
de ar, de luz e o magnetismo, de
modo geral estão equilibrados entre si, com o entorno, com os habitantes. Feng Shui então é o estudo
de como conservar e aumentar o
Chi próspero e eliminar ou neutralizar o Chi desfavorável. Assim como na Medicina Chinesa,
trabalha-se com o emocional do
ambiente e das pessoas. E ainda,
os pontos de bloqueios (como na
acupuntura) presentes também
na casa.
Sabendo organizar o ambiente
em que você vive, você pode obter
uma melhor qualidade de vida em
todos os aspectos, porque a energia que há nos objetos e materiais
à sua volta está em constante interação com o Cosmos e com você!

Ana Lucia Sassi - CAU RS A12353-6

26

Iluminação
artiﬁcial e saúde

cípios da Medicina Tradicional
Chinesa e da Acupuntura, da Astrologia, da Astronomia, da Geomancia, entre outros.

CONFIRA FOTOS
DOS TRABALHOS
DE ANA LUCIA
EM NOSSO SITE
revistaklie.com.br

Porto Alegre/RS

Formação:
- Curso Superior de Arquitetura e Urbanismo (UNISINOS)
- Curso de Pós-Graduação em Arquitetura Hospitalar (IACHS)
51 3328 9145 / 99998 6648
alusassi58@gmail.com
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NORMAS, REGRAS,

DESAFIO
E CLARO,

O desaﬁo de cumprir todas as determinações no projeto Clínica Odontológica de ensino
da Uceff de Itapiranga/SC

Bee Projetos

Itapiranga/SC
Equipe: Bárbara Reichert e Franciele Henn
49 3677 3428
@beeprojetos

beearquiedesign@gmail.com
/beeprojetos

Projetar ambientes voltados para o atendimento
à saúde, independentemente da especialidade, requer a aproximação do conceito e da técnica à percepção da sensibilidade. O espaço precisa ser funcional, ergonômico, com forte apelo estético. Portanto,
o primeiro passo para o projeto de uma clínica, é
conhecer bem as necessidades, além de tentar capturar toda a atmosfera e processos de atendimento,
para por ﬁm, alinhá-los ao grande quebra-cabeças
de normas vigentes.

Unir e integrar os alunos e professores a tecnologia dos equipamentos, além de dimensionar espaços
e atender as normas foi um grande desaﬁo, pois se
trata de uma unidade de ensino com diversos pontos
de atendimento. Contudo, projetar uma unidade de
ensino odontológico é articular em um único edifício
as evoluções humanas e tecnológicas.
Podemos observar no projeto, que as normas foram aplicadas. A acessibilidade foi um dos pontos
altos do projeto, pois para nós quanto mais adapta-

ções planejadas no projeto, melhor a promoção de
acessibilidade na clínica e melhores os resultados à
instituição, que pode ser considerada como um modelo de inclusão.
Outro ponto que merece atenção neste projeto,
é a iluminação, criou-se um ambiente no qual potencializou-se a iluminação natural, acrescida da
tecnologia LED que além da economia, não aquece
o ambiente nem gera desconforto para quem está
recebendo ou prestando atendimento.

“O projeto da Bee, respeitou o aproveitamento do
espaço sem perder o conforto, tanto para o aluno,
quanto para o paciente, por possuir baias espaçosas.
A acessibilidade está presente desde o corredor, acessos de entrada e no deslocar de toda a clínica. A utilização da luz natural prevaleceu, e isso nos agrada muito,
pois o uso somente da luz artiﬁcial acaba por interferir na escolha dos materiais.” Marina Lermenn Vidal,
Coordenadora Odontologia Uceff (2019).

Desaﬁador, porém gratiﬁcante, assim classiﬁcamos este projeto. Pode-se dizer também, que um
projeto desse nos faz estudar mais a área, buscar
novos desaﬁos, além de se basear em normas técnicas, respeito aos padrões de vigilância sanitária, desDesenvolver o projeto da Clínica Odontológica de
ensino da Uceff de Itapiranga/SC foi de início desaﬁador. O projeto arquitetônico precisava cumprir diversas normas técnicas, pois além de ser um espaço
de ensino teórico, também acontecerão aulas práti6
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cas, com atendimento de pacientes. Aspectos como
otimização de espaço, estudo luminotécnico e escolha de materiais de fácil higienização, precisaram estar de acordo com as normas da vigilância sanitária.

CONFIRA MAIS
IMAGENS
EM NOSSO SITE

de a escolha de materiais de fácil higienização, até
padrões de dimensionamento de espaço de acordo
com cada função. O que mais nos agrada é que após
atender todas as normas, ainda nos sobrou liberdade
para desenvolver a parte estética.

FOTOS: EDUARDO SCHNEIDER
PROJETO : BEE PROJETOS

revistaklie.com.br
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GENTILEZA URBANA
TAPUME ED. VARANDAS, CASCAVEL – PARANÁ | FOTO: CAIO SMOLAREK DIA

Todos nós já ouvimos a famosa
frase de José Datrino “gentileza
gera gentileza”. O termo, criado
na década de 1960, transcendeu
o campo da poesia e nos últimos
anos passou a fazer parte da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo.
O conceito de gentileza urbana
é realizado quando uma obra privada realiza, por opção, atitudes
que priorizam o bem comum em
detrimento aos proprietários do
imóvel. O termo somente é válido para elementos projetados em
obras privadas, já que as obras
públicas deveriam, teoricamente,
se preocupar com o bem-estar da
população que usa todas as suas
ediﬁcações – sejam eles usuários
diretos, como trabalhadores; ou
indiretos, como transeuntes.
A gentileza urbana, nada mais
é, do que uma intenção de aumentar o conceito de cidadania
utilizando a cidade como pano
de fundo. Os exemplos vão desde
a retirada de muros frontais em
edifícios para aumentar a sensação de segurança e conforto, até

a promoção de mutirões para limpar uma determinada rua.

que pode durar anos. E para piorar, quem deve conviver com isso
são os moradores do entorno, e
não quem o instalou.
Com esta preocupação em
mente, o Studio CSD pensou em
como transformar este fardo em
algo que realmente pudesse agregar valor para a vizinhança e para
o empreendimento. Como o terreno possui um ponto de ônibus
na frente (também considerado
como fardo por muitos), surgiu a
ideia de transformar o tapume em
uma estrutura física, feita de alvenaria e concreto, para dar maior
conforto aos usuários do transporte público.

Neste texto, eu gostaria de citar como exemplo, o tapume para
um edifício na cidade de Cascavel,
no Paraná. Tapumes, são malvistos pela população, pois além de
ocupar parte da calçada são feios.
São feitos sem se preocupar com
o fato de que é uma intervenção
urbana em um determinado local,

Caio Smolarek Dias | Studio CSD Arquitetura
Cascavel/PR

Especializações: Projetos de Arquitetura residencial e edifícios
Formação: Mestre em paisagem urbana pela
Politécnico de Milão
45 3037 4369

contato@studiocsd.com

www.studiocsd.com

Feito em parceria com a agência de publicidade responsável
pela campanha de vendas e com
a construtora responsável pela
obra, foi possível valorizar o pedestre e promover a socialização,
argumentos que geralmente fazem parte somente do discurso de
vendas.
Este é um exemplo da famosa
relação ganha-ganha. Ganham
os usuários do transporte público, que têm um ponto de ônibus
novo, com vegetação e conforto;
ganha o bairro, pois recebe uma
contrapartida aos transtornos que
a obra vai gerar; ganha o próprio
empreendimento, pois auxilia na
campanha de vendas; e ganha,
principalmente, a cidade, já que
permite que novas práticas sejam
utilizadas como exemplos a serem
seguidos.
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ACESSIBILIDADE E DIREITO
FUNDAMENTAL A UMA VIDA DIGNA
A promoção da acessibilidade
das pessoas portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida
lastreia-se em diversas normas do
sistema jurídico brasileiro. Tem
cunho Constitucional, legal (especialmente Lei Federal n. 10.098,
de 19 de dezembro de 2000 , Decreto Federal n. 5.296, de 2 de
dezembro de 2004 e Lei Federal
n. 13.146, de 6 de julho de 2015 )
e infralegal (especialmente a NBR
9050:2015).
O artigo 122 da Lei Federal
13.146, de 06 de julho de 2015,
permite tratamento diferenciado, simpliﬁcado e favorecido a ser
dispensado às microempresas e às
empresas de pequeno porte, o que
vai ao encontro das previsões da

Lei Federal Complementar nº 123
de 14 de julho de 2006.

Mas pode um ente municipal abrandar as exigências de
acessibilidade no sentido de, por
exemplo, suspender para ﬁns de
registro no Sistema de Registro
Integrado - REGIN – a exigência
de adequação plena dos estabelecimentos à lei de acessibilidade
para pessoas portadoras de deﬁciência para as microempresas e
empresas?
Na visão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina iniciativa
no sentido acima referido, realizada pelo Município de Chapecó, SC, em janeiro de 2017, é inconstitucional, consoante decisão
proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 800005658.2017.8.24.0000, de Chapecó,
Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch
Luz, Órgão Especial, julgada em
17-05-2017.
No referido julgado entendeu o Tribunal Catarinense no
sentido de prevalência do direito
fundamental a uma vida digna

dos portadores de deﬁciência, em
detrimento do direito das microempresas e empresas de pequeno
porte a tratamento diferenciado.

Mas a acessibilidade não é dever apenas das entidades privadas, mas também do próprio poder público, inobstante eventual
comprometimento dos recursos
públicos, o que será abordado na
próxima edição da Revista Klie.
Acompanhe.

¹ Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
² Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especiﬁca, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
³ Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deﬁciência (Estatuto da Pessoa com Deﬁciência).
4

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dentre outras providências.

Darlan José Kuhn - Advogado
OAB/SC 29586
São Miguel do Oeste/SC

- Graduação Direito na Universidade do Oeste de Santa Catarina, campus de São Miguel do Oeste, SC, em 2009.
- Pós-graduação Lato Sensu TeleVirtual em Direito Público pela rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, em 2011.
- Pós-graduação Lato Sensu TeleVirtual em Direito Tributário pela rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, em 2011.
- Pós-graduação em Curso de Preparação à Magistratura pela ESMESC, Módulo I, em andamento.
- Diversos cursos, palestras, congressos, etc, de aperfeiçoamento na área de Direito.
49 99102 5739

darlan_djk@hotmail.com
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APARTAMENTO GRV
O conceito e a linguagem do projeto surgiram
a partir da solicitação dos moradores por um
grande painel minimalista em cor branca na sala
de estar em pé direito duplo. A partir dele foram
feitas as análises para a concepção projetual de
forma a torná-lo o coração do ambiente, com o
seu ambiente na mesma linguagem e caráter.
Uma vez que as três zonas possuem diferentes
conﬁgurações como as alturas do forro e ambiências internas x externas, a solução do design
se baseou no uso da cor: uma sequência de graduação que inicia com o cinza escuro na área
gourmet, passando por um tom médio de cinza
no jantar e, enﬁm, o uso do branco na área de
estar.
A paleta de cores e a linguagem de cada peça
do mobiliário foi escolhida durante o projeto de
forma a servir como um canvas para as peças de
artes produzidas por artistas locais e para a vista
privilegiada da cidade; reforçando a ﬁlosoﬁa de
que a arquitetura funciona como um plano de
fundo para a vida contemporânea.

A soﬁsticação do apartamento
é trazida através de sutis detalhes
de materialidade e efeitos de luz.
A base neutra propicia a criação
de pontos de destaque, cujo design
é posto em evidência. As luminárias na sala de estar, por exemplo,
foram projetadas exclusivamente para este projeto e trazem um
aspecto contemporâneo dinâmico com as múltiplas luminárias
pendentes em alturas e posições
variadas que, ao serem reﬂetidas
pelos espelhos no pé direito duplo,
induzem o olhar dos visitantes a
admirarem o seu movimento e a
amplitude do ambiente.
O ponto de partida para a criação da tonalidade que traz a riqueza de detalhes do projeto foi a

escolha da Rocha natural com um
desenho dramático em sua superfície e tons quentes de areia/fendi. O mármore foi utilizado como
foco em áreas centrais de grande
importância no ambiente, como a
lareira, a bancada de refeições e
o lavabo. Neste último, devido a
possibilidade de maior liberdade
criativa, o desenho da bancada do
lavatório incluiu a Rocha como
uma grande faixa que sobe até o
forro e tem a possibilidade de ser
retroiluminada.
Um toque discreto de elegância
foi trazido com o uso do Rose Gold
nas peças metálicas das luminárias e banquetas da sala de jantar,
cuja tonalidade quente complementa harmonicamente os mate-

riais naturais dos demais objetos,
como o couro, a ﬁbra natural e a
Madeira.
Na área externa, todo o mobiliário foi escolhido com um grande
cuidado sobre a sua durabilidade.
Devido a sua posição solar oeste,
as características climáticas locais, somado à altitude atingida
no pavimento elevado, o material dos objetos deveria estar preparado para suportar condições
intensas das intempéries. O uso
do mobiliário com corda náutica
trouxe uma interessante aliança
entre o design e a funcionalidade,
tornando possível a criação de um
ambiente externo durável sem
perder a sua beleza.

Kali Arquitetura
Porto Alegre/RS
51 99152 4455

contato@kaliarquitetura.com
www.kaliarquitetura.com
@kaliarquitetura

A essência do projeto GRV é corresponder aos
desejos dos moradores em possuir uma área social
integrada com um design coerente que permeia o
estar, jantar e varanda. O apartamento para o casal jovem teve como desaﬁo solucionar as demandas por praticidade da vida contemporânea e, através da arquitetura, criar um conceito de projeto
que reﬂetisse a representação de suas identidades
pessoais.
PORTO ALEGRE/RS | ÁREA DO PROJETO: 160M² | ÁREA TOTAL: 200M² | FOTÓGRAFO: MARCELO DONADUSSI
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FACHADAS RESIDENCIAIS

MODERNAS

Muito presente na concepção
das fachadas residências atuais,
o estilo moderno vem ganhando
espaço.
Mas o que seria esse estilo?
Ele é caracterizado por elementos como: linhas retas, formas geométricas simples, poucos
adornos, e ainda, com uso de materiais como: concreto, aço, vidro
e madeira. É um estilo com um
visual leve e de fácil identiﬁcação,
pois é realçado a alma do material
usado.
Antigamente, as casas eram
quase, que na sua totalidade, desenvolvidas com muitos ornamentos, formas geométricas mais
elaboradas, com desníveis e reen12
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trâncias, bem como, com grandes
telhados - esse elemento em especíﬁco, era considerado um dos fatores principais, característico por
embelezar a casa, quanto mais
elaborado fosse o telhado, mais
bonita a casa seria.
Com o passar dos anos, com o
mundo evoluindo e surgindo diversas inovações tecnológicas, a
visão da arquitetura residencial
também sofreu mudanças, e suas
características ganharam novas
perspectivas. Começou-se a priorizar formas mais leves e simples,
a substituir a ideia de: quanto
mais informação melhor, pelo
pensamento do: menos é mais.
Claro que, isso não é algo generalizado, pois tudo depende do

ARQUITETURA

natural e ar de leveza na fachada, texturas de concreto aparente, uso de elementos decorativos
em aço e madeira, são itens cada
vez mais frequentes na concepção de fachadas residenciais. São
elementos que agradam de modo
geral muitos proﬁssionais da área
no momento da criação do projeto, por ser algo além de estético,
muito funcional, pois deixa presente e aparente na fachada a valorização do material usado.

REVISTA KLIE

O estilo moderno vem ganhando, a cada dia, mais adeptos,
é uma forma que está agradando
muito visualmente, tanto proﬁssionais como clientes.
As imagens em 3D são de projetos autorais, exempliﬁcando as
fachadas modernas. Ambas tinham como partido, o uso da platibanda para esconder o telhado
- uma exigência dos clientes.

Abordando este parâmetro da
cobertura, desenvolveu-se duas
fachadas com predominância de
linhas retas, formas geométricas
simples, uso de elementos como
textura de madeira e muito vidro.

gosto do cliente/proprietário, o
seu estilo e a sua preferência, e esses pontos são respeitados e seguidos no momento da elaboração do
projeto.
As casas com telhados aparentes, bem trabalhados ainda estão
presentes no nosso dia-a-dia, e
compõem também uma bela arquitetura. Porém, o que está sendo abordado nesta matéria, é que
a opção por “esconder o telhado”
- frase muito usada pelos clientes
para se referir às casas mais retas,
ao estilo moderno, - está sem dúvidas, tornando-se muito predominante no gosto atual.
Casas com platibandas para
isolar a visão da cobertura, grandes aberturas para iluminação

Karine Fortes Terres
Pato Branco/PR
46 99104 5343

arq.karineterres@hotmail.com
Karine Fortes Terres
@karine.fortesterres
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AMBIENTES INTEGRADOS PARA RECEBER:

destaque para as cores da natureza
O pedido dos clientes era simples: espaços
abertos e modernos para permitir a convivência
familiar e receber os amigos. Foi pensando nisto,
que trabalhamos com uma paleta suave e atemporal em todo o ambiente, integrando assim os
espaços e destacando as cores da natureza, presente na vegetação e nos quadros.

Na sala de jantar, utilizamos a mescla de elementos modernos e clássicos, brincando com a
composição de mesa em laca com cadeiras e assento em trama colmeia, remetendo as cadeiras
de jantar clássicas e a modernidade ﬁca por conta da mesa e da luminária do tipo sputinick.

O layout dos móveis também foi trabalhado
para permitir esta integração. A bancada da cozinha, por exemplo, estende-se até o painel da
tv, fazendo a conexão entre estar, jantar e cozinha.

Na escada que leva à área íntima da casa,
utilizamos quadros com fotos da família, valorizando ainda mais esta união familiar. Logo abaixo da escada utilizamos mais vegetação dando
volume e ênfase aos tons da natureza.

Uma exigência do cliente foi o uso do mármore travertino na decoração. Para atender este
pedido, partimos do mármore travertino como
elemento principal na decoração da sala. Desta
forma, o trouxemos em destaque no revestimento da escada com degraus vazados e também na base da lareira.

A madeira está presente nos móveis e painéis
que junto com os tons verdes da vegetação e dos
quadros compõem o cenário perfeito da natureza dentro de casa.

Logo na entrada, o pé direito duplo da sala
nos permitiu trabalhar a verticalidade através
da porta de entrada e o painel de tv, ambos em
madeira, que se estendem em toda a parede, valorizando o ambiente e elevando o olhar para a
iluminação composta por um pendente de globos que paira sobre as mesas de centro da sala
de estar. O painel em gesso 3d, logo atrás do sofá
também revela esta verticalidade e valoriza o pé
direito duplo.
A delimitação entre sala de estar e jantar ﬁca
por conta da lareira à lenha, composta por 3 fases e base em mármore travertino que se estende lateralmente, formando um apoio para o sofá
e poltronas de aproximação. A escolha da pintura em tom pastel mais escuro também evidencia
a lareira e a traz como um elemento de destaque
na decoração. O nicho para depósito de lenha
embutido na lareira traz a praticidade do uso no
dia a dia, além de proporcionar certo aconchego
e14remeter
à natureza.
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Legrand Arquitetura
Joinville/SC

Arquitetos:
Gabriela Viviana Legrand Caprioli
Kuhlperson Kuhlkamp de Carvalho
47 3025 4664

contato@legrandarquitetura.com.br

www.legrandarquitetura.com.br
Legrand Arquitetura
@legrandarquitetura
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A ARQUITETURA INFLUENCIA

Vale lembrar que a entrada de raios solares diretamente no ambiente interno é desejável, desde
que controlada e que não comprometa o conforto
térmico interno (ex.: sol da manhã nos quartos).
Em escritórios, especiﬁcamente nos ambientes
com mesas de trabalho, o controle deve ser mais
rígido por conta do uso da ediﬁcação, para não causar ofuscamento ou desconforto térmico.

Parte II: Iluminação

O exemplo ao lado é de uma ediﬁcação de escritórios cujas aberturas recebiam todo o sol da tarde,
o que superaquecia o ambiente. Notem como foi
barrada a insolação direta, mas a luz natural continua iluminando o ambiente. Além disso, há menos contraste, o que é o ideal para um ambiente de
trabalho.

na sua saúde?

Como vimos na edição anterior, um projeto de arquitetura inﬂuencia diretamente na saúde dos usuários
e muito da responsabilidade disso está com os arquitetos.
Depois de termos entendido a importância da ventilação, esta matéria é para entender a iluminação natural (sua importância para a saúde, dinâmica e regras gerais) e poluição luminosa noturna (efeitos na saúde
e no meio ambiente).

ILUMINAÇÃO NATURAL
A luz natural está relacionada
ao “controle de inúmeros processos
bioquímicos do corpo” - essenciais
para a saúde humana - e também
tem inﬂuência nos ciclos circadianos das pessoas ¹. O aumento da
exposição à luz natural no ambiente de trabalho, por exemplo, pode
proporcionar efeitos benéﬁcos à
saúde a longo prazo ².
Por isso, é importante aprimorar, sempre que possível, a iluminação natural de casas, apartamentos, escritórios, clínicas, etc.
(lembrando que luz natural não é
o mesmo que insolação direta; esta
última pode prejudicar o conforto
térmico da ediﬁcação). Além disso, há a questão da economia de
energia com iluminação artiﬁcial
durante o dia.
Na NBR 15575 ³, a exigência
mínima de iluminação natural
é de 60 lux no meio do ambiente
(residencial), nas áreas de permanência. Este valor é muito baixo, o
mínimo para considerar que o ambiente não seja insalubre: atender
a este mínimo, portanto, não signiﬁca que o projeto arquitetônico
da ediﬁcação em questão possa ser
considerado “bom” no aspecto da
iluminação.

No projeto a seguir, a iluminação natural é aproveitada para trazer
o máximo de conforto, com grandes aberturas posicionadas da melhor
maneira levando em conta a trajetória do sol.

Poluição
luminosa noturna

É um assunto relevante, por ter inﬂuência nos ciclos circadianos de animais e também de humanos.
A alta exposição à luz durante a noite aumenta o risco de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares
em humanos, além de alterar o comportamento e ciclos de reprodução de diversas espécies de animais e
insetos, afetando a biodiversidade.4

REFORMA DE IMÓVEL COMERCIAL
PROJETO: MONTANARI ARQUITETURA (ARQ. KETLIN MONTANARI)

O LEED, que é uma certiﬁcação de sustentabilidade para ediﬁcações da GBC 5, possui uma pontuação exclusiva para o projeto de iluminação externa
da ediﬁcação e, basicamente, a regra é conforme a
imagem a seguir:

CASA COM ABERTURAS PARA O LESTE, COM O SOL DA MANHÃ.
PROJETO: MONTANARI ARQUITETURA (ARQ. KETLIN MONTANARI)

FONTE: ADAPTADO DE HTTPS://WWW.NEOPRESS.IN/WP-CONTENT/UPLOADS/2016/06/LIGHTING-EXAMPLES.JPG

Ketlin Montanari é arquiteta desde 2009, formada pela FURB, e mestre em Arquitetura, Tecnologia e Cidade pela UNICAMP, na temática Conforto Ambiental. É professora universitária
e proprietária do escritório Montanari Arquitetura, fundado em 2012, que atua em projetos
residenciais e comerciais. Utiliza estratégias de arquitetura bioclimática em seus projetos,
o que torna as ediﬁcações mais confortáveis e econômicas durante a fase de uso e são o
futuro da arquitetura e da construção. Atua em Blumenau (SC) e região.
@montanariarquitetura

Montanari Arquitetura

47 3237 4754 / 47 99962 1560

www.montanariarquitetura.com.br

Referências:
1. O GLOBO. O que é ritmo circadiano, tema dos vencedores do Nobel de Medicina: relógio biológico controla o sono e outras funções do organismo. Disponível em: https://
oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/o-que-ritmo-circadiano-tema-dos-vencedores-do-nobel-de-medicina-21897059. Acesso em: 13 jul. 2019.
OUTRO LADO DA SALA DA MESMA CASA. GRANDES ABERTURAS PARA OS FUNDOS FORAM POSSÍVEIS, GRAÇAS À ORIENTAÇÃO SOLAR ALI, QUE QUASE NÃO TEM INSOLAÇÃO DIRETA (SUL). ASSIM, TEM-SE ILUMINAÇÃO
NATURAL SEM QUE A CASA SE SUPERAQUEÇA COM RAIOS SOLARES DIRETOS.
PROJETO: MONTANARI ARQUITETURA (ARQ. KETLIN MONTANARI)

2. Marcondes Cavaleri, M. P., Cunha, G. R. M., & Gonçalves, J. C. S. (2018). Iluminação natural em edifícios de escritórios: avaliação dinâmica de desempenho para São Paulo.
PARC Pesquisa Em Arquitetura E Construção, 9(1), 19-34. https://doi.org/10.20396/parc.v9i1.8650725
3. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: ediﬁcações habitacionais. Rio de Janeiro, 2013.
4. CHEPESIUK, R. Missing the dark: health effects of light pollution. Environmental Health Perspectives, v. 117, n. 1, p. 20-27, jan. 2009. Disponível em: https://ehp.niehs.
nih.gov/doi/full/10.1289/ehp.117-a20. Acesso em: 13 jul. 2019.
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CONCURSO PÚBLICO NACIONAL
DE ARQUITETURA E EXPOGRAFIA
PAVILHÃO DO BRASIL NA EXPO DUBAI 2020
EXPO DUBAI:
“Uma experiência construída por toda uma nação”

A ORGANIZAÇÃO CONCEITUAL PARTE 3 AÇÕES PROPOSITIVAS:
01 - Criação de dois planos em

cada lateral do terreno. Estes,
concentram as rampas de circulação demarcando o percurso expositivo.

02

– Divisão do terreno em
duas faixas sendo uma frontal
na qual foi criada uma grande
praça frontal, característica da

A construção de um pavilhão
de exposições representa aceitarmos que estamos a criar um espaço de passagem, o qual se ﬁxa mais
como imagem do que como lugar.
Assim, este referencial imagético,
próprio da cultura atual, pode ser
aproveitado como um processo
de crítica para futuras discussões
sobre o nosso papel como arquitetos nesta mesma sociedade. Desta forma, nosso objetivo é que a
imagem, a experiência sensorial
do espaço e a exposição atuem
de forma conjunta para então se
transformar em memória para o
expectador.
A forma de representar, através da arquitetura, a diversida18
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de brasileira se torna a principal
questão deste projeto. Nosso conceito responde esta questão recuperando e elegendo o cobogó, que
é um elemento construtivo símbolo do Brasil. Propusemos um
cobogó feito em concreto, com as
medidas de 62,5 x 62,5 cm, que
será construído no Brasil e disposto em lugares públicos para
que seja caracterizado pela população. Pinturas, escritas, rabiscos,
croquis poderão ser desenhados
nas peças. Então as mesmas serão
mapeadas e aplicadas no edifício.
Os cobogós receberão um QR-Code (Quick Response Code) e todos
os visitantes poderão acessar as
informações através de seu celular sobre a região e as pessoas que

receptividade brasileira e outra faixa contígua à praça na
qual se desenvolvem os usos
do edifício. Assim, todo o programa se desenvolve a partir
do grande vão criado entre os
planos. Tanto o cobogó quanto
a tectônica estrutural faz clara
referência à arquitetura brasileira além de liberar espaço

para a expograﬁa, café, restaurante, hall e administrativo.

03 - Aos fundos um núcleo de

serviços, shafts, elevadores e
escadas de emergência equaliza os acessos (serviço, Vip,
funcionários).

contribuíram na confecção da
peça. Desta forma, buscamos conectar o mundo com as diversas
culturas de nosso país inserindo
o pavilhão dentro do contexto da
Expo 2020 “Conectando mentes,
Criando o futuro”.
Queremos que todo o Brasil
participe do pavilhão como uma
grande nação, diversa e uniﬁcada
através de um elemento característico de nossa arquitetura. Buscamos assim, também, introduzir
o usuário, a pessoa “comum” na
produção da arquitetura. Um sentido coletivo como nas obras de
Hélio Oiticica, o pavilhão não será
apenas exposto, mas feito, produzido, seu lugar no tempo é aberto.

por André Prevedello

Localização:
Dubai, Emirados Árabes

Equipe:
Gustavo Beccari, Manuela Tourinho, Karine de Faria, Sophia Aguiar,
Alexandre Bessa, Tais Mendes.

Área total construída:
2000,00 m²

Curitiba/PR

41 3328 0193

contato@aparquitetos.com.br | andre@aparquitetos.com.br

www.aparquitetos.com.br
AP Arquitetos

@aparquitetos
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Adriane Cesa Arquitetura
54 3025 3931

Caxias do Sul/RS

arquitetura@adrianecesa.com.br
www.adrianecesa.com.br
Adriane Cesa Arquitetura
@adricesa

Em qual contexto o projeto está inserido? (Segmento, localização, metragem...).
O projeto trata-se de um apartamento residencial para um jovem casal. Os ambientes
de sala de estar e cozinha são integrados, com
área aproximada de 40m². Localizado no
bairro Panazzolo, na cidade de Caxias do Sul.
Qual o perﬁl do cliente? Quais as orientações,
motivações, anseios, desejos apresentados para
você criar o projeto?
O jovem casal tem perﬁl contemporâneo,
por isso, solicitaram um ambiente com poucos
elementos mas bem planejados. Solicitaram o
uso de cores neutras, e um toque sutil da cor
azul petróleo no ambiente. Que fosse harmonioso e bem aconchegante. Não queriam os
móveis em madeira aparente.
Como o projeto foi desenvolvido? Qual a estética e os materiais adotados? Quais as principais
características que deﬁnem o projeto? (Inspirações, cores, desaﬁos...)
Conforme o perﬁl dos clientes, o projeto foi
baseado totalmente no estilo contemporâneo.
O uso da pintura em laca para o mobiliário da
sala de estar nas cores branco e preto remete
a este ambiente mais contemporâneo, sem o
uso de madeira para os móveis. Na cozinha
usamos melamina cinza com detalhes em laca
azul petróleo e vidro. O desenho do mobiliário
também seguiu linhas mais retas com poucos
elementos decorativos.
O que você destacaria nesse projeto? Quais os
pontos fortes?
O detalhe dos nichos em laca brilho azul
petróleo no móvel da sala, que permite o uso
de obras de arte para a decoração do ambiente. A lareira a gás sobre uma pedra de mármore com grande comprimento e atrás dela
a parede revestida com espelho cinza. A iluminação pontual no gesso e a luminária de pé
remetem a um ambiente mais aconchegante.
Alguns móveis receberam iluminação interna que além de facilitar seu uso, dão um charme ao espaço.
Se você pudesse deﬁnir o projeto em apenas
duas palavras, quais seriam?
Aconchegante e inspirador.

20
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DETALHES QUE

CONECTAM
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Poltrona Kauane
aguarde!
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Arquitetura | Lógica e

Muitas vezes ao conduzir o desenvolvimento de um projeto arquitetônico é preciso veriﬁcar se o que
o cliente deseja é exatamente o que
ele precisa, nossa função proﬁssional é a de orientar e nunca de impor
ideias, mas colocando sempre quais
as opções efetivamente disponíveis
baseadas na composição lógica do
projeto e da criação de pontos especíﬁcos voltados a este cliente.

Muitos acreditam que a arquitetura é concebida unicamente pela
criatividade, porém esta é uma meia
verdade. É preciso sim ser criativo,
mas sem nunca se esquecer que há
toda uma lógica tanto da percepção
quanto do uso para a concepção de
um projeto.
A arquitetura é a reunião de muitas ciências, desde a ﬁlosoﬁa à matemática, o arquiteto deve ser capaz de
compreender todos os aspectos envolvidos em um projeto, inclusive os
imateriais, e através destes aspectos
“criar” a melhor solução possível para
seu cliente. Quando conseguimos
aliar lógica e criatividade no mesmo
desenho chegamos ao que chamaria
de plenitude projetual.
Entender como o cérebro das pessoas percebem as cores, as formas, os
contrastes, a luz, tudo isso inﬂuencia
na percepção dos espaços. É também
preciso avaliar questões como conforto visual, circulações e ﬁnalidade
de cada espaço - compreender e estudar cada ponto de um projeto e como
cada pessoa o perceberia.
A criatividade não implica apenas
em desenvolver formas artísticas,
mas também em criar soluções de
baixo custo, autossustentáveis e ao
mesmo tempo atemporais, buscando
sempre leveza e beleza para melhorar
a qualidade de vida das pessoas. Para
isso é preciso estudar todas as possibilidades de soluções para cada caso.
Não importa se o projeto é de grande
ou pequeno porte o que importa antes
de tudo é atender as necessidades de
cada espaço devidamente adequada
ao seu uso.

Aqui no nosso escritório, por exemplo, temos a premissa básica
de entregar projetos visualmente atemporais e com as ações de manutenções futuras muito bem pensadas, pois é inerente ao objeto
arquitetônico os processos de uso e ajustes ao longo de sua vida útil,
e não desejamos que uma obra concebida perca sua funcionalidade antes do devido tempo, nem cause transtornos desnecessários
aos clientes. Para isso, o arquiteto precisa munir-se de ferramentas que possam testar as estruturas, conforto e acessibilidade que
compõem o projeto mesmo antes dele ser executado – simulações e
cálculos são necessários nessa fase – mostrando uma das facetas da
indissociabilidade da lógica e da criatividade na arquitetura.

Patricia Wayne Chimiti Fernandes
Arquiteta formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e Analista de Sistemas pela Universidade Federal do Pará,
especialista em gestão de empresas pela Fundação Getúlio
Vargas e design de interiores pelo Centro de Artes e Design
de Florianópolis-SC. Possui escritório próprio com sede em
Florianópolis, Santa Catarina, atuando em todo o Brasil com
projetos e execuções em arquitetura e design de interiores.
48 99633 8111
www.patriciachimitiarquitetura.com.br

FOTOS:
FOTÓGRAFO MARCELO SCHMOELLER (@MSCHMOELLER)
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ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL
E SAÚDE

ARQUITETURA E DESIGN DE INTERIORES

Sempre que possível, o projeto de arquitetura deve ser
pensado de maneira integrada,
sem segmentar projeto arquitetônico do projeto de interiores e
iluminação. Com isso, é possível
otimizar a entrada de luz natural nos ambientes, evitando o
uso de luz artiﬁcial, principalmente, durante o dia. Além de
ajudar na saúde dos usuários,
colabora também com a eﬁciência energética do edifício.
A partir de um projeto de
iluminação é possível criar diferentes cenários os quais podem
despertar diversas percepções e

sensações nos indivíduos. Por
isso é importante considerar
os efeitos positivos e negativos
que esta iluminação irá causar
nas pessoas que frequentam
tal espaço projetado. O estudo sobre a ﬁsiologia humana
aliado ao estudo dos efeitos no
organismo decorrentes de ambientes criados nestes projetos
torna-se importantíssimo para
que os edifícios possam ser de
fato ambientes que propiciem o
bem-estar a seus usuários e que
possam cumprir às diferentes
funções a que são destinados
(trabalho, abrigo, diversão).

NA FOTO, AMBIENTE COM A ILUMINAÇÃO CÊNICA ACESA. AS LUMINÁRIAS FORAM POSICIONADAS PARA DESTACAR ELEMENTOS COMO O RIPADO DO
PAINEL AO FUNDO E CRIAR UM AMBIENTE ACONCHEGANTE

Atualmente praticamente todas as atividades realizadas pelas
pessoas acontecem dentro de algum tipo de ambiente construído.
Trabalho, convívio, diversão não
necessitam mais da luz natural
para acontecer e estender-se noite adentro devido às inúmeras
tecnologias desenvolvidas para
criar luz.
Historicamente, as cavernas
oferecidas pela natureza são os
primeiros exemplos do uso da arquitetura como abrigo. Entretanto, foi o aprendizado da manipulação do fogo que revolucionou a
maneira como os seres humanos
se relacionavam com esses abrigos. O fogo, dentre inúmeras funções, também permitia iluminar a
escuridão da noite e tornava possível que diversas atividades e o
convívio social fossem realizados
durante a noite.
O uso do fogo como primeira fonte de iluminação, inspirou
os seres humanos a desenvolver
ao longo dos séculos os mais diversos recursos para iluminar a
escuridão. Passando das tochas
26
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para as velas, lampiões, lâmpadas de ﬁlamento e chegando nas
mais recentes inovações como o
LED. Com o avanço da tecnologia
é possível, facilmente, transformar a noite em dia. Atualmente,
existem diferentes cores de iluminação e inúmeras potências de
elementos provedores de luz, que
transcenderam a função de iluminar e agora também servem para
decorar os espaços.
E com tantas mudanças signiﬁcativas é importante ter cautela
ao projetar os espaços iluminados,
já que a luz representa o estímulo
mais importante para o ajuste dos
ritmos circadianos¹.
Resumidamente: nos seres humanos os estados de sono e vigília
alternam-se cerca de uma vez por
dia. O período de repouso dura
aproximadamente 8h e o período de vigília aproximadamente
16h. A este ciclo, dá-se o nome de
ritmo circadiano. Ele é um ritmo
biológico de duração aproximada
de 24h. O corpo humano possui
uma espécie de relógio interno,
o qual recebe dados através dos

ILUMINAÇÃO GERAL: MAIS FORTE E DIFUSA. PLACA DE LED TEMPERATURA DE COR 4000K

olhos e outras partes do sistema
nervoso², e então emite sinais que
inﬂuenciam diversos sistemas do
corpo ativando ou inibindo-os. A
luz serve para ajustar a secreção
de alguns hormônios e redeﬁnir o
ciclo da vigília-sono³.
Na natureza, a luz da manhã é
aquela luz recebida nas primeiras
horas do dia logo após o despertar. Uma luz artiﬁcial com características semelhantes à esta luz
é muito brilhante e azulada, e é
a mais eﬁcaz para regular o ciclo
vigília-sono. Já a luz natural da
tarde é aquela luz recebida no ﬁm
do dia. Esta luz é muito menos
brilhante do que a luz da manhã e
é alaranjada, variando do amarelo
até o âmbar na hora do pôr do sol.
Este tipo de luz ajuda o organismo a relaxar e preparar-se para
o sono. Com esta informação em
mãos já é possível iniciar uma série de reﬂexões acerca do projeto
de iluminação e a relação entre o
uso do espaço e a escolha do tipo
de iluminação.

REVISTA KLIE

A luz artiﬁcial é importante em
diversos aspectos como por exemplo:
estender a duração do dia e até mesmo substituir a noite pelo dia, proporcionar condições adequadas de iluminação para a realização de diversas
tarefas independente das condições
ambientais externas. Porém, é necessário levar em conta quais são as consequências do excesso de iluminação
ao qual os organismos estão sendo
expostos e também compreender que
existem diferentes tipos de iluminação para diferentes usos do espaço.
por Aline Gabardo

Graduada pela PUC.PR 2012, Especialização em
História da Arte e da Arquitetura pela Scuola
Toscana. Firenze, Itália, 2013. Master em Arquitetura e Iluminação pelo IPOG.2017. Atualmente
cursando Psicologia.

SABBAG & GABARDO ARQUITETURA
ILUMINAÇÃO CÊNICA: MAIS AMENA E CONFORTÁVEL. LÂMPADA: DICRÓICA, TEMPERATURA DE
COR 2700K
1. CARLSON, Neil R. Fisiologia do comportamento. 7ª. ed. São Paulo: Manole, 2002. 699 p.
2. WIDMAIER, Eric P.; RAFF, Hershel; STRANG, Kevin T. Vander. Fisiologia Humana: Os mecanismos das funções corporais. 12ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 774 p.
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41 99289 5635
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www.sabbagegabardo.com
@sabbagegabardo

IMAGENS DE PROJETOS AUTORAIS PARA ILUSTRAR A MATÉRIA:
FOTÓGRAFA: DEA FLYLYK
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Portanto, há de fato uma sobreposição entre o de-

a horizontalidade da produção para ﬁns comerciais,

senvolvimento de produto e o projeto de processo,

saindo do espectro material e ganhando mais verti-

onde, no ato criativo, devem orientar simultanea-

calidade nos discursos dos produtos, sendo capaz de

mente as primeiras decisões, assim como as primei-

associar mais aspectos sociais, emocionais e afetivos

ras linhas do que virá a se tornar um novo produto.

a um produto antes inanimado. Todo o processo de

Deve-se projetar de maneira multidisciplinar, es-

concepção de uma peça cristaliza, direta ou indire-

tabelecendo simultaneamente formas e processos,

tamente, histórias, pensamentos, aprendizagens e

qualidade e capacidade, usabilidade e demanda, cus-

visões, de quem a produziu ou adquiriu, conferindo

tos e materiais, e assim consequentemente. A ma-

ao produto características intangíveis capazes de su-

croestrutura da sistematização dos processos relati-

perar a materialidade estabelecendo o que podemos

vos a determinado produto, também pode superar

deﬁnir como valor social dos produtos.

Por isso na testa do valor não está escrito o que ele é. O valor converte, antes, todo

Cada decisão, seja sutil ou declarada, pode ser o

torna o indivíduo mais consequente em suas ações,

produto do trabalho em um hieróglifo social. Mais tarde, os homens tentam decifrar

início de uma sucessão de acontecimentos que, di-

que diante do caráter dinâmico do meio, imerge o

o sentido desse hieróglifo, desvelar o segredo do seu próprio produto social, pois a

reta ou indiretamente, inﬂuenciará em nossas es-

ser em um eterno devir empírico.

determinação dos objetos de uso como valores é seu produto social tanto quanto a

colhas futuras, proporcionando níveis de impacto

linguagem.

diferentes em nossas vidas. Observando os aconte-

No entanto, os sujeitos atinados, atentos à dinâ-

cimentos sob o aspecto do aprendizado percebere-

mica dos acontecimentos, acabaram por produzir

mos que tudo possui uma razão de existir, que sem

parâmetros de controle, ou melhor, estratégias para

as falhas não existem os acertos e que sem a tristeza

minimização de incoerências visando reduzir os pre-

Em um universo cada vez mais subjetivo e mul-

não existiria a felicidade. A multiplicidade contradi-

juízos materiais, ﬁnanceiros e trabalhistas em suas

tidisciplinar, produtos que buscam dar mais signi-

tória ilustra o passo do tempo, instiga olhares, agu-

mais primárias e sutis atividades. A este método,

ﬁcado à sua existência, contando a história de seus

ça a audição e sensibiliza quem está atento aos en-

podemos dar o nome de administração produtiva,

traços, a inspiração para suas formas e a trajetória

sinamentos cotidianos. Estes indivíduos se tornam

que visa estabelecer critérios e estudos para minimi-

fundamentada de sua criação, podem tornar mais

seres consequentes em cada aspecto diário, atentos

zar desarranjos. Cada aspecto do projeto é medido e

ricos, férteis e sólidos os vínculos entre produtos e

aos desdobramentos e, sobretudo, cuidadosos com

avaliado a ﬁm de produzir as melhores soluções com

pessoas. Estabelece, por ﬁm, uma linguagem hones-

as repercussões que suas escolhas gerarão no futuro

o mínimo de desvios das projeções iniciais, que vão

ta e única, criada não no momento em que a imagem

próximo ou distante.

desde o primeiro esboço do produto até sua incorpo-

do produto toca os olhos, pois se assim fosse seria

ração na rotina do usuário. Este fato torna o ato de

apenas uma relação entre objetos (produto versus

Nosso mundo material está imerso dentro dessa

criar um produto uma tarefa complexa, repleta de

olhos), mas sim no momento em que se confere sig-

macroestrutura das contradições, que se repete sis-

multiplicidades e nuances, onde cada decisão repre-

niﬁcado à primeira impressão da peça, quando são

tematicamente, podendo ser reduzida ao mais sim-

senta um determinado elo na corrente produtiva.

formados laços que só podem ser explicados pela

ples dos processos imaginados. Portanto, tudo pode

Como uma equação, o design é a soma da qualidade,

emoção, no momento em que o produto superará na

ser visto como consequência de algo que, por ﬁm,

a multiplicação das soluções e a subtração de custos,

totalidade sua capa material e transbordará para a

desencadear-se-á num processo natural de matura-

onde cada etapa do processo gera um impacto nos

sociedade sua essência metafísica.

ção. Desenvolvida diante de experiências positivas

objetivos de desempenho para o produto.

e negativas, ou entre erros e acertos, a maturidade
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(MARX, 2011, p.208)

Estúdio Muuh
São Carlos/SP

Designers Cícero Felix Jr.
e Daniel Esteban Fidelis
@estudiomuuh

REFERÊNCIAS
MARX, Karl. O Capital. Vol. 1. 2ª Edição, São Paulo, Boitempo Editorial, 2011.
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A ARQUITETURA

NA SAÚDE DOS MORADORES

Sou arquiteta e meu trabalho
sempre foi entender o cliente com
o foco de atender sua necessidade, seu sonho! De projetar algo
que caiba no orçamento e que o
cliente ao ﬁnal,entre no ambiente e sinta que realmente foi o que
sempre desejou.
Estudando, viajando percebi o
quanto a arquitetura pode contribuir na saúde de seus moradores.
Cada pessoa tem suas coordenadas e orientações mais favoráveis.
Pode parecer simples, mas a posição da cama, as cores em cada
ambiente e parede, a mesa de
trabalho, inﬂuenciam na saúde e
prosperidade do morador. Faz a
interface entre a energia do homem e a energia do ambiente.
Além da orientação solar, os
projetos são orientados em tabelas

feitas individualmente para cada
proprietário propiciando energias
favoráveis.

de vitória e de felicidade. Dispense quadros e fotos com imagens
tristes.

Uma casa saudável precisa
ter alguns cuidados. O “baguá”
usado pelo Feng Shui ( que tem
objetivo de estimular as oito principais áreas de nossas vidas: proﬁssional, espiritualidade, família,
prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade e colaboradores; a área central da saúde). Essa
ferramenta que comecei a usar na
minha residência e logo comecei a
usar para meus clientes, contribui
para a felicidade e, estimular áreas que, naquele momento, estão
carentes.

A prosperidade numa residência deve-se usar o elemento madeira, cores violeta e púrpura. Isso
ativa a área e traz essas energias
para a vida dos moradores.
A “Domoterapia” com o “Feng
Shui” é a arte de curar ambientes,
criar um equilíbrio e harmonia
em nossas casas: no início de uma
obra ( antes do projeto arquitetônico), após uma construção, na
decoração ou reforma, é criar possibilidades de transformar energias.

Nada melhor para espantar o
baixo astral e levantar a auto-estima que ver, pela casa e no trabalho, fotos nossas em momentos

SCS Casa
Arquiteta Silvana Schröder
Projetando para o seu bem estar!
Florianópolis/SC
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A nossa casa deve ter a nossa
energia, mas isso deve estar tudo
conectado de forma que traga
sempre saúde e ative nossas necessidades para viver bem.

ARQUITETURA
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A REALIDADE DOS PROJETOS
MINHA CASA MINHA VIDA NO BRASIL

O Programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009
pelo Governo Federal com o intuito de viabilizar o acesso à moradia em área urbana às famílias
com renda familiar baixa e assim
tentar combater o déﬁcit habitacional brasileiro. Nessa modalidade de ﬁnanciamento subsidiado
pelo governo, as famílias possuem
uma série de requisitos a comprimir e ainda conseguem utilizar o
dinheiro do FGTS na construção.

Porém o tiro saiu pela culatra do governo federal, onde o
programa que deveria sanar o
problema habitacional brasileiro
infelizmente passa a apresentar
um padrão arquitetônico e construtivo questionável, no qual é
frequentemente entregue aos
proprietários casas pequenas de
duas águas e enﬁleiradas que remetem a pombais e muitas vezes
em locais sem transporte público,

comércio segregados do centro
da cidade, locais onde o valor da
terra costuma ser menor e por incrível que pareça, é algo visto por
muitos como um avanço.
Não se pode negar que nos
seus anos de prática o programa já
entregou milhares de habitações
e colocou a temática habitacional
em pauta, mas fato é que se entregou é quantidade e não qualidade,
logo que dar moradia não signiﬁca dar um “Teto”, mas sim dar um
lar às famílias, oferecer uma ediﬁcação com qualidade arquitetônica, espaços públicos de qualidade
e direito a cidade para as pessoas,
segundo o CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil)
cerca de 56% dos imóveis entregues pelo programa minha casa
minha vida apresentam algum
tipo de falhas na construção.
Provavelmente o fator mais
limitador do programa M.C.M.V
é o baixo orçamento disponível,
mas aí que entra a criatividade
do Arquiteto, que é desaﬁado a
encontrar boas e inovadoras soluções para o projeto, entretanto
a falta de conhecimento e percepção sobre a real necessidade

e realidade do público alvo acaba
gerando projetos de péssima qualidade, aonde em muitos casos,
os beneﬁciários nem participam
do processo de desenvolvimento
projetual e na maioria das vezes
não entendem nada sobre construção civil, o que acaba contribuindo ainda mais para o produto
ﬁnal de má qualidade.
Os projetos devem ser colocados nas mãos dos Arquitetos para
que os espaços e mobiliários sejam pensados unicamente e com
qualidade para atender a real necessidade e gosto de cada cliente,
sendo o projeto pensado como um
todo “estética, uso e estrutura”.
A moradia é uma necessidade
básica do ser humano, cada pessoa é única e merece que a sua
casa seja única também, aﬁnal
“A casa é o espelho da família”,
representa a realização de um
sonho e a possibilidade de acesso à uma vida melhor, vai inﬂuenciar diretamente na vida dos
moradores e na qualidade de vida,
cabendo então aos arquitetos buscar entender cada tipo de pessoa e
oferecer um projeto arquitetônico
de uma moradia digna a elas.

48 99149 1856
silvanacs.ad@gmail.com
www.arquitetasilvanaschroder.com
SCS Casa
@arqtasilvanaschroder

CONFIRA MAIS IMAGENS
EM NOSSO SITE
revistaklie.com.br

Luiz Henrique Campos
Canoas/RS

49 99946 2912
luizhenrique.arquiteto@outlook.com
Luiz H. Campos

@ArqLuizHCampos
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