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DETALHES QUE

CONECTAM

CONCEITO E PROCESSO
O dia a dia de um arquiteto é
buscar soluções baseadas nas
necessidades dos usuários

ARQUITETURA DE SAVORING
Como as pessoas podem manter a
qualidade de vida em uma época tão
acelerada?

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.

ACESSIBILIDADE

REVISTA KLIE

ACESSIBILIDADE, VIABILIDADE ARQUITETÔNICA
E A AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS

ANUNCIE

revista@klie.com.br
49 3194 1944

Conforme abordado no último texto, diversos
são os dispositivos Constitucionais, legais e infralegais que tratam da promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deﬁciência ou com
mobilidade reduzida, estes que criam inclusive
obrigação para os entes da administração pública.

PROJETO EDITORIAL
Marketing Klie

O Decreto 5296/2004 prevê a implementação
da acessibilidade arquitetônica e urbanística tanto para prédios privados como públicos, inclusive,
neste caso em se tratando de “construção, reforma
ou ampliação de ediﬁcações de uso público ou coletivo, ou a mudança de destinação para estes tipos
de ediﬁcação”, quando deverão “ser executadas de
modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa
portadora de deﬁciência ou com mobilidade reduzida”, conforme artigo 10 e 11 do referido decreto.

DIAGRAMAÇÃO E
PROJETO GRÁFICO
Marketing Klie

REVISTA DIGITAL

www.revistaklie.com.br

CRIAÇÃO E EXECUÇÃO
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

O Município de Laguna, SC, tentou evitar que lhe
fossem impostas obrigações no sentido de proceder
a reforma e a adequação da Escola de Ensino Médio Almirante Lamego às normas de acessibilidade.
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Ultimamente temos ouvido sobre como o mercado deve se revolucionar para que possa atender as novas gerações de consumo: Y e
Z. A maior característica destas gerações é a sua relação intrínseca com a internet e com o mundo conectado, em suas diversas
configurações.
20

Residência Luz

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.

O projeto da Residência Luz foi pensado para mimetizar a paisagem e, ao mesmo tempo, refletir a tecnologia empregada em sua
construção. A edificação foi construída em steel frame, tecnologia
que não utiliza tijolos. As paredes são executadas com estrutura
de aço galvanizado e fechadas com placas cimentícias externamente e placas de gesso acartonado internamente.

24

Quando morar em apartamento pode virar
uma boa experiência
O Edifício Montline é uma materialização da assinatura do escritório e da sua filosofia de criar espaços com experiência e conforto
ao usuário.
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Para tanto, fundamentou o ente municipal,
em síntese, que não poderia cumprir estas medidas pela ausência de recursos ﬁnanceiros.

quada, em atenção à qualidade didática e de infraestrutura, a ﬁm de garantir a segurança dos seus usuários.”

Contudo, na visão do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, em julgamento Apelação/Remessa
Necessária n. 0900058-87.2015.8.24.0040, de Laguna, rel. Des. Ricardo Roesler, Terceira Câmara
de Direito Público, j. 23-04-2019, entendeu-se que:

Note-se, por outro lado, que o já citado Decreto
5296/2004 prescreve que “Sempre que houver viabilidade arquitetônica, o Poder Público buscará garantir dotação orçamentária para ampliar o número de acessos nas ediﬁcações de uso público a serem
construídas, ampliadas ou reformadas.” (art. 19, §2º).

“[...] não basta que o poder público preste o serviço
educacional na sua concepção mais simples, no sentido
de possibilitar a prática da atividade letiva. Deve, em
verdade, garantir que esta seja prestada de maneira ade-

Logo, a ausência de recursos não justiﬁca o
desrespeito às normas de acessibilidade, mas a
inviabilidade arquitetônica, a ser aferida pelos
proﬁssionais competentes, poderá justiﬁcá-la.

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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Entenda um pouco sobre o rumo
e características da arquitetura
contemporânea nos dias atuais
Costumamos dizer que como todas as artes, a arquitetura é o reﬂexo da época em que ocorre, ou
seja, ela transmite exatamente o que se viveu em determinado espaço de tempo. Não sendo diferente nos tempos atuais, onde pode-se dizer que projeta-se obras “contemporâneas”, embora ainda, não
possamos aﬁrmar com 100% de certeza quais são as características e o que se passou durante esse “Estilo Arquitetônico Contemporâneo”, talvez daqui a uns 50 anos, quando for feita uma análise ao passado, conseguiremos perceber, analisar e ponderar o que foi a arquitetura do início do século XXI.

ARQUITETURA

estilos e os reinterpreta para
complementar os projetos e obras
atuais. Pode-se interpretar, que é
uma mistura do velho e o novo,
um pluralismo arquitetônico ou
até mesmo um “caos arquitetônico controlado” e dessa forma
havendo várias formas de interpretações por cada arquiteto.
Algumas das principais características da arquitetura contemporânea que pode-se perceber,

REVISTA KLIE

são a preocupação com a sustentabilidade, aproveitamento
de materiais recicláveis, surgimentos de novos materiais, uso
da tecnologia, valorização da luz
natural e conforto ambiental.
Dessa forma abrindo um leque muito grande para os arquitetos projetarem, pois contam
com todos os estilos anteriores
para se inspirar, com toda tecnologia e novos materiais que estão

disponíveis no mercado. Havendo assim, a possibilidade de livre
experimentação desses novos
elementos da arquitetura e sistemas construtivos oferecidos,
claro que pensando principalmente na sustentabilidade, que
sem dúvida, é a principal preocupação nos dias atuais e um caminho sem volta para os arquitetos.

PROJETO RESIDENCIAL CONTEMPORÂNEO DESENVOLVIDO PELO ARQUITETO E URBANISTA LUIZ H. CAMPOS E O ENGENHEIRO CIVIL ADALTO WEIS

MUSEU IBERÊ CAMARGO DO ARQUITETO ÁLVARO SIZA. (FOTOGRAFIA LUIZ H. CAMPOS)

E quando ouve-se por aí, que
os arquitetos dizem que “A casa
Fala”, é porque realmente ela
fala, não da forma como os seres humanos falam, através de
palavras, mas sim pelo seu estilo arquitetônico, pelo que o
arquiteto quis transmitir através da sua obra, ou até mesmo
pelos gostos e personalidades
dos seus moradores transmitidos no projeto e na decoração.
6
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É nesse sentido que pode-se
perceber que a arquitetura reﬂete o quadro cultural da sua época
e em pleno século XXI com toda
essa globalização, surgimento de
novas tecnologias e preocupação
com o meio ambiente, a arquitetura não poderia caminhar para
lados opostos e regredir ao passado, onde talvez, seja essa a principal característica do estilo arquitetônico contemporâneo que está

acompanhando todo esse processo de mudanças que o mundo está passando nos dias atuais.
Podemos dizer que o estilo
contemporâneo começou no início da década de 1990, chegando os dias de hoje e diferente
de alguns estilos arquitetônicos
vindos antes, ele não renega o
passado, mas sim tenta resgatar
elementos utilizados em outros

Luiz Henrique Campos
Canoas/RS

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

@ArqLuizHCampos

PROJETO RESIDENCIAL CONTEMPORÂNEO DESENVOLVIDO PELO ARQUITETO E URBANISTA
LUIZ H. CAMPOS E A ENGENHEIRA CIVIL CAROLINE MARTINI
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A RESIDÊNCIA
RK

A residência de 300 m² está orientada no formato norte/sul, sendo quartos, sala e cozinhas
(ambientes de uso contínuo) voltadas ao norte.
Nesta fachada, grandes panos de vidro e sacadas
garantem iluminação ideal e contínua. Hall, garagem, serviços e escritório (ambientes de uso
limitado) voltados à orientação sul, onde poucas aberturas garantem mínima perda de calor.

A volumetria do projeto está baseada em seis
grandes planos estruturais no sentido norte/sul.
Entre os planos, caixilhos de alumínio criam um aspecto de leveza e efeitos de sombra, luz e vento. No
sentido leste/oeste foi introduzido um plano em madeira que se diferencia das demais linhas estruturais.

ARQUITETURA E DESIGN DE INTERIORES

REVISTA KLIE

Os seis planos materializam três grandes volumes, sendo que o acesso principal se encontra no
volume mais alto, da esquerda de quem adentra a
casa, criando uma hierarquia volumétrica que deﬁne a entrada. Assim, nesta vista sul, o escritório
se destaca avançando quatro metros em balanço. Já na vista norte, fundos do terreno, os planos e volumes não possuem hierarquia entre si.
No escritório, vista sul, o elemento que se diferencia são os cobogós de concreto aparente. Estes foram

por André Prevedello
Curitiba/PR

Equipe: Gustavo Beccari, Manuela Tourinho, Karine de Faria, Sophia
Aguiar, Alexandre Bessa, Tais Mendes.
contato@aparquitetos.com.br | andre@aparquitetos.com.br

www.aparquitetos.com.br
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A garagem e estúdio de música foram locados
no subsolo, possibilitando que o térreo se comportasse como um grande salão aberto, conectando
estar, jantar, cozinha e churrasqueira. Em frente
ao jantar que se abre para o jardim, foi posicionada a piscina, externa e parcialmente coberta.

Fotograﬁa: Alexandre Kenji | www.estudiograma.com

41 3328 0193

8

inseridos para garantirem uma proteção visual ao
espaço interno, além de serem elementos tradicionais da arquitetura modernista brasileira. Um pequeno rasgo garante os visuais para a área externa.

AP Arquitetos

@aparquitetos
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MILLENIALS MILENARES

PARQUE NACIONAL MESA VERDE, COLORADO. FONTE: NATIONAL PARK SERVICE. WWW.NPS.GOV/MEVE/INDEX.HTM

Ultimamente temos ouvido sobre como o
mercado deve se revolucionar para que possa atender as novas gerações de consumo: Y e Z.
A maior característica destas gerações é a sua
relação intrínseca com a internet e com o mundo conectado, em suas diversas conﬁgurações.
O mercado imobiliário está bem alinhado com
esta nova demanda de produto e estamos vendo cada vez mais lançamentos voltados à conectividade dos usuários, espaços de convivência
em detrimento de espaços privativos, e serviços
prestados dentro do próprio edifício, como lavanderia comum, espaço pet, dentre outros. Estes diferenciais são defendidos nos folders de vendas
como elementos tecnológicos e inovadores.
Ao nosso ver, todas estas características são válidas e merecem destaque, entretanto existe um ponto chave que raramente é abordado nestes empreendimentos: a
sustentabilidade passiva. Diferente dos elementos
que geram energia, a sustentabilidade passiva gera
conforto utilizando os elementos naturais, evitando que seja gasto energia desnecessariamente.
Inventada desde que a primeira casa foi “construída” na savana africana com a junção de galhos
e argila, a intenção dos moradores de se proteger
dos elementos naturais era primordial para sua
sobrevivência. Um dos maiores exemplos é o sítio
arqueológico de Mesa Verde, no Colorado. Localizado em uma região de extremo sol, os nativos
10
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utilizaram uma imensa laje de pedra para se proteger do sol do verão, mas quando o sol do inverno se inclina, ilumina e aquece as ediﬁcações gerando conforto durante todas as estações do ano.
Com a democratização da eletricidade e consequente democratização do ar condicionado e
das luminárias, conceitos como ventilação e iluminação natural passaram a ser coadjuvantes.

FACHADA FRONTAL EDIFÍCIO MOOVE 1856. ARQUITETURA STUDIO CSD. RENDER: ANDRÉ RECHE

Para atendermos as novas gerações, entendemos que não existe conceito mais contemporâneo do que a utilização dos elementos
naturais a favor da construção, para que a utilizemos racionalmente a energia e deixemos
um planeta melhor para as futuras gerações.
Com isso em mente, em nosso primeiro contrato para um edifício residencial focado no público
jovem, abraçamos a conectividade e a interação,
que entendemos ser fundamentais para a qualidade de vida dos moradores; mas também abraçamos a importância de se abrir o edifício para o sol,
inserir ﬂoreiras nas áreas comuns e privativas, e
pensar em áreas com grandes aberturas para gerar qualidade de iluminação e ventilação natural.
O Edifício Moove 1856 possui salas comerciais
e estúdios residenciais, ambos com 50m². Sua proposta é a de oferecer espaços privativos e comuns
de grande qualidade para moradores e visitantes,
e de quebra, gastar menos nas contas de luz e ar
condicionado.

ÁREA DE LAZER NA COBERTURA EDIFÍCIO MOOVE 1856. ARQUITETURA STUDIO CSD
RENDER: ANDRÉ RECHE

SALA CO-LIVING EDIFÍCIO MOOVE 1856. ARQUITETURA STUDIO CSD
RENDER: ANDRÉ RECHE

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
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IMPORTÂNCIA DO PROJETO

ARQUITETÔNICO EM EDIFÍCIOS

CORPORATIVOS
Primeiramente, é importante deﬁnirmos a diferença entre edifícios comerciais e corporativos.
Ambos têm a ﬁnalidade de comportar as atividades
de entidades com ﬁm comercial, sejam elas venda
de produtos ou atividades/serviços. Entretanto,
os edifícios corporativos geralmente têm toda sua
estrutura utilizada por uma única empresa, carregando sua marca.

Quem de nós nunca chegou até uma empresa e
ﬁcou impressionado com a beleza da ediﬁcação? Por
outro lado, também existem situações em que chegamos à um local e não temos certeza se realmente
trata-se de uma empresa, pois a fachada não está
bem cuidada e por certas vezes não é identiﬁcada.
Supondo que as duas ofereçam o mesmo serviço, se
nos perguntarmos: em qual das duas eu entraria?
Temos então resposta para deﬁnirmos a importância de uma fachada bem elaborada, seguindo as ca-

racterísticas e identidade visual de uma empresa.

A fachada de uma empresa tem o poder de passar credibilidade, de enfatizar a marca, é também
uma ação de marketing e pode ser fundamental
para os negócios, aﬁnal uma boa primeira impressão pode fazer toda diferença.
Mas, a fachada não deﬁne um bom projeto e não
é suﬁciente para atender às necessidades da empresa, é preciso que se tenha um bom layout interno,
com espaços bem deﬁnidos conforme as atividades
realizadas, prever tudo o que é preciso para o bom
desenvolvimento das funções, inclusive possíveis
ampliações futuras. Também é importante deﬁnirmos que tipo de negócios acontecem ali, para que
através do projeto possamos despertar nos clientes
e colaboradores os estímulos certos.

ARQUITETURA E DESIGN DE INTERIORES

REVISTA KLIE

NA PRÁTICA:

Edifício corporativo Sede Habiteto. A empresa
trabalha no ramo imobiliário, tendo como seus pilares Locação, Vendas e Incorporação.
O desaﬁo era projetar em um lote de esquina,
com 386,66m², que atendesse à todas as necessidades da empresa.
A solução foi a verticalização do edifício, totalizando 06 pavimentos, sendo 02 subsolos que
abrigam garagens para uso dos colaboradores, utilizando uma plataforma elevatória de carros, para
substituir a rampa, possibilitando mais vagas de estacionamento. As vagas de clientes foram locadas
na parte de trás do lote, fazendo com que o edifício
tenha forma de L. Este formato causa a sensação de
imponência pois o observador tem a impressão de
que todo lote é ocupado, parecendo maior. As salas
da ediﬁcação estão distribuídas nos 03 pavimentos
que seguem, e o último andar abriga a área de festas, sala de treinamentos e reuniões, sala de TV e
vestiário.
As características da marca são enfatizadas na
fachada, que possui fechamento em Glazing, vidros
ﬁxos nas escadas e detalhes em ACM que dão vida
ao edifício, utilizando as cores vermelho e branco
que reforçam a identidade visual da marca. Ao entrar no edifício depara-se com a recepção que também carrega fortemente a marca Habiteto.
Neste projeto, foram levados em consideração
todos os aspectos citados anteriormente e o resultado ﬁnal, após a obra entregue foi um aumento no
movimento da empresa, além de muitos feedbacks
positivos a respeito do empreendimento.

RECEPÇÃO

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

PROJETO

12

3ª EDIÇÃO | SETEMBRO/2019

OBRA

OBRA FINALIZADA

carolinerasche.arq@gmail.com
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POLTRONA
KAUANE

COMPRE EM

KLIE.COM.BR
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Movimento, esta é a palavra chave utilizada na concepção da poltrona Kauane.
A peça é resultado de um conjunto de linhas que buscam equacionar necessidades
ergonômicas com uma estética de dinâmica marcante.

DETALHES QUE

CONECTAM
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ARQUITETURA DE

SAVORING

Como as pessoas podem manter a qualidade de vida em uma época tão acelerada? A Arquitetura de
Savoring é baseada em estudos sobre percepção e neurodesign, no qual a mente humana detecta estímulos exteriores e os interpreta de forma intuitiva, permitindo a criação de memórias conscientes e positivas. Partindo do reconhecimento que a realização da arquitetura é uma tarefa multidisciplinar, faz-se
necessário o estudo da relação pessoa x ambiente.

ARQUITETURA E DESIGN DE INTERIORES

Ter a consciência de que os nossos momentos de
pequenas alegrias são pouco percebidos e armazenados – porque nossa mente tende a ignorá-los – é
algo que nos permite fazer alguma coisa a respeito:
aumentar nossa atenção a esses momentos e saboreá-los. Na arquitetura, esse conceito é inserido de
forma que o morador sinta a sua casa de um jeito
diferente, aproveitando as alegrias que o dia a dia
pode oferecer. Aguçando os nossos sentidos e pres-

REVISTA KLIE

tando atenção nos detalhes da nossa rotina, podemos viver de uma forma melhor; são pequenas coisas que ajudam a dar sentido ao viver. Apesar do
Savoring ser um estado consciente de felicidade, o
entorno deve contribuir para que esse processo se
torne fácil. As diferentes disposições de cor, luz e
materiais tem a propriedade de despertar emoções
e deﬁnir ações e comportamentos, além de provocar reações corporais e psicológicas.

“A experiência humana está
intimamente ligada à experiência espacial, e, portanto, os
espaços devem ser projetados
para proporcionar emoções
positivas” (FUENTE, 2013).

Quanto tempo você dedica para sentir e viver o ambiente em que você se encontra? Sentir? Sim!! Cada
ambiente traz ao indivíduo uma sensação, e é isso que o Savoring trabalha.

Com essa percepção, o espaço construído deixa
de ser visto apenas a partir de suas características
físicas e passa a ser interpretado como “espaço vivencial”, onde o recinto ﬁca sujeito a mudanças e
interpretações dos usuários, e os usuários ﬁcam sujeitos às inﬂuências do recinto.
A conexão entre os ambientes (quando bem projetados) em que vivemos e a nossa mente resulta
em um bem-estar e num conforto muito maiores
do que a arquitetura atual nos oferece; com o Savoring aplicado à arquitetura pode-se ganhar muito
mais qualidade de vida.

Joie Arquitetura e Interiores
Florianópolis/SC

O Savoring é uma corrente ainda nova no Brasil e a tradução literal da palavra equivale a saborear,
aproveitar; remete a desfrutar e lembrar de bons momentos através de estímulos. O conceito dessa palavra ainda pouco conhecida vem da Psicologia, e quer dizer uso consciente de pensamentos e comportamentos que prolonguem, intensiﬁquem ou gerem o prazer de uma experiência.

Equipe: Anna Paula Missora Hoatsu e Janaína Pereira de Souza
Formação: Arquitetas e Urbanistas
Especialização: Especialistas em Design de Interiores
48 99979 1434
Joie | Arquitetura e Interiores
@joie.arq
contato@joie.arq.br
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COMO A ARQUITETURA AFETA NOSSA RELAÇÃO COM

o meio ambiente?

Muito se fala sobre sustentabilidade, mas o que ela realmente signiﬁca em um ambiente construído?
O assunto é mais complexo do que parece. Esta matéria busca esclarecer quatro formas de inﬂuência da
Arquitetura no meio ambiente, que acabam estando direta ou indiretamente relacionadas à nossa saúde.

ARQUITETURA
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b) Ambiente construído e a conexão com a natureza

Não é segredo que a natureza traz bem-estar às pessoas. A paisagem natural possui relação com o
bem-estar psicológico², podendo reduzir o stress e a ansiedade, sendo também a maneira mais viável
economicamente para recuperação da qualidade estética urbana.
Mas os benefícios da natureza podem ir muito além. A vegetação pode ter relação com disposição e
vitalidade, redução de déﬁcit de atenção, redução de incidência de doenças relacionadas à exposição de
ruído por melhorar o conforto acústico, etc.³ Além disso, a melhoria da avaliação de saúde percebida por
usuários de um edifício tem relação com a forma com que o edifício se conecta com demais aspectos do
4
ambiente natural (ventilação natural, som de pássaros, percepção das mudanças do tempo e visão do céu).

Impacto ambiental

c) Ciclo de vida da ediﬁcação

O impacto ambiental, propriamente dito, afeta não só o ser humano, mas todo o meio ambiente.5 Toda
construção tem seu impacto ambiental no planeta, durante todo o seu ciclo de vida (obra e todo o seu
período de uso). O que podemos fazer para reduzir este impacto é: escolher materiais nacionais e de preferência da sua região, escolher materiais de fábricas que possuem certiﬁcação ambiental, ter cuidados
com o processo construtivo no canteiro de obras e demais soluções dependentes de análise do ciclo de
vida (ACV) da ediﬁcação.

Você
Sabia?

A Klie possui fornecedores de madeira com certiﬁcação ambiental,
com produção de manejo sustentável. Além disso, seus fornecedores estão atentos à redução de desperdício de madeira durante
todo o processo de produção. Estes são alguns exemplos de atitudes que reduzem o impacto ambiental em um processo industrial.

d) Autossuﬁciência em energia (Zero Energy Building)

Um projeto com preocupação voltada ao conforto térmico e eﬁciência energética vai resultar em uma
ediﬁcação com menos impacto ambiental ao longo do seu período de uso (em relação à energia elétrica),
mais econômica, mais confortável e que inclusive possa produzir toda a energia que consome.

PROJETO: MONTANARI ARQUITETURA (ARQ. KETLIN MONTANARI)

Ediﬁcação com 3 unidades residenciais em Blumenau, SC, exempliﬁcando a relação de uma residência particular urbana
com os conceitos apresentados nesta matéria (a: conexão com o espaço público – transparência de cercas; b: conexão com o
ambiente natural – todas as aberturas/conexões com o entorno; c: impacto ambiental da obra; d: elementos que promovem
conforto térmico – brises móveis e outros recursos).

Meio ambiente e o ser humano

a) Ambiente construído e a questão social

Esta é relacionada à conﬁguração dos espaços, desde uma casa ou prédio até todo o seu entorno e contexto urbano. Pode estimular (ou não) a interação entre as pessoas e coesão social, cuja falta tem relação
com distúrbios mentais, como esquizofrenia, depressão e ansiedade crônica¹.
Locais mais populosos não necessariamente aumentam a probabilidade de interação social e de as
pessoas se sentirem socialmente conectadas¹. A arquitetura e a conﬁguração do espaço urbano têm inﬂuência no bem-estar humano, que possui relação também com as áreas verdes.
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Isso está relacionado a recursos construtivos (formas e materiais da ediﬁcação, elementos de proteção
solar, etc.), consumo de energia de fontes renováveis (placas fotovoltaicas, energia eólica) e outras tecnologias.
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
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2. ULRICH, R. S. Visual landscapes and psychological well-being. Landscape Research, v. 4, n. 1, p. 17–23, 1 mar. 1979.
3. MONTANARI, K. B. Envoltórias verdes em ediﬁcações: proposta de uma estrutura de análise da sustentabilidade. 2018. 205 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura,
Tecnologia e Cidade). Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
4. XUE, F.; GOU, Z.; LAU, S. S. Y. Human factors in green ofﬁce building design: the impact of workplace green features on health perceptions in high-rise high-density asian
cities. Sustainability, v. 8, n. 11, p. 1095, 26 out. 2016.
5. CONAMA. Resolução 001/86: Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental. Brasília, 1986.
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RESIDÊNCIA LUZ
CRICIÚMA - SC

O projeto da Residência Luz
foi pensado para mimetizar a
paisagem e, ao mesmo tempo,
reﬂetir a tecnologia empregada
em sua construção. A ediﬁcação
foi construída em steel frame,
tecnologia que não utiliza tijolos.
As paredes são executadas com
estrutura de aço galvanizado e
fechadas com placas cimentícias
externamente e placas de gesso
acartonado internamente.
Esse sistema construtivo apresenta uma série de vantagens. A
principal é o tempo de execução.
A residência possui área de 200
20
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m² e ﬁcou pronta em apenas 120
dias. A fundação é rasa, do tipo
radier, não exigindo grande movimentação de terra ou o uso de
fôrmas e escoras que geram muitos resíduos na construção civil.
Outra vantagem é a precisão
da obra. O sistema steel frame não
permite os famosos “jeitinhos”.
Portanto, o projeto é certeiro e
deve ser seguido à risca por mão
de obra especializada. A implantação segue a disposição por módulos pré-concebidos de acordo
com o distanciamento exigido
entre os perﬁs de aço da estrutu-

ra. Assim, também, os painéis de
fechamento são paginados e dispostos totalmente de acordo com
o projeto. Isso gera um efeito estético único nas fachadas.
A facilidade na execução das
instalações elétricas e hidráulicas
é outro ponto importante. O sistema steel frame evita o desperdício de material e mão de obra
com os comuns “rasgos” exigidos
na construção em alvenaria convencional. Aqui, todas as instalações têm espaço para passagem
no vão dos perﬁs, por dentro das
paredes. Dessa maneira, o traba-

ARQUITETURA

lho é mais rápido, ágil e preciso.
A manutenção futura, se necessário, também é facilitada devido à acessibilidade garantida em
pontos de visita.
O partido da casa teve a preocupação com o olhar do transeunte. O desenho da implantação no terreno foi realizado para
que a perspectiva esconda o volume da caixa d’água dos olhares
da rua. Além disso, a casa é mi-

REVISTA KLIE

nimalista, com linhas retas, simples, que dão a ela uma personalidade única.
As esquadrias são todas em
PVC com vidros duplos. As paredes e o forro são dotados de
isolamentos internos em lã de
rocha. Tudo isso permitindo um
completo isolamento térmico e
acústico da residência.

com telha do tipo “sanduíche” sobre estrutura metálica.
A implantação é conﬁgurada
para tirar partido da posição solar e ventos garantindo conforto
aos moradores o ano todo. A área
íntima se volta para o bosque no
interior do terreno, tornando o
dia a dia muito mais aprazível e
preservado dos olhares externos.

A cobertura foi executada

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.
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CONCEITO E PROCESSO

Por isso, para qualquer proposta que apresentamos aos nossos clientes devemos prezar
pelo conforto e o bem-estar, pois estes estão intimamente ligados ao ambiente que vivemos e
são vários os aspectos a serem desenvolvidos
neste contexto em busca do “viver bem”.
Cada projeto parte de uma identidade e um
conceito, pois além dos seus aspectos particulares como o usuário (para quem é), o contexto (onde está), as necessidades e demandas, os
elementos e os materiais (como será), acreditamos que o conceito dentro do processo projetual também inﬂuencia e agrega conteúdo e
representatividade a proposta ﬁnal, de forma
que nos toque e proporcione maior signiﬁcado
aquilo que está sendo apresentado.
A ideia de conceito como elemento indutor
do processo de criação pode ser compreendido como ponto de partida dando relevância ao

REVISTA KLIE

projeto e relaciona todos os condicionantes em
uma forma signiﬁcativa.
Ubá, uma mesa projetada pelos designers do
Estúdio Muuh e desenvolvida pela Klie, batizada com um nome de origem no dialeto TUPI,
representa enquanto conceito as embarcações
utilizadas pelos povos indígenas, também chamadas de canoa. A mesa Ubá traz soﬁsticação e
leveza ao ambiente e representa um padrão de
gosto mais suave e reﬁnado devido a justaposição entre formas orgânicas e retilíneas.
Tivemos a oportunidade de avaliar e sentir
a representatividade da mesa como conceito
em nosso ambiente juntamente com os proﬁssionais da empresa Klie em um bate-papo prazeroso sobre arquitetura e design. Essa troca de
experiências entre proﬁssionais contribui signiﬁcativamente de forma a agregar conhecimento e valor ao trabalho que desenvolvemos.

por Sottile Studio e Decor
São José do Cedro/SC

Equipe: Taísa D. Colombo e Silvia C. S. Smaniotto
49 99152 1233 / 99940 1630
sottile.arquitetura@hotmail.com
@sottile.arquitetura

Sottile Arquitetura e Decor

O dia a dia de um arquiteto é buscar soluções baseadas nas necessidades dos
usuários alinhando a funcionalidade com princípios estéticos de forma a proporcionar harmonia a ediﬁcação/ambiente ou peça a ser projetada. Projetar nunca é
um processo sistemático, são respostas intuitivas da percepção e sensibilidade do
seu criador para que se torne belo, funcional e com signiﬁcado.
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QUANDO MORAR EM APARTAMENTO
PODE VIRAR UMA BOA EXPERIÊNCIA
Projetado pela Tríptica Arquitetura e localizado em Santa Maria – RS, o Edifício
Montline é uma materialização da assinatura do escritório e da sua ﬁlosoﬁa de criar
espaços com experiência e conforto ao usuário. A proposta para a ediﬁcação foi desenvolver um projeto de caráter contemporâneo e autoral, explorando o diálogo entre a
vida privada e a vida urbana, respeitando a
escala humana e a individualidade de cada
morador.
Localizado num bairro central e vivo
onde as atrações podem ser vivenciadas a
pé, a ediﬁcação tem um traço reto, limpo e
elegante. Além da arquitetura, as arquitetas
se inspiraram num verso de um poema do
Prado Veppo, escritor local, que serviu perfeitamente para o conceito da ediﬁcação. O
verso “Santa Maria, coroada de montes, és
um longo horizonte” guiou para a proposta
dos apartamentos, onde a luz e paisagem entram sem limites nas unidades.
Entre outras características de projeto, as
arquitetas estudaram a orientação solar para
o posicionamento das esquadrias do prédio,
permitindo que a luz solar ideal inundasse
os apartamentos mantendo, ao mesmo tempo, a privacidade necessária dos habitantes.
A planta baixa, o ﬂuxo de espaços e o layout
das unidades foram criados com uma consideração cuidadosa no uso diário e nas tarefas típicas dos moradores - em suma, para
que a casa seja um habitat saudável e produtivo voltada ao descanso e ao estar.

Os espaços de uso comum também foram projetados com atenção na cultura local, nos costumes e
carências da população da cidade. As áreas de lazer
foram “supervalorizadas” e nem por isso os apartamentos tiveram suas áreas reduzidas. Todas as unidades contam com churrasqueiras e somente uma
no andar não consta lavabo, todas as demais possuem. Outro cuidado com o projeto foram as ventilações e iluminações dos ambientes, sendo todos os
banheiros ventilados naturalmente, assim como as
áreas de serviço.
Este cuidado no conforto térmico foi o partido do projeto, foi através dessa premissa que toda
planta tipo foi desenvolvida. As áreas comuns con-

tam com espaços arborizados, horta coletiva, redário, casa na árvore, lareira externa, piscina, quadra
de esportes e dois espaços gourmet, um aberto e outro fechado. Para o material de venda, as produções
das imagens das unidades foram inspiradas em famílias de perﬁs diferentes, assim foi possível desenvolver vários estilos de apartamentos, procurando
atender o maior número de pessoas.
O escritório acredita que precisamos de mais
edifícios com uma arquitetura que olhe para o futuro, que busque sustentabilidade, gentilezas e
qualidade de vida aos moradores. A arquitetura da
ediﬁcação foi para a cidade, para o bairro e para as
pessoas.

IMAGENS: VENTURO

CONFIRA MAIS FOTOS
EM NOSSO SITE
revistaklie.com.br

TRÍPTICA ARQUITETURA
Santa Maria/RS

Equipe: Daiana Fagundes, Francine Franciscatto
Bruna Genzler, Ariana Souto
55 3026 7442

contato@tripticaarquitetura.com.br
www.tripticaarquitetura.com.br

@triptica_arquitetura
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MESA UBÁ

COMPRE EM

KLIE.COM.BR
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A mesa Ubá surge da justaposição comedida entre formas orgânicas e retilíneas, guia o olhar por entre retas e curvas que parecem ﬂuir em múltiplas direções,
convidando o usuário a vivenciar suas linhas e texturas.

DETALHES QUE

CONECTAM
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