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de compor sistemas de móveis
adequados a necessidade individual de usuários ou todo um sistema organizacional de espaços.
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Ser Sustentável
Atualmente, muitos projetos vendem-se como projetos
sustentáveis, apesar de apenas
se adicionar alguma função ou
característica, como: um sistema
solar fotovoltaico, um sistema de
reaproveitamento d’água ou um
telhado verde. Porém, adicionar
características e funcionalidades
por si só não torna uma edificação sustentável.
“Baixo consumo primeiro,
energias renováveis depois.”
(HEYWOOD, 2015, p. 66.)

Sim! Um projeto de Arquitetura influencia diretamente
na saúde dos moradores de
uma casa, dos usuários de
um escritório, dos pacientes
de uma clínica, etc

32

Flexibilidade
dos espaços
comerciais
É fundamental que sejam
planejados ambientes organizados, versáteis e flexíveis

44

Risco de
inacessibilidade
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A frase acima é uma premissa
básica para a sustentabilidade,
uma vez que para um projeto
ser “eco-friendly” simplesmente
ter as energias renováveis não
são o suficiente. Necessita-se um
projeto arquitetônico ponderado,
em que se começa ao analisar o
meio em que a edificação será
implantada e as características já existentes no local. Pode
ser através de uma análise das
sombras, da radiação solar nas
envoltórias preliminares, de um
estudo dos ventos, e correntes de
ventos. Este projeto deve possuir

uma essência mais integrada e
orgânica, do que ser simplesmente um aditivo.

Afinal, já se sabe que um bom
isolamento térmico acarreta
numa maior eficiência no consumo de energia, e que, adicionar
sistemas solares fotovoltaicos
diminui a necessidade de eletricidade oriunda de fontes de
energia não renováveis. Mas, estas técnicas continuam fazendo
que se precise da energia e não
se avalia o quanto dessa energia
é realmente necessária, quando
se faz o melhor uso de técnicas
simples de conforto e se reavalia
algumas decisões projetuais que
por vezes tomamos por hábito.
Assim, o início do projeto deve
ser repensado.
Com a análise das características locais e o programa de
necessidades, ou um estudo preliminar, inicia-se um processo de
análise crítica. Onde, se analisa
o que é possível fazer para que
a edificação necessite da menor
quantidade de energia possível:
menos ar condicionado, menos

luz artificial, menos aquecimento. E isto, se ajusta pensando na
ventilação, na posição adequada
dos ambientes, e ainda, no tamanho das janelas.
Desta forma, primeiro se pensa em como fazer a casa necessitar de menos energia possível:
maximizar os recursos e fontes
naturais para só então considerar o uso de fontes de energias
renováveis, e mesmo assim pensar no que pode ser substituído
ou até unido com outra decisão
projetual em vez de adicionado.
Por exemplo, para diminuir
a necessidade do ar condicionado pode-se começar planejando
melhor as janelas, seja na sua
localização ou tamanho, diminuindo a área de superfície
exposta ao sol através de beirais
e brises e, optando por materiais
e revestimentos mais reﬂetores
e com maior capacidade térmica, ou seja que não variam de
temperatura tão facilmente (com
a exposição ao sol não transfere
o calor tão rapidamente).

Julia Knabben Veloso
Arquiteta e Urbanista em SC
arqjuliaknabben@gmail.com
@KVarq

Diretrizes para adequação das edificações em 5
estágios
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BEE PROJETOS

Arquitetura e design de
interiores como
diferenciais competitivos
PROJETO FACHADA COMERCIAL | OBRA EM ITAPIRANGA/SC

Atender, agradar e fidelizar o
cliente vem tornando-se gradativamente mais difícil e tem sido o
grande desafio para os arquitetos.
Assim como em outros setores,
ser diferente e agregar valor, é
atualmente o principal fator de
competitividade diante da concorrência.

O diferencial da Bee, é trabalhar de forma colaborativa,
pois as profissionais da empresa
possuem formações diferentes,
fazendo com que o trabalho em
equipe enriqueça o projeto, aliando criatividade e competência.
Atuando no mercado há mais de
7 anos, a Bee Projetos conta com

equipe com experiência, e oferece
aos seus clientes, serviço completo. Para nós, a arquitetura e o
design de interiores são complementares, e ambos são focados
na necessidade do cliente para a
criação de residências e espaços
comerciais funcionais, como podemos observar nas fotos.

PROJETO INTERIORES | OBRA EM ITAPIRANGA/SC

MISSÃO TÉCNICA NCD

A busca por inspiração
e experiências
Buscando sempre por criatividade e tendências, a Bee embarcou recentemente, na missão
técnica São Paulo oferecida pelo NCD (Núcleo
Catarinense de Decoração). Nessa missão foram
três dias de experiências dividas com profissionais da área.
No primeiro dia tivemos um almoço maravilhoso no restaurante KAA, oferecido pela
Docol e também um Happy Hour oferecido pela
Germany, nesse encontro com a Germany, conhecemos toda linha diferenciada de produtos
deles e tivemos uma conversa com as Designers
da empresa.
No segundo dia, tivemos a oportunidade
de participar de um bate papo, oferecido pela
Portobello, com Ruy Ohthake, um dos maiores
arquitetos e designer de móveis brasileiro. Nesse
mesmo dia tivemos a atração principal da visita
técnica, a visita a Casa Cor São Paulo, que esse
ano chega a sua 33ª edição com o tema “Planeta
Casa” em ambientes decorados (entre casas, lofts,
lounges, salas, banheiros, estúdios e apartamentos)
no Jockey Club de São Paulo. E posteriormente
um jantar na Trattoria Fasano oferecido pela
Florense.

PROJETO RESIDENCIAL EM PARCERIA COM O ENGENHEIRO FERNANDO ROBERTO VIDOR - OBRA EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC
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No terceiro e último dia, participamos de uma
visita guiada na Hunter Douglas, a empresa líder
mundial em decoração de janelas, com cortinas,
toldos e persianas, onde nos foram apresentadas
também sua linha de produtos arquitetônicos como
forros, fachadas metálicas e ventiladas, pisos elevados e painéis translúcidos. E para finalizar a missão
uma visita na Casa Vilanova Artigas, símbolo da

1.

3.
5.

Cores: Foram detectados três
tipos de ambientes baseados
na cor: ambientes tendo como
base a cor como ponto forte
(cores fortes e marcantes
como ponto chave na decoração), ambientes tendo
como base monocromática
com aplicação de decoração
colorida pontual e, por fim, a
cor inserida na vegetação.
Iluminação: deixa de ser
coadjuvante e passa a ser
protagonista da cena, com
o objetivo claro de gerar
sensações, criar aconchego e
intimidade.
Sustentabilidade: um profissional que seguiu bem o objetivo foi o arquiteto carioca
Duda Porto, que criou a Casa
Lite, o espaço compreende
uma casa de 190m² erguida
em uma construção autossuficiente, modular e sustentável. Foi projetada para ser
completamente desmontada
e pode ser remontada em
qualquer outro lugar.

2.

4.
6.

ARQUITETURA DE INTERIORES
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arquitetura e quebra de padrões, uma casa construída em 1949, mas que se mantém totalmente atual.
Vamos dar ênfase aqui, a um evento em particular da missão, a Casa Cor São Paulo, e acrescentar
a nossa visão, subdividindo em subtemas, são eles:
cores, revestimentos e texturas, iluminação, tecnologia, sustentabilidade e produção de ambiente.

Revestimentos e texturas:
nos surpreendemos com a
rusticidade dos revestimentos de pisos e paredes nos
ambientes, mas sem perder
a sofisticação, usando tecidos como veludo e revestimentos discretos, remetendo
um novo conceito a decoração, totalmente ligado à
personalidade do cliente.
Tecnologia: tornou-se evidente em vários ambientes, mas o
que mais nos chamou atenção foi uma Caixa de Som
conversando com o design e
aumentando o repertório do
decor contemporâneo.
Produção de ambiente: resgate do afetivo, trazendo a
identidade do cliente. O uso do
design, peças assinadas, sons
e aromas, fazem com que
você se insira completamente
no ambiente.

ARQUITETURA DE

CASA COR SÃO PAULO -TECNOLOGIA
AMBIENTE CASA DO FAUNO
PROJETO LÉO SHEHTMAN

Toda essa experiência e
conhecimento adquirido nesses
dias, fortalece ainda mais a ideia
implantada na Bee, de que a
arquitetura e o design de interiores andam como aliados e de
mãos dadas, oferecendo criatividade, qualidade e modernidade
aos clientes.
CASA COR SÃO PAULO - SUSTENTABILIDADE | AMBIENTE CASA LITE | PROJETO DUDA PORTO

interiores

A arquitetura de interiores vai além de gerar
apenas espaços esteticamente bonitos, é uma busca
por leveza, funcionalidade, conforto e uma identificação do usuário com o ambiente projetado.
Nesta sala, o projeto de marcenaria foi pensado
sob medida, por se tratar de um ambiente pequeno,

o móvel sob medida, traz melhor o aproveitamento
do espaço. Foram usados tons de madeira de louro
freijó e tijolinhos em cimento cru, trazendo elementos clássicos e atemporais. A iluminação trilho foi a
solução encontrada para não abaixar o pé direito,
deixando assim o teto livre e limpo, trata-se de um
ambiente pequeno e acolhedor.

Amanda Soeiro Kirchheim

Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Mater Dei
Pato Branco – PR
@arquiteturasoma
46 99922 2031

Franciele Henn

Graduada em Design de Produto.
Especialização em Design de Interiores.

8chely.designer@gmail.com
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Bárbara Reichert

Graduação em Arquitetura e Urbanismo.
Especialização em Gestão de Projetos.
Mestrado em andamento em Arquitetura e Urbanismo.
barbara_blu@hotmail.com

Bee Projetos
Itapiranga/SC
@beeprojetos

soma_arquitetura@outlook.com
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A ARQUITETURA INFLUENCIA

na sua saúde?

Sim! Um projeto de Arquitetura influencia diretamente na saúde dos moradores de uma casa,
dos usuários de um escritório, dos pacientes de uma clínica, etc.
Muito da responsabilidade pela salubridade dos
ambientes onde vivemos está com os arquitetos:
aspectos como iluminação e ventilação naturais são
fatores de peso em qualquer projeto de arquitetura.
Além disso, arquitetos também são responsáveis
pelas formas com as quais a Arquitetura afeta nossa

relação com o meio ambiente, o que é um assunto
ainda mais complexo.
Para começar a entender a importância de tudo
isso, este artigo apresenta a VENTILAÇÃO NATURAL e as consequências de sua falta na nossa saúde.

VENTILAÇÃO

NATURAL

Os principais objetivos da
ventilação natural são a renovação do ar (reduzir concentração
de gás carbônico) e a remoção do
ar quente (melhorar o conforto
térmico).

REVISTA KLIE

RENOVAÇÃO DO AR

EM AMBIENTES CLIMATIZADOS
Você sabia que a maioria
dos aparelhos de ar condicionado não renova o ar?

Exato: aquele ar que está
entrando pelo seu split não
está vindo de fora. É ar do
seu próprio ambiente, com
todo o gás carbônico que você
já exalou. Isso significa que
sistemas do tipo split requerem
equipamentos adicionais para
renovação do ar!²

sua saúde, pela falta de oxigenação adequada no seu corpo,
reduzindo seu bem-estar, sua
produtividade no trabalho e
trazendo sensação de cansaço.

É por isso que o ar às vezes
parece tão pesado em escritórios ou até mesmo em consultórios médicos.

MAIS PROBLEMAS
O mofo é decorrente de
umidade, que pode ser resultante de falta de iluminação e
ventilação, e/ou de patologias
construtivas causadas por problemas de execução da obra.
O mofo pode causar reações
alérgicas, o que é comum e
pode acontecer até mesmo
com quem não tem alergia a
mofo³.

Isto configura mais uma
patologia de projeto mal pensado que vai inﬂuenciar na

Além disso, temos ainda os
COVs (Compostos Orgânicos
Voláteis), que são gases emi-

tidos por certos líquidos ou
sólidos (cheiro de tinta, verniz,
produtos de limpeza, etc.). Os
COVs podem criar problemas
de saúde, desde dores de cabeça, danos no sistema nervoso
central, até câncer.4

Portanto, sempre que for
construir, contrate um arquiteto. As consequências da falta
de um arquiteto na sua obra
podem ser diversas, desde o
aspecto geral estético da construção até sua saúde, conforto
e bem-estar.

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.

Na NBR 16401 - Parte 3,
estipula-se a vazão mínima de ar
exterior para promover a renovação do ar de um ambiente, o que
mantém a “concentração dos poluentes no ar em nível aceitável”
e depende do tipo de ambiente e
quantidade de pessoas nele ¹.

@montanariarquitetura

Entretanto, o que a NBR estipula, é para o mínimo de salubridade do ambiente na questão
de poluentes. O ideal para se ter
conforto/remoção do ar quente
é ter mais do que isso e, quando possível, utilizar recursos de
VENTILAÇÃO CRUZADA, o que
se consegue com um bom projeto
de Arquitetura.
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Montanari Arquitetura

47 3237 4754 / 47 99962 1560

www.montanariarquitetura.com.br

Referências:
1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16401-3: instalações de ar condicionado – sistemas centrais e unitários
– parte 3 – qualidade do ar interior. Rio de Janeiro, 2008. 28 p.
2. Engenharia e Arquitetura. Sistemas do tipo Split requerem equipamentos adicionais para renovação: qualidade do ambiente interno.
Disponível em: http://www.engenhariaearquitetura.com.br/2017/12/sistemas-do-tipo-split-requerem-equipamentos-adicionais-para-renovacao. Acesso em: 05 jun. 2019.
3. UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Mold and health: how do molds affect people? Asthma and
mold. Disponível em: https://www.epa.gov/mold/mold-and-health. Acesso em: 05 jun. 2019.
4. UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Volatile organic compounds’ impact on indoor air quality.
Disponível em: https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality. Acesso em: 05 jun.
2019.
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A IMPORTÂNCIA DO DESIGNER EM

Crianças são possuidores de
uma energia que parece infinita,
tudo a sua volta é convidativo,
são curiosos e isso faz parte do
seu desenvolvimento, tocar, sentir, experimentar, por isso o ambiente a sua volta deve ser seguro
e possibilitar seu crescimento de
forma saudável.
É comprovado cientificamente, que nós
seres humanos, somos
estimulados através de
cores, formas, texturas,
e por esta razão, é muito
importante que o ambiente infantil seja pensado de forma adequada
a estimular os pequenos.

proporcionar aos pequenos um
espaço onde ele possa ter tudo
que precisa e sua imaginação
posso ﬂuir.
No quarto da Laurinha, o principal desafio era o pouco espaço,
mas com muito planejamento,
foi possível colocar tudo que se
precisa e ainda ficar lindo.

Há casos em que os
pais optam por fazer
um ambiente totalmente lúdico e que irá ser
refeito quando a criança
crescer, porém a maioria
prefere um que possa acompanhar o crescimento da criança.
Eu particularmente, amo este
tipo de trabalho, é como voltar
a ser criança, mergulhar em um
mundo de sonhos e fantasias e

ao alcance das mão, abaixo, os
caixotes volantes para brinquedos
possuem vazados com formatos
de carinhas que servem para
estimular a brincadeira e também
facilita à criança “puxar” e arrastar. A bancada mais alta, pode ser
usada na fase escolar ou para ela
poder se arrumar com o espelho
em forma de coelhinho.

Mesmo o quarto
sendo pequeno, ainda
foi possível colocar uma
cama auxiliar para a fase
das amiguinhas passando a noite em casa.

Podemos observar no projeto,
uma bancada alta e um apoio lateral, este apoio serve como bancada quando a criança está em
seus primeiros anos, ali também
fica o suporte de livros que está

Podemos observar
que o espaço tem tudo
que uma criança precisa para brincar e se
desenvolver, é lúdico,
dinâmico e convidativo,
organizado, porém, é de
fácil transição com poucas modificações o quarto que hoje é de uma
princesinha se adaptará facilmente ao de uma adolescente.
Agda Oliveira

Pato Branco - PR
@arquitetaagdaoliveira
Agda Oliveira - Arquitetura e Interiores
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PROTOTIPAGEM BIM PARA INTERIORES
E A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Pensando na segurança, o espelho que
é necessário para dar
sensação de amplitude
ao ambiente, foi colocado
em uma certa distância
do chão, evitando riscos
de acidente enquanto
a Laurinha ainda for
pequena, porém quando
ela crescer, ter um espelho grande é coisa que
adolescentes amam.

No contexto atual, as
casas vêm diminuindo
sua metragem, é comum
que o único espaço destinado a criança seja o
seu quarto, sendo assim,
ele deve ser pensado
de forma que garanta
a diversão, segurança e
ainda, tenha tudo que
um quarto precisa.

PROTOTIPAGEM BIM

46 99904 4099
arquitetaagdaoliveira@outlook.com

No cotidiano do profissional da arquitetura, o
projeto de interiores, assim como o arquitetônico,
envolve diversos produtos e fornecedores. Temos
marcenaria, marmoraria, serralheria, itens de decoração, peças de design, iluminação, acabamentos
Com as ferramentas BIM,
deixamos de desenhar apenas com
linhas, e passamos a trabalhar com
elementos que contêm informações (imagem 1). Isto significa,
que ao modelarmos os elementos
construtivos ou decorativos com
as dimensões e informações necessárias, construímos virtualmente
o projeto (imagem 2). Com o ambiente integrado, possibilitado pelo
BIM, podemos visualizar o projeto
em todas as dimensões (2D até 7D),
extrair planilhas de quantitativos
e orçamentos, detalhes executivos
e quaisquer outras informações
que desejarmos diretamente do
modelo, de forma automática e
assertiva.
Para extrair as informações,
devemos antes inseri-las. Todos os
elementos podem conter descrição, dados do fornecedor, link para
compra ou catálogo, informações
para a execução ou entrega, garantia, valor, e o que mais desejarmos.
Com isso, é possível gerar relatórios para o cliente, contendo por
exemplo, o valor do investimento,
os dados de compra dos itens e em
quanto tempo ele irá receber os
produtos, já para os prestadores
de serviços disponibilizar quantitativos de materiais, suas especificações técnicas e os detalhes para
execução (imagem 3).
Alguns softwares BIM possuem aplicativos para visualização
e checagem do modelo, através
de smartphones, tablets e, prin-

e outros. Com tantos serviços e profissionais envolvidos, quanto mais eficiente o ﬂuxo de trabalho,
melhores serão os resultados alcançados, por isso,
visando controle, produtividade e assertividade,
trabalhar em BIM* é estar um passo à frente.

cipalmente, óculos de realidade
virtual, por meio dos quais temos
uma experiência de imersão total
no projeto. Além da visualização
do modelo em primeira pessoa,
acessamos as informações: por
exemplo, é possível selecionar uma
cadeira e visualizar todos os dados
disponíveis, tais como a marca,
o valor e onde comprar, assim a
maquete digital consolida-se como
uma vitrine virtual. O arquiteto
cria e disponibiliza ao cliente um
verdadeiro showroom com os
produtos selecionados de forma
realista no próprio projeto (imagem
4).
Em um mundo onde tudo está
ao alcance dos dedos, porque não
utilizarmos dessa tecnologia na
arquitetura? Profissionais e marcas que investem neste conceito
posicionam-se à frente no mercado. Depois da revolução que
foi migrar da prancheta para o
computador, possibilitar ao cliente
vivenciar e experienciar dessa
maneira a arquitetura e, especialmente, seu próprio espaço projetado, é uma das revoluções que
construímos para atender o atual
modelo de mercado e o desejo dos
novos consumidores.
*BIM: Building Information Modeling, em português, Modelagem
da Informação da Construção.

IMAGEM 1

IMAGEM 2

IMAGEM 3

Para saber mais acesse: www.
doisporcinco.com/solucoes-bim

DOISPORCINCO Arquitetura e Soluções BIM - Florianópolis/SC

Escritório especialista em desenvolvimento e coordenação de projetos em BIM, fundado
pelos arquitetos Felipe Figueredo, Jaqueline Milan e Rodrigo Amorim.
Dois por Cinco

@doisporcinco
48 3039 1025

contato@doisporcinco.com

www.doisporcinco.com

IMAGEM 4
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À procura de uma

ARQUITETURA
A arquitetura vem tentando
sem muito sucesso, determinar
o ritmo das nossas cidades nos
últimos 50 anos, com fórmulas,
teorias, modelos ultrapassados e
utópicos. O arquiteto Leon Krier
propõe no seu livro a seguinte reﬂexão: se tivéssemos que escolher
entre excluir da história todas as
edificações de antes da Segunda Guerra Mundial ou todas do
período pós-guerra, que escolha
faríamos?
Considerando que a quantidade de edificações nos dois

períodos é similar, me parece uma
escolha fácil e evidente.

A facilidade na escolha nos faz
pensar o que estamos fazendo das
nossas edificações e por que o modernismo não conseguiu resolver
essa crise urbana que hoje chega
ao ápice das grandes metrópoles
mais recentes.
Nunca se construiu tanto na
história como hoje. Nunca se teve
tantos profissionais na área da
construção. Mas, parece que tudo
que fazemos continua desconec-

tado e isolado da realidade.

Nem mesmo os grandes nomes
da arquitetura não conseguem
preencher as lacunas das cidades.
O prestigiado escritório da falecida e icônica Zaha Hadid acabou
por aumentar a distância entre
a realidade e a ficção. O mesmo
fez o queridinho dos jovens, o
BIG (Bjark Ingels Group). O que
os escritórios de arquitetura mais
conceituados oferecem ao mundo
são obras isoladas, que desconsideram o seu entorno e ignoram
completamente tudo e todos.

IMAGEM DO ETT - A PLACE TO (UM LUGAR PARA) - PROJETO DO ESCRITÓRIO BIG NA DINAMARCA PARA
SER CONSTRUÍDO (FONTE: HTTPS://BIG.DK/#PROJECTS-ETT)

Esta ideia, não se aplica a outras áreas de análises subjetivas, como a música, a arte ou mesmo as
áreas do design onde, juntos, tanto o contemporâneo quanto o moderno e o conservador tendem a
compor nos dias atuais, não sendo uma corrente de
mão única.
O continente sul-americano está por ser construído. Temos poucos espaços de qualidade. Nossas
cidades-modelo, que aqui são referências internas
há muitos anos, têm sido usadas no resto do mundo
para exemplificar o que não deve ser feito no exterior. Brasília é o exemplo mais claro disso. A refe-

FOTO DE BRASÍLIA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS (FONTE: HTTPS://ARCOWEB.COM.BR)

No Brasil, Oscar Niemayer e seus pupilos da USP
tentaram (e ainda tentam) ditar o ritmo do brutalismo brasileiro. Movidos pela recente onda da leveza
material, acabam abusando de materiais caros e de
difícil acesso, o que os desconecta da realidade da
maioria do país.
Em meio a tudo isso, ainda temos aqueles que
seguem firme no dia a dia, que ficam nas sombras
14
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dos grandes arquitetos, não recebem atenção e são
até mesmo escarniados por críticos de arquitetura
ou professores universitários que se comportam
como detentores do bastão da sabedoria intelectual
no meio arquitetônico. Porém, ao gosto do público
em geral, os famosos leigos no meio acadêmico são
os que não ganham os holofotes que atendem com
sucesso às ânsias populares.

rência popular ou no inconsciente de todo profissional ainda são obras ou conjuntos de obras que já
passam de meio século.
O que temos feito nos dias de hoje? Por que não
chegamos onde queríamos? Exercitar o pensar sobre
a nossa produção como um todo é válido não só para
os arquitetos, mas para qualquer outro profissional
que parece ter perdido o senso de responsabilidade
intelectual e ética para com o público geral. Saber
aonde queremos chegar é um bom caminho para
determinar por onde devemos ir e como devemos ir.
Temos muito trabalho e muito o que melhorar.

Guilherme Vettoretti
Florianópolis/SC
www.g314.com.br
48 99962 3040
contato@g314.com.br
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DE OLHO NA

DE MILÃO 2019

Artesanato

por Rau Duarte Arquitetura
São José/SC

Menos da produção em
larga escala, mais do exclusivo, feito à mão. Grandes
empresas como a Moroso e a
Moooi, apresentaram em seus
catálogos produtos com valor
artesanal, seja por conta do
trançado das cordas, coloração
dos tecidos ou do processo de
montagem, reforçando o valor
individual de seus produtos.
Percebe-se que a história por
trás de uma peça se torna cada
vez mais importante.

48 3030 1526 / 99607 3185 / 99662 7575
contato@rauduarte.com
www.rauduarte.com
@rauduartearquitetura
Rau Duarte Arquitetura

Anualmente, Milão é sede da Milan
Design Week, ou Semana do Design
de Milão, onde empresas e profissionais do ramo da decoração, mobiliário
e design de todo o mundo apresentam
suas novidades ao público. A semana
é dividida em dois grandes grupos, o
Salone e FuoriSalone. A Isaloni, feira
que toma palco no Centro de Exposições RHO, é a âncora do Salone,
enquanto a FuoriSalone recebe todos
os eventos paralelos à feira, e vêm se
tornando cada vez mais expressiva,
tanto na qualidade dos expositores e
seus produtos, quanto no número de
visitantes.

MARCA MOROSO APRESENTA DIVERSOS PRODUTOS ARTESANAIS NA SUA COLEÇÃO

Curvas (retrô)

Em 2019, a Milan Design Week
aconteceu entre os dias 09 e 14 de
abril, e nós, Jéssica Duarte e Sara Rau,
arquitetas da Rau Duarte Arquitetura,
estivemos lá. Deslumbradas com todas
as novidades, projetos inusitados e
exposições teatrais, selecionamos,
através do nosso olhar, o que consideramos tendências para o ano. A
seguir, confira alguns destaques.

Cada vez mais as linhas retas abrem
espaço para as curvas, que ganham destaque e chegam até nós, através de um
estilo retrô contemporâneo. Tanto nos
móveis como nos acabamentos, notamos
o predomínio das curvas, bem como
das formas orgânicas, configurando um
trend de 2019.
AS ARQUITETAS JÉSSICA DUARTE (ESQ.) E SARA RAU (DIR.) NA ISALONI 2019
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CIELO ESTÁ TOMADO POR CURVAS
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Ambientes monocromáticos
Assim como no vestuário, percebe-se
uma inclinação ao uso de cores análogas
na composição dos ambientes, criando um
aspecto de monocromia muito elegante
nos espaços.

Vidro leitoso
2019 foi o ano da exposição
Euroluce na Isaloni, ou seja,
alguns pavilhões estavam reservados para empresas de iluminação. O foco da feira varia a cada
edição, entre Euroluce e Eurocina, cujo tema são as cozinhas.
Neste ano, pudemos observar
uma predisposição muito forte ao
uso do vidro leitoso nas luminárias, que aparecem, em sua
maioria, com formas redondas,
seguindo a tendência dos elementos curvos.

A MOOOI APOSTOU NA MONOCROMIA NO
AMBIENTE ACIMA, OUSANDO APENAS NOS
DETALHES

Natureza/
Animal Print

LUMINÁRIA GALASSIA, DA TRONCONI,
POR MARIO MAZZER

Tons terrosos e
tons neutros
Os tons terrosos, fortemente representados pelo
vermelho e seus sobretons, ganham força em 2019. Seja
contrastando com o dourado ou com cores neutras, como
os pastéis, é possível utilizá-los sem pesar na decoração.

Como se sabe, arquitetura e moda
caminham lado a lado. Algumas tendências vistas nos palcos, através dos
desfiles, acabam surgindo também dentro das casas, refletidas em estampas,
materiais ou texturas. Ao lado, alguns
exemplos das tendências de design de
2019 que parecem ter sido inspiradas
nas passarelas.

COMPOSIÇÃO DE VERMELHO COM TONS PASTÉIS, DA
NORMAN COPENHAGEN

Dourado

O dourado, segue tomando espaço,
ganha mais expressão neste ano e sai da
posição de coadjuvante para se tornar protagonista, alcançando papel de cor.

A GRIFE ROBERTO CAVALLI APOSTOU NO
ANIMAL PRINT

O animal print e as estampas
que remetem à natureza, tão
presentes hoje nas vitrines de
moda, também se manifestam
na decoração. Marcas como
Etro, Seletti, Moooi e Roberto
18
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NO PAPEL DE PAREDE, A EMPRESA MOOOI
RETRATA PARTE DA FAUNA E FLORA

Visitar Milão na Semana do Design é inspirador!
Além de renovar nossa criatividade, nos apresenta
um leque de possibilidades e culturas, e nos conecta
com diferentes pessoas, que, assim como nós, respiram arquitetura, arte e design.

Cavalli, trouxeram nos seus
lançamentos produtos com
estampas como couro de cobra
e zebra, peças inspiradas na
fauna e papéis de parede com
motivos tropicais.
MUITO DOURADO NO CATÁLOGO DA LUXUOSA BOCA DO LOBO
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MAR10

SALÃO DE FESTAS, BAR E LOUNGE
PRAIA DA PINHEIRA - PALHOÇA - SC
Projetar é um ato de extrema
felicidade. Quando os clientes
entendem e confiam no ato de
projetar por um arquiteto de sua
escolha, este ato toma proporções plenas. Desta maneira, toda
a criatividade fica a postos para
criar, sugerir, atribuir e avançar
sobre os anseios, desejos e sonhos
dos futuros usuários. O arquiteto
pode, então, satisfazer os clientes
desenvolvendo uma edificação
que amplie o programa proposto e
possa, até, ampliar a sua inﬂuência
na cidade.
Este é o caso do projeto MAR10.
O programa solicitado pelos clientes dizia respeito apenas a um
simples bar, visando dispor um
comércio de apoio junto a área de
futebol Society, para atender aos
usuários diários que lotam o espaço
e praticam um esporte que exige
reidratação imediata. A partir
desta demanda, o projeto então se
tornou uma edificação que comporta uma área de bar, propriamente dita, além de dois salões de
churrasqueira, para confraternização entre os usuários, banheiros,
lavanderia, depósito e um terraço
para melhor visão dos jogos, além
de um ambiente mais livre e descontraído sob os pergolados. Estes
pergolados, são feitos com roliços
de eucalipto e receberão vegetação
que irá proporcionar sombreamento para maior conforto do terraço.
Instalado na Praia da Pinheira,
em Palhoça - SC, o MAR10 tem

20
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200 m² de área e o projeto foi
desenvolvido em 2017. Graças ao
sistema construtivo simples e com
características locais previstas no
projeto de arquitetura a obra foi
muito rápida. Iniciou-se em 2017
e finalizou-se em 2018, somando
apenas 04 meses de trabalhos.
A ideia de utilizar materiais
e soluções construtivas simples,
porém com criatividade para a
organização dos ambientes, e a
procura por uma estética atraente
e diferenciada foi o grande desafio do trabalho. Foram utilizados
materiais da região como os tijolos
maciços e os roliços de eucalipto
tratado, vidros temperados, cabos
de aço, dentre outros. Com o alcance dos objetivos em projeto ficou
mais fácil toda a organização de
desenvolvimento da edificação.
O MAR10 tornou-se referência
na praia. Todos sabem onde ele
está situado, tornando-se, desde a
sua inauguração, em uma referência para toda a região.

REVISTA KLIE

ARQUITETURA

REVISTA KLIE
Juliano Darós Amboni

RECTA QUATRO ARQ | Florianópolis/SC
48 98826 3766 / 99958 3499 / 98806 0551
contato@rectaquatro.com.br
www.rectaquatro.com.br

Arquiteto titular, Juliano atua na área de
projetos de arquitetura e execução de obras
desde 1994, consolidando uma experiência ampla e diversificada nos aspectos da
construção civil. Além disso, é professor de
Projeto de Arquitetura, Urbanismo, Infraestrutura e Tecnologia no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do
Itajaí - UNIVALI.
Na esfera institucional, a representação
se dá junto ao antigo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
CREA–SC, onde ocupou o cargo de inspetor;
e no Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB–
SC, onde já foi Conselheiro Superior – COSU
e Diretor Institucional.
Possui Graduação e Mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC.

Os clientes adoraram a proposta
desde a primeira reunião, dando
liberdade com responsabilidade
para o arquiteto projetista. Diante
disso, o escritório pôde exercer
toda a atividade de arquitetura:
projeto, acompanhamento e execução de obra, coroando com um belo
trabalho que enriquece a paisagem
da cidade.
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ARQUITETURA DE INTERIORES
SUSTENTÁVEL - POR ONDE COMEÇAR?
Estima-se que passamos cerca de
90% do tempo de nossas vidas dentro
dos ambientes construídos. Usamos
principalmente energia convertida
dos combustíveis fósseis para manter
condições de conforto internamente,
e a produção dessa energia resulta na
emissão de dióxido de carbono, gás do
efeito estufa relacionado ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Por
isso, quando nos encontramos no momento de pensar esse ambiente, falar de
sustentabilidade na arquitetura com o
cliente é a chave para o desenvolvimento de um projeto consciente.
Os arquitetos de interiores têm
muito poder nas mãos quando falamos
sobre a redução de impactos ambientais
- com a escassez de recursos naturais,
já não é justificável a prática do simples
descarte de produtos para substituição
por modismos. É necessário, despertar
consciência nos tomadores de decisões,
incluindo projetistas, da necessidade do
projeto sustentável.
Práticas como reuso, reciclagem e
reaproveitamento são alguns exemplos
bem conhecidos - o conceito de upcicle
veio para ficar no design de interiores. Para além do reuso, atualmente já
existem ferramentas que auxiliam os
arquitetos a entender, comparar e avaliar o impacto ambiental de um produto
ao longo do seu ciclo de vida, como o
Life Cycle Assesment (LCA) e o Cradle to
Cradle (C2C), por exemplo. Mas é possível se aprofundar ainda mais no projeto
de arquitetura de interiores sustentável.

Luiza T. de Castro

Arquiteta e Urbanista formada pela UFSC, 2014
Especialista em Eﬁciência Energética em Ediﬁcações
copa@copaestudio.com
www.copaestudio.com
@copaestudio

A iluminação é um ponto importante
do conforto ambiental – a exposição à
luz natural afeta nosso sistema imunológico. Como muitas vezes a orientação da fachada e as aberturas já estão
definidas, a iluminação interna pode ser
melhorada utilizando cores adequadas –
cores claras reﬂetem mais luz, enquanto paredes e móveis escuros necessitam
de mais iluminação artificial. Compreender que cada atividade necessita
de um nível de iluminação específico
também ajuda a especificar lâmpadas e
luminárias adequadas.
Outro ponto que merece atenção em
projetos de interiores, são os Compostos
Voláteis Orgânicos (VOCs). Materiais
que utilizam substâncias químicas nocivas no processo de produção tendem a
liberá-las no ambiente ao longo do tempo, afetando a qualidade do ar interno.
Por isso, é necessário checar a origem
dos produtos utilizados na obra, desde
tintas e revestimentos ao mobiliário.
Também é importante manter a circulação regular do ar, mantendo-o sempre
fresco.
Praticar sustentabilidade na arquitetura é entender que sua beleza está
na satisfação dos usuários. É pensar a
arquitetura não como supérﬂua, tendências ou modismos passageiros e
descartáveis, mas como ciência indispensável para vivermos integrados ao
nosso meio a ponto de nos preocuparmos como nosso modo de vida pode
atingir as gerações futuras e o meio em
que elas viverão.

ARQUITETURA
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DO PROJETO AO
CANTEIRO DE
OBRAS
O Arquiteto tem condições
de ser efetivamente propositivo
diante da realização de sua obra?
Projetar e construir espaços
para vivências, desde singelas
moradas até os mais vultuosos
castelos, são atos da profissão do
Arquiteto, que remontam aos
primórdios da história humana.
Admirado ou odiado, mas sempre
julgado pelo seu gesto projetual,
o Arquiteto vem gradativamente
afastando-se da realização de
sua criação, o canteiro de obras,
especialmente a partir do advento
da revolução industrial.
Entre o final do século XX e
início do XXI, vemos que ferramentas tecnológicas invadiram
o campo do projeto arquitetônico – BIM, CAD, realidade virtual
– e são muito bem vindas, pois
permitem que a criação sobreponha-se à tarefa mecânica de
desenhar, porém, ao mesmo
tempo vemos uma sistemática de
desprestígio do gesto projetual,
onde o fazer intuitivo no canteiro
sobrepõe-se ao pensar, e projetos

arquitetônicos são muitas vezes
meras formalidades legais que
ficam largados a um canto da
obra – fazendo com que a experiência e “intuição” do executor seja
o ponto de condução da obra tradicional, e não o projeto. Assim,
com a atual formação e conduta
do Arquiteto, com raras exceções,
ele acaba sendo um ser passivo
diante da dinâmica de mercado
da construção civil. Isto, está
ligado, em muito ao desconhecimento do Arquiteto de todas as
possibilidades construtivas, como
por exemplo, a construção industrializada que não se efetiva sem
um bom projeto, e acaba delegando a outros atores a definição e
orientação da melhor maneira do
construir.
O Arquiteto, é parte de uma
grande máquina, uma engrenagem na construção civil - mas
nem por isso deve omitir-se a
propor inovações construtivas,
pois possui grande responsabilidade junto à sua missão profissional e social de tornar esse mundo
um mundo mais belo, acolhedor,

habitável, seguro e sustentável.
Cabe ao Arquiteto, dominar e
entender as dinâmicas de onde
está inserido e atuar em busca da
realização da boa Arquitetura entre outras coisas: agregando alta
qualidade formal e construtiva,
inserindo traços que garantam as
sustentabilidades social e ambiental e, principalmente, projetando
para o mundo real, mas, sem
nunca esquecer que arquitetar é
poetizar o lugar.
Então, sim, temos condições de
ser Arquitetos propositivos - não
passivos - diante da realidade da
construção civil, porém para isso
precisamos, além de ser melhor
preparados pela academia, assumirmos uma nova posição –
mais horizontal - em relação aos
nossos projetos e à nossa atuação
profissional, a aproximação do
Arquiteto com o canteiro e com
os outros pares da realização de
sua obra certamente trará um
diferencial em sua atuação e na
efetividade de seu trabalho.

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
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www.patriciachimitiarquitetura.com.br
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Desde a primeira visita, quando foi feito o levantamento, foi
possível entender a linguagem do
cliente: havia 10 peças de roupas
no cabideiro, 2 tênis e algumas
poucas camisetas dobradas seguidas da frase - “isso é tudo o que eu
preciso”. Um minimalismo que, de
fato, não condizia em nada com
as paredes decoradas em estilos
ﬂorais e os rodameios artdeco que
configuravam o ambiente principal do apartamento.
Desta maneira, surge uma linguagem puramente minimalista
que norteou o conceito do projeto
e concretizou-se por meio de uma
estrutura única que percorre
os ambientes da sala, cozinha e
quarto. O objeto linear feito de
aço carbono pintado de preto ga-

nha diferentes funções ao longo
do seu percurso, ora é luminária,
ora é mesa, ora é aparador, ora é
cabideiro, prateleira e por aí vai.
O contraste com o fundo branco
destaca o objeto que, por si só, é
o que conduz o olhar de quem
adentra ao ambiente, limitando a
paleta de cores em um interessante jogo de sombra e luz. Com tal
simplicidade, o projeto se revela
facilmente àquele que o observa,
desvelando a cada ângulo habitado, uma nova função e um novo
percurso.
A linha metálica inicia na sala
e se desdobra em duas partes:
uma segue para a cozinha e outra
para o quarto. Na cozinha, a linha
se desenrola em uma bancada de
apoio contando com a paginação

do revestimento para realçar o
contraste entre o preto e o branco. Já no quarto, ela se transforma em cabideiro e prateleira
para roupas, tendo como pano de
fundo a parede e o teto revestidos
de cimento queimado.
Neste projeto, a redução máxima dos elementos foi um exercício desafiador. O desenho incorporou e materializou a essência
minimalista do cliente, em que
estar disposto a se livrar dos excessos nem sempre é um processo
fácil. Com esse gesto, o projeto se
apresenta como um manifesto de
simplicidade, leveza e contemporaneidade em meio ao acúmulo e
ao consumo.

Projeto: Bloco B Arquitetura
Execução: Pronto Reformas
Fotografia: Pedro Caetano
Área: 30m²
Localização: Agronômica,
Florianópolis. Santa Catarina.

O AP_LINEA é um apartamento com cerca de 30m² que
foi desenhado especialmente
para um jovem. Sua estrutura
física preservava as características antigas da década de 1980
e deveria se transformar em
um espaço novo e contemporâneo. O desafio se tornou ainda
maior com o orçamento limitado em obra fechada, já que
deveriam ser trocados todos os
revestimentos de piso e parede,
refeita a pintura, a iluminação
e toda a instalação elétrica,
além da decoração e mobiliário.
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Bloco B Arquitetura

Equipe: Camilla Sbeghen Ghisleni, Gabriela
Fernandes Fávero e Júlia De Fáveri
O Bloco B é um espaço dinâmico, um escritório que experimenta outras formas de fazer
arquitetura e busca criar diferente. Tem à frente
3 arquitetas mulheres que desenvolvem ideias
conectadas com a teoria e as discussões contemporâneas, além de dialogar de forma sensível
com outras artes.
48 3307 5436
contato@blocob.arq.br
www.blocob.arq.br

JULHO/2019 | 1ª EDIÇÃO

25

REVISTA KLIE

Nós da Klie acreditamos que cada indivíduo possui uma maneira única de se conectar
com o mundo, que os sentidos são um delicado canal de comunicação com o ambiente
e que os detalhes são como palavras sutis,
que contam histórias. Nos preocupamos em
proporcionar produtos honestos e convidativos, atraindo olhares e toques capazes de
interpretar, não mais somente nossos produtos, mas também nossas narrativas contadas
por detalhes. Queremos sobre tudo proporcionar encontros, diálogos e experiências,
para que cada produto Klie seja o início de
uma nova história entre pessoas e objetos.

REVISTA KLIE

{ em breve mais novidades }
www.klie.com.br

DETALHES QUE

CONECTAM
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CASAS

Nos dias atuais, ao pensarmos
em conceitos de moradia, devemos levar em consideração os
hábitos urbanos, que já não são
os mesmos de poucos anos atrás;
A ideia de conforto e espaço está
em constante transformação, isso
se dá tanto pelas modernizações
da era digital, quanto pelo ritmo
urbano imposto à população.

Dessa forma começaram a
surgir modelos de casas pequenas e compactas, onde os espaços
são pensados de forma modular,
ﬂexível e inteligente, o ambiente
e os móveis são planejados em
conjunto. Os móveis embutidos
se tornam práticos, os sofás viram
camas, as mesas podem ser dobráveis, os ambientes integrados
e a decoração minimalista.
Com o incentivo do governo,
por intermédio de programas
habitacionais como o minha casa
minha vida (MCMV) lançado
em abril de 2009, a população de
menor renda passou a fazer parte
direta do sistema imobiliário

RESIDÊNCIAS COMPACTAS EM SERIE - ACERVO A&S ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

Foi assim que nossa empresa passou a desenvolver projetos de residências em série e pequenos condomínios, atendendo as necessidades dos clientes com o melhor aproveitamento do espaço e terreno, mas sem
esquecer as virtudes arquitetônicas fundamentais para transformar o espaço, onde sua função maior, é o
bem-estar do homem que o ocupa.

das pequenas e grandes cidades
sendo um consumidor assíduo e,
no entanto limitado quanto aos
valores que pudessem pagar pelos
imóveis; com isso o mercado viu
a chance de ampliar perspectivas
juntamente com o surgimento de
novos padrões e modelos de casas.
Uma tarefa difícil para os
profissionais que desenvolvem
projetos desde então é a de como
colocar qualidade e conforto
ambiental em um espaço reduzido como casas destes modelos; e

como convencer o cliente investidor que passa a construir casas
em série para a comercialização,
colocando a disposição das pessoas muitas vezes opções de baixa
qualidade a mudar este tipo de
pensamento e passar a assumir os
projetos arquitetônicos como fatores fundamentais na qualidade
do produto final, que nada mais
é que o próprio imóvel; concebendo e criando ambientes que
priorizem os aspectos de conforto,
funcionalidade e estética.

Bruno Zevi no livro “saber
ver a arquitetura” afirma que as
quatro paredes de um edifício
constituem apenas a caixa
dentro da qual se encontra a joia
arquitetônica, isto é, o espaço,
o vazio. Para ele, a arquitetura
não provém de um conjunto
de larguras, comprimentos e
alturas dos elementos construtivos que encerram o espaço,
mas precisamente deste vazio,
do espaço interior em que os
homens andam e vivem.

PLANTA BAIXA - EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS COMPACTOS UNIFAMILIARES
EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR ACERVO A&S ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

A&S Arquitetura e Construção
Equipe: Anselmo Luiz Pereira Filho
e Adriana Cristina Valente
Pato Branco/PR
46 2604 0461
aes.arqconstrutora@gmail.com
A&S Arquitetura e Construção

VOLUMETRIA - EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS COMPACTOS UNIFAMILIARES
ACERVO A&S ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
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A forma segue a
interação
Queridos leitores, nesta coluna vamos conversar sobre temas que extrapolam o campo da
arquitetura, mas que são fundamentais para a
sua existência. O meu objetivo é abordar pontos
importantes para entendermos melhor a nossa
relação com o espaço construído - em qualquer
escala.
O motivo principal da nossa existência hoje, enquanto arquitetos, é a criação de momentos. Este é
o propósito que nos leva a pensar cada projeto com
paixão. Todos lembramos com carinho de momentos em família vividos ao redor de um fogão a
lenha, uma mesa de jantar, etc. Apesar de não nos
darmos conta, o espaço arquitetônico tem um papel fundamental na construção destes momentos,
e por mais que esta forma de dividir o espaço em
família permeie a memória de todos, sinto que este
é um conceito que parece ter sido esquecido.
Ao sermos procurados pelos nossos clientes,
perguntamos quais os momentos que eles querem
viver no espaço que estão querendo construir. Por
mais simples que seja esta pergunta, sua resposta
não é banal. Afinal de contas, quando pensamos
em construir, a primeira coisa que queremos é
viver em harmonia: seja com a família ou com os
amigos.
Eu acredito piamente que a arquitetura nada
mais é do que um espelho da sociedade que a
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LIVING

O ambiente foi projetado para uma família alegre e que gosta de desfrutar de bons momentos em
família, foi através destas características que foi criado este espaço de convivência que buscou a integração e cores neutras como enfoque principal.

criou. Antigamente, o modelo construtivo era
regido pela máxima de que a sua forma deveria
ser uma consequência da sua função, e que cada
família deveria se ajustar ao espaço construído.

O home theater demonstra sua imponência
através do uso de mármore Branco Paraná nas
colunas laterais e nicho para aparelhos eletrônicos, esta é uma característica forte nos projetos da arquiteta.

Atualmente, a sociedade está muito mais focada no prazer do indivíduo e, portanto, chegou
o momento onde a arquitetura deve se moldar
de acordo com as necessidades da pessoa que a
habita.

Compondo com o mármore utilizou-se o
painel da tv em amadeirado e faixas de espelho
para dar leveza à esta composição. O sofá amplo
em tecido claro deixa o ambiente confortável e
tem espaço para toda a família.

E como podemos fazer isso? Primeiro é preciso
entender que os costumes de uma determinada
região são regidos pelo seu clima e pela sua tradição. O genérico é o maior assassino do local e do
pessoal.

Para aquecer este ambiente contamos com
uma lareira a gás embutida controlada por controle remoto embutida em um nicho de granito
Preto São Gabriel.

Se a arquitetura é a soma de suas partes - objetivas e subjetivas – estes elementos locais são
fundamentais. Um ótimo exemplo disso, é o fato
de que as casas e apartamentos no sul do Brasil devem ter por obrigação uma churrasqueira a lenha.
Os momentos ao redor de uma churrasqueira estão entre os maiores laços afetivos da nossa região.
É papel da arquitetura atender as necessidades
das pessoas. Este é o básico. Muito mais do que
isso, deve contar uma história para as futuras gerações. Que seja uma história de muitos momentos
e de felizes interações familiares.

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

Houve a necessidade de um espaço para
abrigar o home office, e este ficou destinado ao
lado direito do home theater, seguindo a mesma
linguagem de materiais. Este espaço ficou muito
versátil sendo uma continuidade do home theater, e ao mesmo tempo, basta aproximar uma
poltrona para se tornar um espaço de trabalho.
Neste ambiente, foram utilizadas prateleiras
amadeiradas com iluminação inferior e espelho
no fundo, deixando leve o ambiente.
A sala de jantar em estilo atemporal mistura
a forma contemporânea da mesa e pendente
central e o clássico retratado pela cristaleira,
que leva pintura patna, projetada pela arquiteta. O destaque, fica por conta do tapete em couro monocromático e costuras geométricas. A
amplitude do ambiente possibilita a visibilidade
da televisão localizada na sala de estar e maior
integração entre os usuários dos espaços.
Carolina Veber Toscan
Caxias do Sul/RS

Decoração: Cristiane Marcante Decoração
Fotograﬁa: Samuel Boff fotograﬁa
54 99628 1551
carolinavebertoscan@hotmail.com

contato@studiocsd.com
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EXEMPLO PRÁTICO:
Consultório de Psicologia em
sala comercial de 35,10m², localizada em Edifício Comercial com foco
em clínicas e consultórios.
Neste consultório são atendidos
adultos, famílias e crianças, e, portanto, teria a necessidade de salas
específicas para cada atendimento.
Entretanto a sala comercial adquirida tem tamanho limitado, conforme citado acima, e deveria abrigar
além da sala de atendimento uma
recepção e uma copa.
O desafio, portanto, era projetar um espaço amplo em uma sala
pequena, que atendesse todas as
atividades e necessidades da clínica,
sem deixar de lado a estética e o
conforto.
COMO RESOLVER?
A solução encontrada foi ﬂexibilizar o espaço utilizando a divisória
de MDF, criada para compartimentar o espaço, como um painel

que transforma o ambiente. Para
isso foram acrescentadas portas de
correr, que quando abertas, deixam
à mostra o papel de parede com
temática infantil, possibilitando assim um espaço multifuncional que
se transforma de maneira simples
e prática.
Soluções de projeto bem elaboradas transformam e proporcionam
ﬂexibilidade ao ambiente.
Além disso, neste ambiente,
foi utilizada uma paleta de cores
neutras, com formas, texturas e iluminação que integram e ampliam o
ambiente, trazendo a sensação de
bem-estar ao paciente e conforto
para a psicóloga em seu ambiente
de trabalho.
A utilização de plantas e mobiliários soltos e decoração com
elementos que reforçam a identidade visual da marca, faz com que o
espaço fique ainda mais versátil.

Flexibilidade dos
espaços comerciais
Acompanhando as tendências
do mercado imobiliário pudemos presenciar uma decorrente
diminuição nas metragens dos
imóveis, afinal, para que os empreendimentos possam ser economicamente viáveis, é necessário
adaptar-se. Com a valorização do
metro quadrado da construção,
os imóveis precisaram ter seus
tamanhos reduzidos, com salas
comerciais e apartamentos cada
vez menores.
Portanto, é fundamental que
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sejam planejados ambientes organizados, versáteis e ﬂexíveis, que
se adaptem às mais diversas situações do cotidiano, aproveitando
ao máximo o seu potencial, e para
isso, um bom projeto é essencial.
Quando falamos de espaços
comerciais, um projeto adequado
é ainda mais importante, pois,
pode fazer com que o espaço se
torne mais confortável para os
colaboradores, mais atrativo para
os clientes, mais amplo, funcional
e que atenda de melhor forma as

necessidades da empresa, ou seja,
o projeto deve agregar funcionalidade, estética e conforto.
Com a diversificação dos serviços para a adaptação dos profissionais ao mercado de trabalho
cada vez mais são oferecidos
diversos serviços em um mesmo
ambiente, atendendo a diferentes
públicos, com diferentes idades,
classes e necessidades. O que
pode parecer um problema, com
um projeto adequado pode virar
solução!

Caroline Rasche - Arquiteta e Urbanista
São Miguel do Oeste/SC

Formada pela Universidade do Oeste de Santa
Catarina (UDESC).
Foco em projetos de interiores, projetos comerciais e sustentabilidade.
49 98861 1919

carolinerasche.arq@gmail.com
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APARTAMENTO
M.A.M.
O escritório Isidoro, Ribeiro
& Constantino – IRC Arquitetura, é formado pelas arquitetas Beth Isidoro, Bianca Ribeiro
e a designer de interiores
Vivianny Constantino. Unidas
profissionalmente desde 2017,
seus perfis complementares colaboram na criação de espaços
únicos. Sua atuação harmônica
e versátil permite a concepção
de projetos que sejam reﬂexo daqueles que de fato vão
vivenciá-los.

No início de 2018, foram
chamadas para conceber um
projeto em Florianópolis, Santa
Catarina, onde o futuro morador possuía uma personalidade
bem marcante. Jovem, admirador de arte, com gostos e
preferências modernas, solicitou ao escritório o desafio de
representar pela arquitetura de
interiores o seu próprio lifestyle. Madeira, concreto e preto
foram os três elementos principais escolhidos para simbolizar
a vida urbana, contemporânea
e minimalista do morador
solteiro.
Ao receber esta tela em
branco, o escritório norteou as
necessidades e elaborou um

layout que transmitisse um
ambiente acolhedor, pronto
para receber amigos. Já no hall
de entrada do apartamento,
pode-se perceber um living
impactante, o hall possui uma
das paredes revestida em espelho que se prolonga pelo teto,
na parede oposta, um painel
ripado em madeira natural
camuﬂa a porta do lavabo. Este
mesmo painel ripado, contorna a parede da sala e serve
de moldura para uma estante
e painel da tv. O módulo de
instalação da tv e a bancada
inferior foram executados em
cimento queimado, com marcenaria em mdf cinza.
Para servir de apoio ao
living, criou-se um bar, com
champanheira embutida na
bancada de neolith, um espaço
simétrico que abraça o aparelho de ar-condicionado com
nichos de decoração e mantém
a identidade urbana de todo o
espaço.
A parte da cozinha, é demarcada por uma ilha em mármore gris Armani, com todo
o mobiliário em tons de cinza.
Na parte posterior, a bancada
da cuba a parede foi revestida
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com pedra hitam da Palimanan
Revestimentos, que compõe
perfeitamente com neolith basalt black e a marcenaria.
Para satisfazer o desejo do
morador de ter um sofá grande, painéis de madeira foram
instalados proporcionando um
prolongamento da parede em
forma de ripado, isso permitiu que a área de estar fosse
ampliada sem que o fundo do
estofado ficasse aparente.
Mantendo a mesma linguagem do living, o lavabo se destaca como um cubo preto e cinza.
Com iluminação cenográfica,
a cuba esculpida em mármore
nero marquina desenhada
pelo escritório é o ponto alto do
ambiente.
Este projeto reforça a
identidade do escritório, onde
cada residência se torna única
e extremamente personalizada. Neste sentido é impossível
afirmar que a IRC tem uma assinatura. Jamais, um ambiente
terá a “cara” do escritório, mas
sim, será o espelho de quem o
habita.

Por Elizabeth Isidoro - IRC Arquitetura
Florianópolis/SC

Equipe: Elizabeth Isidoro – Arquiteta e Urbanista
Bianca Ribeiro – Arquiteta e Urbanista
Vivianny Constanino – Designer de Interiores
Fotograﬁas: Ronald Pimentel
48 4042 6202 / 99619 4900
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www.ircarquitetura.com.br
@ircarquitetura
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A INFLUÊNCIA DE ÁLVARO SIZA VIEIRA NA OBRA
DE EDUARDO SOUTO DE MOURA: UM RELATO
DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA
O Estádio Municipal de Braga, 2005, projeto de Eduardo
Souto de Moura, é um edifício que surpreende. À primeira vista, nos parece uma acanhada cancha esportiva, que
vai revelando sua beleza ao adentrarmos nos seus íntimos.

Souto de Moura bebe da inﬂuência do contextualismo de Álvaro Siza, vista com maestria
nos projetos da Casa de Chá da Boa Nova, 1963,
e da Piscina das Marés, 1966, em Leça da Palmeira, para encrustar seu projeto nas rochas de Braga, virado para o vale do Rio Cávado, e fazê-lo
se camuﬂar em meio a paisagem existente. A arquitetura parece estar onde sempre esteve.

No interior do estádio da Pedreira, como também é conhecido, a circulação
vertical por escadas é um ponto de êxtase para os amantes de arquitetura. As
escadas que dão acesso às arquibancadas têm na própria pedreira seu fechamento vertical numa espécie de conversa permanente entre o natural e o artificial.
Aqui, o uso dos materiais é preciso, e busca colocar em evidência ainda mais o
contexto. O concreto aparente utilizado como principal materialidade propõe
um diálogo constante com a pedreira existente, através de cores e texturas.

Estúdio Drible

Florianópolis/SC
Equipe: Henrique Schürhaus, Natan Neneas
e Yuri Cabral
48 98833 1221

contato@estudiodrible.com

www.estudiodrible.com

A arquitetura contemporânea portuguesa, com seus
maiores expoentes Siza e
Souto de Moura, nos revela uma profunda qualidade
projetual. A fusão de conceitos de dois dos principais
arquitetos portugueses, em
Braga, através da obra de
Souto de Moura nos apresenta uma obra prima da arquitetura contemporânea, com
grandes qualidades construtivas, estéticas e poéticas.
Fonte das imagens:
Imagem_01: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Eduardo_Souto_de_Moura__Braga_Stadium_
Drawings_01_-_Sketch_(6010611886).jpg
Imagem_02: https://www.buildingviews.net/project/
braga-stadium/
Imagem_03: Fotógrafa Marina Piva
Imagem_04: Fotógrafa Marina Piva
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E MEIO AMBIENTE
A Constituição Federal, a Lei 6.938/81 (que dispõe
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente), a Lei
9.605/1998 (que trata da maioria dos Crimes Ambientais), dentre outras, trazem em diversos artigos,
alguns princípios ou diretrizes básicas do Direito
Ambiental.
Importantes para o contexto deste estudo, mostram-se o princípio do Desenvolvimento Sustentável e o princípio da Prevenção (ou Precaução), pois o
arquiteto tem papel relevante na busca por um meio
ambiente equilibrado.
O primeiro princípio, aponta no sentido, de que
o desenvolvimento econômico e social deve ocorrer
de maneira a garantir a proteção do meio ambiente,
ou seja, ambos devem ser considerados em conjunto
de molde a compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do
meio ambiente e do equilíbrio ecológico (art. 4º, da
Lei 6.938/81), sendo crescente o interesse, por exemplo, na eficiência energética, na redução do consumo
de água e na melhoria da qualidade de vida.
Consoante ao segundo princípio, deve-se prevenir a ocorrência do dano ambiental, notadamente

porque é mais difícil o reestabelecimento pleno
do estado anterior do meio-ambiente, do que sua
prévia proteção, frente a complexidade das relações
existentes entre os diversos organismos vivos e não
vivos.
Neste viés, a criação de construções sustentáveis
se apoia em princípios que buscam a racionalização
da gestão dos recursos naturais, inclusive com a
análise do ciclo de vida dos materiais, desenvolvimento de matérias primas e energias renováveis,
e ainda, a redução da quantidade de materiais e
energia utilizada.
Relevante, portanto, a atividade dos profissionais
de arquitetura no sentido de proteção do meio ambiente, notadamente porque possuem papel criativo
de destaque na cadeia produtiva.
Logo, bons profissionais devem estar preocupados com soluções menos impactantes ao meio
ambiente, inclusive para observar a legislação de
regência e, assim, buscar soluções que sejam ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis aos consumidores.

Por 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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A IMPORTÂNCIA DA FOTOGRAFIA

na Arquitetura
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A fotografia na arquitetura tem sido uma ferramenta muito importante para arquitetos que
buscam um diferencial e queiram retratar as suas
obras, afinal de conta, uma obra bem fotografada é
um registro eterno e sinônimo de um bom projeto.
Para se obter aquela fotografia perfeita, você não
precisa possuir a melhor e mais cara câmera fotográfica do mercado, mas sim, deve aprender os con-

ceitos básicos da fotografia e praticá-los, deve levar
também em consideração outros fatores como: usar
a luz a seu favor, o ângulo certo e perfeito, prestar atenção no que está acontecendo no entorno,
muitas vezes esperar o momento, o carro, a pessoa
ou até mesmo a nuvem certa para o clic perfeito e
inclusive, ter muita paciência, afinal, a fotografia de
arquitetura é uma arte, fazendo a releitura de outra
arte, então fotografe o que você gosta!

A PUENTE DE LA MOJER VISTA POR OUTRO ÂNGULO (LUIZ H. CAMPOS)

PRAÇA DE MAIO, BUENOS AIRES (LUIZ H. CAMPOS)

EDIFÍCIO CERRITO, BUENOS AIRES VISTO PELO OLHO DE UM ARQUITETO (LUIZ H. CAMPOS)

Você sabia que a primeira
fotografia da história foi uma
fotografia de arquitetura? Pois
então, desde que a fotografia surgiu, lá em meados do século XIX,
a arquitetura vem sendo talvez a
sua principal musa inspiradora,
sendo ela fotografia de edificações, cidades ou parques. Desde
então, revolucionou-se o modo de
como o ser humano enxerga as
coisas, a partir de então, passou
a ser possível visualizar imagens
de coisas que poderiam estar no
outro lado do mundo.
A fotografia evoluiu junto com
as novas tecnologias que foram
surgindo e passou a ser a mais
eficiente, veloz e melhor forma de
retratar as coisas, permitindo que
os fotógrafos possam deslocar-se
com facilidade até qualquer lugar
para registrar as suas fotografias.

E como sabemos, é através da
fotografia que hoje, só se é possível haver publicações em livros,
revistas, redes sociais, blogs e
portfólios que nos levam a conhecer, admirar e contemplar as
principais obras arquitetônicas e
projetos desenvolvidos a todo momento por arquitetos do mundo
inteiro.
Seja qual for o tema escolhido,
para registrar e documentar, a
fotografia sempre reproduzirá o
ponto de vista, a época e a visão
de mundo do fotógrafo que a retrata, fotógrafo este, que necessita
de conhecimento, criatividade e
sensibilidade para transparecer
nas suas fotografias.
Então, podemos dizer, que a
fotografia é quando conseguimos
“parar o tempo”, congelar um

determinado momento, deixar
tudo paradinho ali, para sempre
e preservá-lo intacto, para que,
possamos analisar cada detalhe e
interpretar o que o fotógrafo ou
arquiteto quis nos retratar com
aquele clic.
Ao contrário de uma fotografia
de estúdio aonde o fotógrafo tem
a liberdade de criar a sua própria
arte, na fotografia de arquitetura o fotógrafo já conta com algo
sólido e palpável, ou seja, algo
já existente, e a partir daí, faz a
sua releitura do que o arquiteto
criou, exigindo assim o trabalho
das suas habilidades de retratar a
arquitetura através da fotografia,
por este motivo, exige-se do fotógrafo um grande conhecimento
de arte, cultura geral e de arquitetura.

MURAL REPÚBLICA DE LA BOCA, CAMINITO, BUENOS AIRES (LUIZ H. CAMPOS)

Luiz Henrique Campos
Canoas/RS

Especialização: Master em Arquitetura e
Lighting (pelo IPOG de Porto Alegre)
49 99946 2912
luizhenrique.arquiteto@outlook.com
@ArqLuizHCampos
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DESIGN
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Nada a esconder

DESIGN

REVISTA KLIE

A linguagem expressa pelas imagens, permite

Para Morais (2011), o cenário está cada vez mais

ao indivíduo o poder de seleção de peças que me-

complexo, ﬂuido e dinâmico. Isso se deve à drás-

lhor se encaixe às suas necessidades, estabelece

tica mudança de cenário que divide a modernida-

um canal de comunicação entre pessoa e objeto,

de estática da contemporaneidade imprevisível,

O princípio de honestidade, do latim “honos”,

emergindo ambos em um complexo sistema ava-

repleta de códigos de difícil compreensão. Este

aquilo que é digno e respeitoso, aplicado no desen-

liativo onde se pesará o benefício emocional dessa

dinamismo e ﬂuidez que caracteriza a atualidade

volvimento de produto, talvez seja um pouco sub-

peça em sua rotina. Este retorno pode ser no sen-

é resultado de um processo de ruptura da escala

jetivo de se compreender em primeira instância,

tido prático, tornando os afazeres mais eficientes,

hierárquica das necessidades humanas, somado

mas quando observado sob aspectos da percepção

permitindo certo grau de prazer nas atividades, es-

à mutação no processo de absorção e valoriza-

humana, e consequentemente sua linguagem com-

tético no sentido de se compor um ambiente mais

ção da subjetividade, onde seu cerne encontra-se

preendemos o quão sutil é o mecanismo de inte-

agradável, proporcionando uma relação mais afeti-

nas questões afetivas, psicológicas e emocionais.

ração do indivíduo com o ambiente. Entendemos

va com o espaço habitado, e enfim, pode-se imagi-

também a efetividade da inﬂuência de um produto

nar uma relação emocional com produtos diversos.

no subconsciente e na rotina de uma pessoa, gerando um alto grau de responsabilidade quando se
pensa em produto, conceito, usabilidade e consumo. Criar vínculos e empatia entre seres humanos
e objetos, onde este quase se torna uma extensão

“O designer tornou-se um operador chave no mundo da produção e do

Estúdio Muuh

consumo, cujo saber empregado é tipicamente multidisciplinar pelo seu modo de

São Paulo

raciocinar sobre o próprio produto.”

Designers Cícero Felix Jr.
e Daniel Esteban Fidelis

(CELASCHI, 2000, p. 150)

daquele, confere ao profissional criativo grande
responsabilidade sobre as atitudes e escolhas to-

Existem muitas maneiras de imbuir de emoção

madas ao longo da criação, e este deve respeitar

um produto. Muitas empresas buscam encontrar

as necessidades humanas, pois será não só parte

maneiras de estabelecer um vínculo entre as refe-

integrante de uma rotina, mas de toda uma vida.

rências pessoais e o produto desenvolvido. Outras
buscam convidar o usuário ao seu estilo de vida,

“Distingue-se (o homem) de todos os outros animais pelo fato de ter conseguido criar

e também há empresas que buscam cativar com

aquilo a que chamarei de prolongamentos do seu organismo. O antropólogo Weston La

sua simplicidade e transparência. Neste momento

Barre notou que o homem transferiu sua a evolução do próprio corpo para estes prolon-

é onde o conceito de honestidade se aplica. Uma

gamentos, acelerando assim prodigiosamente o processo evolutivo.”

peça honesta é reﬂexo das mãos de quem a fez e

(HALL,1966, p.15)

da mente que a criou, demonstrando todo o seu potencial em ser mais consequente na sua apresenta-

Os prolongamentos, (aqui entendidos como

uma cultura para outra. A linguagem, portanto, é

ção para o mundo, elevando o grau de detalhismo

produtos e espaço), moldam as relações interpes-

o principal veículo de movimento recíproco entre

a todos os aspectos, sejam eles materiais, formais,

soais e são capazes de formar indivíduos. A lin-

realidade individual e material. A realidade ma-

acabamentos, serviço, consumo e usabilidade. Por-

guagem é a ferramenta mais eficiente no proces-

terial residencial entendida como design de inte-

tanto não há o que se esconder, existe somente a

so de entendimento e interação com a realidade.

rior, neste contexto, representa o território mais

necessidade de mostrar, para que o usuário ex-

Por meio dela, o indivíduo se expressa e também

íntimo do usuário; permite a este, tempo hábil

perimente os materiais, texturas e acabamentos.

incorpora sua realidade material classificando-

para que possa acompanhar e entender os concei-

Escute o conceito, sinta a essência e escolha o me-

REFERÊNCIAS
CELASCHI, F. Il design della forma merce: valori, bisogni e merceologia
contemporanea. Milano: Il Sole 24 Ore/POLIdesign, 2000. 238 p.

-a dentro de uma escala de valores que difere de

tos implícitos nas peças incorporadas à sua rotina.

lhor produto que corresponde aos seus desejos.

HALL, E. A Dimensão Oculta. Lisboa: Relógio D’Água, 1986.
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ARQUITETURA
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APARTAMENTOS COMPACTOS

Um novo conceito de morar

ARQUITETURA

REVISTA KLIE

A varanda contínua que circunda as duas fachadas voltadas para a
rua, amplia a proporção alongada do
edifício e o uso de brises metálicos,
remetem a história do local, além do
controle solar.
No térreo, foram criados espaços
compartilhados de Coworking, Lavanderia e Espaço Kids, além do pátio
interno que cria uma conexão visual
com a rua. Já no ático, estão localizados o Espaço Gourmet e o Espaço
Fitness, ambos integrados com o terraço, contendo a Horta Comunitária,
Jardim Contemplativo e Espaço Zen.

Vivemos a era do compartilhamento onde até os padrões
de bem morar que conhecíamos
passam por grandes transformações. O formato das famílias está
mudando, pessoas preferem morar próximo ao local de trabalho e
ter uma boa oferta de produtos e
serviços o mais próximo possível.
Aﬂora um desejo de morar de
forma mais simples e descomplicada tornando espaços menores
muito atrativos. A arquitetura
vem se adaptando às novas formas de morar, e os apartamentos
compactos são a nova tendência
do mercado.
Seguindo esta tendência,
apresentamos nosso projeto de
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edifício residencial localizado na
cidade de Curitiba-PR, este empreendimento conta com apartamentos compactos com áreas de
55 e 75 m², com plantas ﬂexíveis
e integradas podendo ser moduladas de 1, 2 e 3 quartos. A localização no Bairro Água Verde, com
suas características mesclando o
residencial com o comercial, próximo ao Centro, com facilidades
de locomoção, tanto por transporte público, como pelo uso da
bicicleta, uma rede de comércio
e serviços bem estruturadas, potencializam ainda mais os conceitos de sustentabilidade inerentes
ao projeto.
Aproveitando elementos pre-

existentes e também a proporção
alongada do terreno, criamos
uma conexão com a rua, conformando o projeto ao seu desenho,
diminuindo assim a sensação
de insegurança gerada pelos
vazios e muros. A forma em “L”
do edifício, também responde as
estratégias bioclimáticas, garantindo a insolação nos períodos de
inverno e a desumidificação com
ventilação natural cruzada. A circulação está localizada estrategicamente no centro da edificação,
otimizando os percursos e garantindo a iluminação e ventilação
natural. Assim os apartamentos
de 3 quartos foram posicionados
nas extremas e os de 1 e 2 quartos
no centro.

SZ Arquitetura está localizado em Florianópolis SC,
conta com uma trajetória de
18 anos com trabalhos desenvolvidos em todo Sul e Centro-Oeste do país, produzindo
arquitetura contemporânea,
abraçando a inovação e a sustentabilidade com convicção de
que um bom projeto faz toda a
diferença.
SZ Arquitetura

Florianópolis/SC
Equipe: Ivana Lucy Szczuk
e Hamilton Zardo Junior
48 3365 2530
contato@szarquitetura.com.br
www.szarquitetura.com.br
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RISCO DE INACESSIBILIDADE

REVISTA KLIE

RISCO DE INACESSIBILIDADE:
DIRETRIZES PARA ADEQUAÇÃO
DAS EDIFICAÇÕES EM 5 ESTÁGIOS
Uma das maiores dificuldades para tornar acessível uma edificação de médio ou grande porte e
atender centenas de exigências da NBR 9050:2015,
é estabelecer quais as adequações são prioritárias
e quais modificações podem ser implementadas
posteriormente. A subdivisão do projeto de acessibilidade em estágios, utilizando uma escala de
Os tipos de riscos existentes nas
edificações, a serem diagnosticados e
relacionados, são os riscos de acidente
químico, físico, biológico e ergonômico. Com isso, a escala de avaliação
enumera os riscos, utilizando as
variáveis de probabilidade de ocorrer
a inacessibilidade e a consequência
deste risco, ou seja, o seu impacto em
termos de gravidade. Por exemplo, a
ausência de sinalização no espelho de
uma escada, dificultando a identificação dos degraus, pode ter um menor
impacto do que a ausência de corrimão duplo em uma escada, que pode
gerar um acidente.
Da mesma forma, para a definição
dos estágios de
adequação, deve-se
levar em conta,
a quantidade e
as características
dos usuários. Esta
priorização, baseada em critérios
(graus) de exclusão
e impacto gerado,
possibilita planejar
e implantar o projeto de acessibilidade
em cinco estágios
(figura 2).

avaliação dos riscos de inacessibilidade (figura 1), é
uma metodologia de organização desse processo de
melhoria contínua. Esta escala, permite estabelecer
graus distintos de inacessibilidade, com seus respectivos impactos, facilitando priorizar as adequações e
eliminação dos obstáculos visíveis e invisíveis.

RISCO DE INACESSIBILIDADE

REVISTA KLIE

Os usuários que são afetados pelas barreiras arquitetônicas, o perfil do impacto e a possibilidade de
ocorrência da inacessibilidade, são variáveis subjetivas, de abordagem qualitativa. Esta subjetividade
dificulta a categorização do grau de inacessibilidade
arquitetônica, sendo dependente da percepção e
sensibilidade de cada arquiteto, que deverá estabelecer critérios para elaborar o projeto. Além desta
dificuldade, cada edificação possui suas peculiaridades construtivas e territoriais de implantação. Existem fatores atenuantes ou agravantes do impacto,
como, por exemplo, as características sazonais e
fatores climáticos. Quanto mais atípicas forem estas
condições, mais agravados serão os riscos de inacessibilidade.

Por outro lado, como não existe um pictograma
que represente o risco de inacessibilidade, elaboramos uma proposta (figura 3), baseada nos conceitos
descritos na figura 4.

FIGURA 3: PICTOGRAMA PARA RISCO DE INACESSIBILIDADE (FONTE: ELABORADO
PELO AUTOR)

FIGURA 1: ESCALA DE AVALIAÇÃO DAS BARREIRAS ARQUITETÔNICAS BASEADAS NO RISCO DE INACESSIBILIDADE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR)

FIGURA 4: PICTOGRAMA UNIVERSAL PARA RISCO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR)

As deficiências construtivas das edificações são
situações impeditivas de deslocamento, permanência, contemplação e uso. Todas estas possibilidades
frustradas ocasionam, de certa forma, aumento na
segregação, discriminação e exclusão social, perdas
de oportunidade da convivência com uma pessoa

com deficiência e potencialização de falhas e erros
que podem gerar acidentes. Neste último caso, os
ambientes construídos ultrapassam os limites das
“pequenas” negligências projetuais e construtivas,
transformando-se em situações de risco: “RISCO DE
INACESSIBILIDADE”.

Alexandre Guella Fernandes - Arquiteto
Porto Alegre/RS

- Especialista em Construção; Mestre em Engenharia;
FIGURA 2: TABELA QUE DETERMINA OS CINCO ESTÁGIOS DE ADAPTAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES BASEADA NA ESCALA DE AVALIAÇÃO DE
RISCOS DE INACESSIBILIDADE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR)

- Consultor em Acessibilidade;
- Professor Universitário – Faculdade São Francisco de Assis;
51 98453 1678

ag.fernandes@yahoo.com.br
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KABURÉ
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KABURÉ
Nesse mundo de ruídos, de mensagens que se atropelam, de imagens
que se devoram repetidamente e
uma imensidão de produtos fabricados sem absolutamente nada a dizer, nem nos damos conta da pobreza simbólica que construímos, dia a
dia, na nossa vida. A verdade é que
nos tornamos mais consumidores do
que criadores, e de certa forma, perdemos nosso senso de refinamento e
o confundimos com um automatismo que renuncia nossa capacidade
de ver além, de sentir, intuir e criar
verdadeiramente aquilo que importa, aquilo que nos toca, que preenche e que pesa o espaço com leveza,
verdade, e, às vezes, simplicidade.

Kaburé, uma poltrona desenvolvida pelos designers do Estúdio Muuh e desenvolvida pela Klie,
batizada com um nome de origem no dialeto TUPI,
representa enquanto conceito o indivíduo originário da união de dois povos diferentes, justificado
pela composição dos materiais e a multiplicidade
das formas e acabamentos. Desenhada e concebida com sensibilidade, sobre o peso de uma pluralidade cultural de um povo e um Brasil marcado
pela diversidade e riqueza de materiais, formas e
conceitos, a Kaburé pousa suavemente no espaço
com uma das coisas que padece o mundo: essência.

Uma essência que não se joga no mundo fazendo
birra por atenção. Uma essência que não briga por espaço e não luta por nenhum território. Uma essência
que exalta características intrinsicamente femininas e
simplesmente é. Trata-se de uma essência sutil, suave
e despreocupada, de uma forma simples levemente

curvada e que poeticamente carrega a alma diversificada de todo um Brasil que vai muito mais além do seu
povo, onde ao mesmo tempo em que é sensível e toca
os olhos com uma beleza inconfundível, traz à tona
uma solidez de um elemento robusto e estruturado.

Essa é sim a pluralidade de um objeto que vai
muito além do uso para qual foi criado. A beleza da
Kaburé está na forma como ela conversa e dialoga
com o espaço, trazendo uma história rica em detalhes e significados, capaz de compor projetos de arquitetura e recheá-los com memórias. Está na versatilidade que ela se aloca nas propostas projetuais,
como um símbolo inerente da atemporalidade, e
que no final das contas, é sua característica mais
importante: não importa muito o lugar em si onde
ela será inserida, mas do que ela irá significar quando estiver lá, do que ela poderá contar em cinquenta anos, do que ela é hoje e tudo que ainda vai ser.

por
Eduardo Rodighero Mazonetto
Adriana Regina Rodighero
Arquitetando
Pinhalzinho/SC

46

1ª EDIÇÃO | JULHO/2019

JULHO/2019 | 1ª EDIÇÃO

47

VIVEIRO DE MUDAS

NA VELOCIDADE
DO VERDE

Umas das maneiras mais
eficazes para sair desse ciclo
continuo, ao qual nos submetemos é o contato com o
verde, com a terra e as plantas. Diversos estudos comprovam, que a convivência
com plantas reduz consideravelmente o risco de pessoas contraírem distúrbios
emocionais e/ou vícios.
O efeito de possuir uma
simples planta em nossas
vidas é grandioso e muito
benéfico, pois o seu tempo
de desenvolvimento é lento, e para cuidá-la e compreendê-la é necessário desconectar-se do ritmo frenético
do cotidiano e, seguir na
velocidade do verde, ao menos, por alguns instantes.
Trazer o verde para
perto tornou-se quase um

REVISTA KLIE

desafio para quem mora
em grandes centros, um
pequeno jardim em casa
é como um portal que
leva ao alívio das tensões.
Tendo em vista esta necessidade, o mercado do
paisagismo além de destacar-se, obtém cada vez
mais espaço no mercado.
No Brasil, atualmente o comércio de ﬂores e plantas
movimenta cerca de R$1
bilhão, além, de contribuir
de maneira significativa
na geração de empregos.
Esses simples jardins,
possibilitam o crescimento de empresas do setor,
como o Viveiro de Mudas
Tunense, que se localiza na pequena cidade de
Tunápolis, no Extremo-Oeste de Santa Catarina.

A empresa possui mais de 30 anos, de experiência no mercado, e transformou-se em referência na produção de plantas ornamentais, atualmente seu portfólio reúne diversas variedades de plantas, entretanto,
sua especialidade está na comercialização de diversas variedades de palmeiras, como os exemplos, a seguir:

Nos últimos anos, constantes transformações inﬂuenciaram na maneira em que as pessoas vivem e interagem entre si. Todas as ações
são extremamente intensas, dinâmicas e rápidas. O mundo inteiro está a um toque do seu
smartphone. O significado da palavra dia, já não
representa mais apenas a figura das 24 horas,
tudo está muito intenso, o dia, o mês, o ano passa em uma velocidade, na qual não percebemos.
As pessoas vivem extremamente conectadas às informações e também umas das
outras. Toda essa exposição acaba por in-
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terferir

diretamente

na

qualidade

de

vida.

Essa violenta e rápida praticidade, cobra seu preço de forma silenciosa. Entretanto, a cada instante somos submetidos às
facilidades do mundo moderno e, consequentemente, às dificuldades da vida
acelerada.
Logo, nos questionamos sobre: como desligar-se de tudo isso? Como “purificar-se” de
tamanha energia que nos cerca diariamente, além de muitas vezes sugar nossa energia?
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PALMEIRA DAS CANÁRIAS
(Phoenix canariensis), essa espécie
pode atingir até 15 metros de altura,
e seu caule, pode chegar a 90 cm de
diâmetro. Possui grande resistência
a salinidade do ar e da chuva e pode
ser utilizada em regiões litorâneas.
Seu uso é indicado para jardins de
médio a grande porte. É comum vê-las em parques, avenidas, condomínios, residências e shopping centers.
PALMEIRA RÁFIA (raphis excelsa), esta planta é indicada para
ornamentação de interiores. Seu
porte pode atingir até 2,5 metros de
altura, muitas vezes ela é utilizada
como divisória natural de ambientes.
CICA (CYCA REVOLUTA)

PALMEIRA DAS CANÁRIAS (PHOENIX CANARIENSIS)
PALMEIRA RÁFIA (RAPHIS EXCELSA)

Além destas variedades, o Viveiro de Mudas
Tunense dispõe também das variedades de:
- PALMEIRA BURITI (mauritia Flexuosa)
- PALMEIRA REAL (Archontophoenix Cunninghamiana)
- PALMEIRA AZUL (Bismarckia Nobilis)
- PALMEIRA TRIANGULAR (Dypsis Decary)
- PALMEIRA IMPERIAL (Roystonea Oleracea)
- PALMEIRA CHAMEADORIA (Chamaedorea
Elegans)
- PALMEIRA RABO DE RAPOSA (Wodyetia
Bifurcata)
- PALMEIRA RABO DE PEIXE (Caryota Urens)
- PALMEIRA ARECA (Dypsis Lutescens)
- PALMEIRA WASHINGTONIA (Washingtonia)
- PALMEIRA COCOS WENDELIANOS (Lytocaryum Weddellianum)
- PALMEIRA GARRAFÃO (Hyophorbe Lagenicaulis)
- PALMEIRA LEQUE (Licuala Grandis)
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Outra especialidade do viveiro, é a produção de
CICA (cyca revoluta), uma das plantas mais antigas
do mundo, possui aspecto arbóreo, e é considerada
um arbusto. Seu tronco lembra o de uma palmeira,
suas folhas são dispostas em coroas podendo atingir
até 1,50 metros de comprimento. Seu crescimento é
lento, cerca de 4 cm ao ano, já o seu cultivo pode ser
feito em todo o país, inclusive na região litorânea.
Atualmente, o Viveiro de Mudas Tunense dispõe cerca de 16 mil unidades da espécie CICA (cyca revoluta) em seus canteiros,
com ampla variedade de tamanho e preços.

Todas as variedades de plantas existentes no
Viveiro de Mudas Tunense, são produzidas através de manejo sustentável, que visa a manutenção
e conservação dos recursos naturais existentes
e a manutenção de um ecossistema equilibrado.
Desta maneira, o Viveiro de Mudas Tunense possui como objetivo, semear nas pessoas uma
nova inspiração, um novo olhar sobre o paisagismo e seus benefícios, afinal de contas, esperamos que cada um possa criar o seu jardim e apreciar os encantos de viver na velocidade do verde!
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