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dentro do bosque. O terreno em si, será poroso
e com diversos eixos de passagem. A circulação
de veículos é restrita e acontecerá em sua maior
parte em áreas de desnível natural.
Do encontro com os eixos criados pela praça monumental e pela continuidade visual da
via Nápoli foi criado um mirante. Este será um
ponto de referência na horizontalidade do condomínio e irá propiciar a visualização e contemplação de grande parte do condomínio e conectando visualmente o todo.
Entendemos que o primeiro edifício possui
uma função simbólica e irá representar um
novo patamar de edificações a serem desenvolvidas no condomínio e na cidade. Não apenas
sua imagem deve ser uma referência, mas também seu funcionamento. Este prédio foi projetado com características advindas do conforto
ambiental, como por exemplo a existência de
brises, venezianas, iluminação por shed, central
de gerenciamento com sistema Building Management System para controle de luminosidade e
iluminação por sensores.

O desenvolvimento histórico urbanístico de
Joinville aconteceu amparado em 3 pilares. Primeiramente, a partir da relação com o meio ambiente,
incluindo a vegetação local e a Baía de Babitonga.
Segundo, a indústria se desenvolveu criando as bases econômicas do município e sequencialmente, o
desenvolvimento do setor cultural. Para a definição
do programa do Masterplan buscamos respeitar
este desenvolvimento reﬂetindo em novos e inte-

grados usos como:
• Meio ambiente = preservação do bosque;
• Indústria = escritórios de tecnologia;

• Cultura = praças, teatro e galeria expositiva;
Reconhecer a relação entre natureza, paisagem
e objeto edificado é uma das grandes contribuições
brasileiras à arquitetura mundial. Desta forma, buscamos acomodar as necessidades construtivas às
especificidades do sítio como condicionante frente
à degradação da natureza cada vez mais presente.
O programa criado compreende os seguintes
setores, todos interligados: educacional; comércio/
serviços, cultura e mirante; escritórios de tecnologia etapa 01 e etapa 02; hoteleiro; e vagas e equipamentos. A área total é de 50.000,00 m².
Compreendendo o Perini Business Park como
uma cidade dentro do município de Joinville, fica
clara a importância e a necessidade de áreas públicas neste espaço. A impossibilidade destas áreas
públicas estarem disponíveis a toda a população
também representa uma oportunidade de se criar
espaços abertos que possam ser usufruídos em sua
totalidade e que sirvam de exemplo de urbanidade.
Desta forma, são as praças que delimitam áreas de
utilização construídas e não o contrário. Entendemos que quanto mais intensas sejam as relações humanas mais propício será o ambiente de trabalho.
Assim, os espaços abertos variam desde a praça monumental a pequenos núcleos de convívio e trilhas

Nome do Projeto: Ágora Tech Park | Concurso de Projeto
Premiação: 3° Lugar
Ano: 2018
Nome do escritório: AP Arquitetos
Coordenador: André Prevedello
Equipe técnica: Tais Mendes de Freitas, Karine Pazemeckas De Faria e Gustavo Beccari
Consultoria em sustentabilidade: Petinelli - Soluções em Green Building
Paisagismo: Fabio Borges e Peter Burmeister
Localização: Joinville/SC, Brasil

41 3328 0193

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

www.aparquitetos.com.br
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Muito mais do que detalhes!
QUALIDADE, CRIATIVIDADE E TÉCNICA: O DIFERENCIAL DA MARCENARIA NOS AMBIENTES

a produção dos mobiliários, permitindo ajustes precisos. Com isso, o resultado final é um ambiente de
acordo com a necessidade do cliente e com o espaço
totalmente otimizado, seja ele comercial, residencial ou áreas externas.

Uma das profissões mais antigas do mundo, a
marcenaria se mostra essencial nos dias de hoje
quando o assunto é decoração e design de ambientes. Além de agregar grande valor aos projetos de
arquitetura e design de interiores, proporciona
grande identidade aos ambientes.
Mais do que domínio de várias técnicas, a arte
da marcenaria exige criatividade, paciência e delicadeza, pois transforma a matéria-prima em produtos com acabamento superior e de qualidade.
Hoje as principais matérias-primas utilizadas por
marceneiros são laminados industrializados, como
compensado, aglomerado, MDF, fórmica, folhas de
madeira, além da própria madeira. A crescente utilização de materiais diferenciados como o ferro, fez
com que o marceneiro também utilize técnicas de
serralheria no seu dia a dia.

Entre os principais diferencias dos projetos de
marcenaria podemos destacar o acabamento artesanal, verificação de qualidade, ﬂexibilidade na
execução de projeto exclusivo e com materiais diferenciados e alta durabilidade.
Além dos diferenciais também podemos listar as
vantagens dos projetos executados por marcenaria:
valorização do espaço, ambiente com estilo do cliente, móveis com maior durabilidade e organização de
acordo com as necessidades.
A singularidade de cada projeto faz com que as
pessoas se sintam únicas, exclusivas e diferentes,
sentindo de fato que aquele ambiente foi projetado
unicamente para ela. Todos já ouviram em algum
momento que detalhes fazem a diferença. E na marcenaria, essa expressão é mais do que justa.

49 3677 3428

O marceneiro acaba por ser grande aliado do
designer na execução dos projetos, por ﬂexibilizar
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Bee Projetos

Itapiranga/SC
Equipe: Bárbara Reichert e Franciele Henn
beearquiedesign@gmail.com
@beeprojetos

Fotos: Franciele Henn
Local das fotos: Frentz Móveis (Itapiranga-SC)

/beeprojetos
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CENTRO ADMINISTRATIVO
RIBEIRÃO PRETO:
COMPORTAMENTO IGUALITÁRIO

“O abrigo das atividades governamentais agrupadas é uma questão, que surge à medida que se
aumenta a burocracia e as relações entre diferentes órgãos ou secretarias, exigindo articulações espaciais e funcionais cada vez mais complexas. No
Brasil, seja na esfera municipal, estadual ou federal,
a espacialização destas atividades em um Centro
Político-Administrativo concentrado surge como
resposta à pulverização de repartições no traçado
das cidades tradicionais, atuando também no sentido de legitimar o espaço do poder.” (Segawa, 2002).
Uma breve aproximação ao lugar e seus entornos, condicionou o redesenho dos horizontes deste
quarteirão. A proposta para o Centro Administrativo de Ribeirão Preto teve como premissa a criação

ARQUITETURA

REVISTA KLIE

ções naturais e estacionamentos mais próximos da
edificação. Criação de uma via de serviços na porção norte do lote permite claro acesso dos servidores/serviços e valoriza acesso peatonal do público
pelo grande largo cívico a sul. Tem-se uma clareza
de acessos peatonais, facilidade de controle nos
acessos de veículos -público/servidores e serviços.

A implantação sugere mínima intervenção topográfica, adequando-se a existente. Minimizado
movimentações de solo e consequentes custos. A
solução adotada para a implantação dos edifícios
objetivou minimizar movimentos de terra tornando a implantação mais econômica sem desvirtuar
a paisagem natural, gerando uma forma espontânea de acomodação do solo e permitindo diferentes

A contemporaneidade sugere equipamentos ﬂexíveis para acolher as diversidades culturais, sociais
e programáticas. Esta transigência também reﬂete
no projeto, através do desenho de espaços públicos
inconclusos, para serem apropriados, transformados e então completados de significado.

Os estacionamentos são de claro acesso e controle: a norte, servidores, sul, público e no subsolo encontram-se as vagas oficiais e Prefeito. Cabe salientar, coberturas estrategicamente posicionadas para
conduzir os usuários do complexo em dias chuvosos
ou de sol intenso.

usos aos níveis térreos.

As primeiras decisões foram sugeridas pela implantação dos 30.500,00m² e estacionamentos. Ao
dividir horizontalmente o programa cria-se percursos longos, elevada ocupação e necessidade de
conexão entre prédios. Sendo assim uma implantação vertical otimiza circulações, articulações entre
órgãos/secretarias, favorece iluminações e ventila-

O gesto seguinte foi buscar o equilíbrio entre
as áreas pavimentadas e verdes: uma massa verde climatiza e ambienta a chegada do público ora
pela esplanada cívica ora pela esplanada comercial.
Criam-se espaços de permanência sombreada e ambientada às novas visuais do Complexo Administrativo. Climatização com espelhos d’água garantindo a umidade dos ventos predominantes.

Há possibilidades de implantação em etapas:
espaços comerciais e corporativos possuem estruturas independentes. Estes, na face noroeste do
terreno, indicam usos autônomos ao do Centro Administrativo, gerando renda e segurança ao conjunto edificado.

de um espaço democrático.

Andares corridos, ﬂexíveis, de iguais tamanhos e
dimensões agilizam a construção. Componentes estruturais e vedações pré-fabricados reduzem custos
e tempo de execução.

Dados do projeto:
Área construída: 30.500m² ediﬁcações + 35.000m² estacionamentos + infraestrutura urbana
+ paisagismo (total 106.000m²)
Localização: Ribeirão Preto - SP

EArquitetos
Santa Maria/RS
Equipe: Arq.Estevan Barin, Arq. Bruno Cassol, Arq. Jenifer Vescia e Acad. Thaís Saccol

55 3311 6517

earquitetos@gmail.com

@earquitetos

www.earquitetos.com
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2)

Tudo igual: Utilizamos o mesmo porcelanato nas paredes, piso
e bancada para manter a harmonia e elegância de um banheiro pequeno. Ambientes menores, com uma cor predominante passa a impressão de continuidade, deixando o ambiente visualmente maior.

SOFISTICADO

3)

Espelho: Escolher um espelho com iluminação frontal e indireta é a chave para um banheiro bonito e funcional. Além de possuir
um design incrível, a luz não cria sombras no rosto e por isso, é perfeita para se maquiar ou fazer a barba.

EM 5 PASSOS

4)

Móvel: Depois de tanto cuidado na escolha do revestimento,
com o móvel não poderia ser diferente. Escolha uma cor e tom que
combine com o porcelanato. A harmonia por analogia garante a sofisticação desejada. No projeto, escolhemos o branco por ser uma cor
neutra e clara.

Os banheiros, com o passar do tempo, tornaram-se
ambientes bastante importantes na Arquitetura de
Interiores, e em muitos casos até símbolos de poder
econômico. Para alguns, devem ser práticos e onde se
deve permanecer somente o tempo necessário para a
higiene pessoal. Para outros, são refúgios, locais para
descansar e relaxar, devendo ser espaçosos e confortáveis. Neste projeto, o cliente pediu para unirmos praticidade e sofisticação no seu banheiro de 3,47m². Confira agora 5 passos para criar um banheiro sofisticado.

5)

Objetos: Mantenha o mínimo de objetos e produtos na bancada. Uma bandeja com sabonete líquido e difusor já são suficientes.
Mas, se você gosta de ousar, pode investir em decorações delicadas
e vasos com plantas. Deixe a escova e pasta de dentes guardadas na
primeira gaveta do armário, facilitando o uso diário. Se o seu balcão
não possuir gavetas, utilize cestos organizadores.
Você pode perceber que
as cores e organização inﬂuenciam diretamente no
efeito e resultado que queremos para os ambientes, não é
mesmo? Vale a pena investir
um tempo maior, pensando
nas combinações da paleta
de cores e na ordem dos objetos, para que fiquem de acordo com a emoção que seu banheiro deve transmitir para
quem o usa.

1)

Revestimento: As cores claras trazem,
com maior facilidade, essa sofisticação que muitos procuram para o seu banheiro. Neste nosso
projeto, escolhemos o porcelanato Agata Nacre
da Portobello Shop. Mas cuidado! O acabamento
polido pode ser escorregadio quando molhado e
por isso, deve ser usado apenas nas paredes. No
chão, acabamento natural.

Joie Arquitetura e Interiores
Florianópolis/SC

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

www.joie.arq.br
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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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TODO ARQUITETO DEVE
VISITAR WASHINGTON D.C.
PELO MENOS UMA VEZ NA VIDA!

por Luiz Henrique Campos
Canoas/RS

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

Sem dúvida uma coisa que faltava para a Revista Klie ser completa era uma coluna mensal sobre
viagens e experiências internacionais voltadas a
arquitetura, pois agora não falta mais! Pois acabo
de iniciar um intercâmbio cultural nos EUA com o
principal objetivo de vivenciar a cultura norte-americana, viajar e conhecer mais sobre a arquitetura que vem sendo praticada e construída mundo
a fora.
E para iniciar esta coluna de viagens, trarei nada
mais nada menos que um pouco sobre a minha
experiencia em Washington DC. Engana-se quem
pensa que a capital dos EUA não tem nada para fazer ou até mesmo como costuma-se dizer por aí “É
um bate e volta de New York”, pois necessitamos
pelo menos 5 dias para visitar todas as principais
atrações da cidade e dos seus arredores, então considere seriamente um possível destino para visitar
nas suas próximas férias.
16
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A melhor parte é que, ao longo dos passeios
você respira história e patriotismo, um sentimento muito forte para os norte-americanos, afinal estamos falando dos Estados Unidos da América, a
maior potência mundial. Eu costumo dizer que essa
é a melhor parte de viajar, é mergulhar de cabeça
na cultura e tentar viver por aquele momento como
um cidadão nativo da região que você está visitando, pois só assim vai conseguir criar a sua própria
visão sobre tal cultura.

ARQUITETURA

Pelo fato de ser a capital do país e abrigar a Residência Oficial do Presidente, eu aconselho a tentar
usar o mínimo possível o carro, pois a mesma conta
com inúmeras regras diferenciadas de segurança e
de trânsito que o restante do país, uma ótima solução é alugar uma bike ou um patinete compartilhado que custa $2 (dólares) por passeio ou $8 (dólares)
para o dia todo, é possível usar o transporte público
como o metrô que é todo subterrâneo ou um ônibus
gratuito que passa pelos principais monumentos ao
longo do dia, se preparar com um calçado bem confortável e realizar todas as visitas caminhando, logo
que a maior parte das atrações ficam concentradas
em uma mesma região, conhecida como National
Mall.

Uma grande vantagem, é que praticamente todas as atrações como museus, monumentos e parques são gratuitas, veja algumas indicações de museus que valem a pena conhecer em Washington
DC: National Gallery of Art, National Museum of
Natural History, Arts and Industring Building, National Museum of African Art, National Air and Space Museum (o queridinho dos turistas), Newseum e
Holocaust Memorial Museum são alguns dos muitos
existentes em Washington D.C.

REVISTA KLIE

E não podemos deixar de mencionar a tão famosa Casa Branca, a Residência Oficial do Presidente
Americano e tirar uma foto em frente da mesma
como se estivesse visitando o grande amigo Donald
Trump, a qual também é possível fazer uma visita
guiada no interior da mansão, ou quem sabe, hospedar-se no Trump Hotel. Outros locais de extrema
importância para visitar são o Capitólio, que é nada
mais nada menos que o Congresso Nacional, e a National Library, onde também são permitidas visitas
guiadas.

E se você estiver com um pouco mais de tempo,
pode pegar o metrô e conhecer o Pentágono, visitar
os Outlets e a cidade vizinha de Alexandria, berço
de nascimento do primeiro presidente americano
George Washington, cidade que simplesmente é
magnifica e parece que parou no tempo com a sua
beleza e vale a pena perder um dia para conhecer
as suas atrações.

Monumentos e memoriais é o que não falta em
Washington sendo um mais incrível que o outro,
confira alguns deles a seguir: Lincoln Memorial,
Washington Monument, Korean War Veterans Memorial, Martin Luther King, Jr. Memorial, Thomas
Jefferson Memorial, Vietnam Veterans Memorial ,
World War II Memorial.
NOVEMBRO/2019 | 5ª EDIÇÃO
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Não somente as lâmpadas em si auxiliam no
comportamento dos consumidores, mas os tipos de
luminária e as infinitas possibilidades de cenários
que podem ser criadas com a luz, colaboram para
imprimir o conceito de um estabelecimento comercial.
Nas imagens da loja de produtos de beleza coreanos Villa de Murir percebe-se bem o uso de diversas
técnicas aliadas ao conceito arquitetônico da loja: a
iluminação geral feita de forma indireta com sancas; a iluminação frontal no espelho para que não
haja sombras no rosto de quem estiver maquiando
intercalando o uso de luz branca e amarela; luz focal
na mesa de trabalho através de spots direcionáveis;
luz decorativa no letreiro para ressaltar o nome da
marca.
Com isso, podemos enxergar que projeto de iluminação é muito mais do que iluminar espaços, mas
coincidir necessidades com técnicas para um resultado criativo, alinhado à marca, convidativo e com
mais clientes.

COMO A ILUMINAÇÃO PODE
AJUDAR A VENDER MAIS
Um bom projeto luminotécnico vai muito além
de criar ambientes iluminados. Os objetivos da luz
em ambientes comerciais são: criar interesse, encantar, chamar atenção do cliente, imprimir o conceito
da loja, mostrar bem o produto, criar uma atmosfera agradável e convidativa. Para isso, conhecer mais
sobre luz e seus efeitos auxiliam em escolhas mais
assertivas na hora de projetar espaços comerciais.
São muitos os estudos que comprovam a interferência da luz de diversas maneiras na área emocional e regulação hormonal do ser humano. Considerando que o principal objetivo do comércio é
destacar-se nas vendas e/ou serviços, conhecer os
efeitos da luz no usuário e as informações técnicas
das lâmpadas no momento de desenvolver um projeto luminotécnico alinhado com a proposta do estabelecimento é fundamental.
Ao amanhecer, a luz do sol faz-se mais fria, os
olhos percebem o aumento de luminosidade e o
cérebro entende que é hora de despertar e manda
reduzir a produção de melatonina, o hormônio do

sono, em contrapartida quando cai a tarde, a cor da
luz do sol se faz mais quente, e a redução de luminosidade faz o cérebro elevar a produção de melatonina. Por este fato, a especificação de lâmpadas de
cor amarelada são adequadas para ambientes mais
intimistas, confortáveis, de longa permanência, e
em ambientes que necessitam mais foco, ou curta
permanência, indicam-se lâmpadas de cores mais
neutras e frias.
Na prática, pode-se perceber essa aplicação entre
lojas populares e sofisticadas ou entre restaurantes
aconchegantes e lanchonetes de fast-food, onde os
clientes permanecem por pouco tempo no ambiente, a luz é mais fria, e restaurantes que induzem a
permanecer nele por mais tempo, possuem lâmpadas de cores quentes e em pontos estratégicos. Nas
imagens, a Tartuferia San Paolo em São Paulo, um
ambiente exclusivo especializado em trufas, com
iluminação de nichos e mesas em cores quentes enquanto o Ham on Wheels com uma proposta mais
descontraída, apresenta iluminação com cores neutras.

Além da cor da luz, outra especificidade das
lâmpadas deve ser levada em consideração em ambientes comerciais, o IRC, Índice de Reprodução de
Cor, significa que quanto maior o valor do IRC, mais
fielmente será reproduzida a cor daquilo que se está
iluminando. É muito importante o uso de lâmpadas
com alto IRC em provadores, lojas de maquiagens,
salões de beleza. O cliente pode se sentir lesado e
não retornar ao estabelecimento por causa de um
equívoco de iluminação.
Referências
Cite: “Ham on Wheels / External Reference Architects” 05 May 2015. ArchDaily. Accessed 14 Oct 2019. <https://www.archdaily.com/626259/
ham-on-wheels-external-reference-architects/> ISSN 0719-8884
“Tartuferia San Paolo / mf+arquitetos” [Tartuferia San Paolo / mf+arquitetos] 04 Jul 2018. ArchDaily. Accessed 14 Oct 2019. <https://www.archdaily.com/897034/tartuferia-san-paolo-mf-plus-arquitetos/> ISSN 0719-8884
“Villa de Murir Store / Collective B” 29 Aug 2019. ArchDaily. Accessed 14 Oct 2019. <https://www.archdaily.com/923820/villa-de-murir-store-collective-b/> ISSN 0719-8884

Neon Studio Arquitetura
Balneário Camboriú/SC

Equipe:
João Pedro Silveira - Arquiteto e Urbanista pela UFSM
Especialização: Design de interiores e ambientação do espaço pelo IPOG
Luiza Schmidt - Arquiteta e Urbanista pela UDESC
47 99290 9264
@neonstudioarquitetura
contato@neonstudioarquitetura.com.br
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possui amplas sacadas que envolvem quase todo o
perímetro da edificação, permitindo que o morador
se sinta como na varanda de uma casa, apreciando
a vista e a tranquilidade do lugar.
As sacadas são o ponto chave da fachada considerada principal. Possuem uma sinuosidade que
quebra a rigidez da forma regular da edificação e
dão a leveza buscada desde o início da concepção
do projeto. Esta fachada está voltada para o mar e as
cidades de Florianópolis e São José. Ali, a edificação
se abre e “abraça” o horizonte, através de suas curvas suaves e da sua postura de lançar-se à frente, ao
mar.
A proposta foi reunir a família em um edifício,
satisfazendo seus anseios por área externa ampla,
aproveitamento da luz solar, ventilação cruzada,
conforto térmico, com a melhor leitura de apropriação do terreno.

O Residencial Fernandes é uma edificação com
três pavimentos tipo e um pavimento térreo, com
área total de 1.022 m². Está inserido em um condomínio de baixo gabarito na cidade de São José - SC,
próximo à BR 101 e à BR 282 que dão acesso à Florianópolis. Ali se tem uma vista privilegiada das baías que banham a Ilha de Santa Catarina.
A edificação foi pensada para ser um conjunto
de unidades unifamiliares para os filhos da família.
Mesmo assim, a ideia era configurar o projeto de
modo a parecer uma unidade homogênea, de caráter único, demonstrando na própria arquitetura
que ali vive uma única família.
A partir do passeio em frente ao terreno, após a
construção, a visão da edificação é a prova de que
essa homogeneidade fica evidente apenas para a
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fachada da rua. Isso aconteceu, devido ao aproveitamento da conformação topográfica ímpar do terreno. Ele é bem mais alto do que na rua, possuindo
declive acentuado para sua área interna, contendo
muros de contenção (arrimo) após alguns metros
de vegetação. Desse modo, a edificação se subtrai,
e seus quatro pavimentos se tornam um único, sem
agredir o entorno de apenas dois pavimentos de gabarito predominante.
O pavimento térreo contém a garagem sob pilotis, com capacidade para doze veículos e o hall de
entrada com elevador privativo. Já os pavimentos
tipo comportam uma unidade de habitação por pavimento. Cada unidade possui quatro suítes, com
closets exclusivos, lavabo, cozinha, lavanderia e
área social ampla, abrangendo home-theater, jantar, estar e churrasqueira. Além disso, o pavimento
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NÃO COMPRE/ALUGUE
UM IMÓVEL
ANTES DE LER ISSO!
Olha, espero que tenha chegado aqui antes de
assinar seu contrato! Vou expor para você alguns
insights que nem mesmo a maioria dos corretores
consegue identificar!
Separei 06 pontos que só arquitetos ou engenheiros preparados seriam capazes de avaliar, e você
nunca mais vai ser enganado por “defeitos ocultos”
do imóvel. Tá preparado?

02 Umidade é o Terror!
Essa é trágica! Primeiro, porque é realmente um
problemão que vai tirar o seu sossego e custar caro
para solucionar, segundo, porque é muito difícil de
identificar sem um profissional com experiência na
área de patologias (arquiteto ou engenheiro).
Mas vou tentar dar algumas dicas que significam “ALERTA!”, e você vai estar um passinho mais
à frente.
Bolhas, manchas pretas, acinzentadas, brancas
ou amarelas e baldes pela casa são sinais graves de
alerta. Normalmente você vai encontrá-los no teto,
piso ou no pé das paredes, e cada um vai ter uma
causa diferente e um grau de dificuldade de resolver diferente, mas todos significam a presença de
umidade.
Ao encontrar algum desses sinais, toque na superfície e veja se está mais fria ou úmida que o resto,
se a resposta for sim, pode ter certeza! Se a resposta for não, ainda assim pode significar infiltração.
Como ter certeza? Chamando um profissional da
área para verificar e redigir um laudo.

01 Visite o Imóvel no pior horário
É essa que vai te fazer perceber se você vai precisar investir uma grana em ar condicionado, cortinas e ventiladores.
Sempre peça para fazer a visita entre 14:30h e
15h, nesse horário o calor é crítico, e você vai conseguir perceber se ele entra de forma excessiva e
se o sol entra de maneira desconfortável em algum
cômodo.
Mas se o seu imóvel só pega o sol da manhã, invertemos a lógica! Peça para visitar às 10h ou 11h,
mas já agradeça! Um imóvel sem poente, a menos
que tenha piscina, costuma ser um bom negócio!
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“Mas Renata, por que isso é tão importante?”
Porque, querido leitor, se você tem pontos de infiltração, alguns são incorrigíveis e representam
transtorno para o resto da vida, outros são simples
e outros são médios, mas sempre demandam reforma, e nós da área sabemos que não sai barato. Se
você tem um laudo, pode negociar com o proprietário uma redução no custo para o reparo, e acredite,
melhor reparar antes de mudar do que depois e correr o risco de estragar algum equipamento, móvel
ou revestimento.

03 Atenção ao Piso
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indesejáveis. Veja: pisos de madeira são excelentes
para quartos, por terem uma sensação térmica amena, mas não podem ser utilizados em áreas molhadas (cozinhas, banheiros, área de serviço etc).
A madeira natural costuma ser extremamente
barulhenta, inclusive estalando com variação térmica. Se você usa constantemente salto alto ou um
sapato social que faz barulho, faça a visita teste com
ele para ver se vai considerar tolerável.
Pisos frios (pedras e porcelanatos) podem ser
muito elegantes, até você sair da cama quentinha
no inverno e colocar o pezinho no chão gelado.
E por último, a questão do recalque e afofamento
de piso: se você mora no térreo e sob o seu andar era
pra ser terra (terreno) tente prestar atenção nisso:
se você pisa e o piso faz um “nheeeeeeeeeé” ou se
você sente um barulho de oco, chame um profissional NA HORA para fazer um laudo e verificar se há
algum problema real.

04 Avalie a Acústica
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05 Conheça o Entorno
Essa também é para os que se incomodam com
barulho: conheça o entorno à noite! Verifique se há
bares ou restaurantes muito barulhentos próximos,
ou lugares que reúnam muitas crianças, costumam
ser grandes geradores de ruídos, e isolamento acústico não é barato.

06 Distribuição dos espaços
Essa é mais relevante para famílias que costumam receber convidados com frequência.
É péssimo se sentir ilhado em casa, e há certas
visitas que não agradam a todos da casa, certo? Por
isso, prefira distribuições nas quais é possível entrar
e sair de casa sem passar pela sala! Entrando pela
cozinha por exemplo, para que ninguém seja obrigado a tirar o pijama e cumprimentar convidados
apenas para pegar um copinho de água na cozinha.
Faz sentido né? Para mais conteúdos como esse
não deixe de acompanhar nosso Instagram @studiorenatacortopassi!

Se você, como eu, é do tipo que não dorme fácil,
recomendo que preste atenção a esses detalhes: janelas e paredes limites.
Se a sua janela for do tipo que há uma fresta entre um vidro e outro, caso dos blindex, já é um grande sinal de alerta. O som vaza pelas frestas!
Quanto às paredes, vá até as paredes que dividem um apartamento do outro, e as paredes da fachada, e bata nelas tipo “toc toc”. Se fizer um barulho abafado e baixo, ótimo, bem isolada, se fizer um
barulho alto e oco, provavelmente o isolamento é
questionável...

Renata Cortopassi
Brasília/DF

61 99993 0854
Studio Renata Cortopassi
@studiorenatacortopassi

O piso é importante por alguns motivos, primeiro, porque ele pode te dar indícios de parologias
(problemas de edifícios) gravíssimas como recalque
(quando o solo “afunda”), segundo, porque ele pode
ser extremamente barulhento atrapalhando sua
paz, e terceiro, porque ele pode ser frio em locais

Renata Cortopassi
contato@studiorenatacortopassi.com.br

www.studiorenatacortopassi.com.br
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montadas em outro local, se adaptando facilmente
a diversos climas e relevos. Além de seu formato geométrico possibilitar uma construção modular que
permite diversas configurações.
Existe por parte de muitos um “pré-conceito” de
que não se pode ter uma edificação bonita e confortável utilizando-se containers em virtude da sua
forma, aparência e tamanho limitados. Mas, através
de um bom projeto, é possível sim!

Para tal, foi utilizado o container reefer, que já
possui tratamento térmico e acústico, de 40’, aproximadamente 29m². Podendo abrigar uma ou duas
pessoas, a edificação possui quarto de casal, banheiro, sala de estar e cozinha com área de serviços integrada, além de área externa de lazer com deck,
churrasqueira e espaço para horta vertical. A parte
interna foi projetada utilizando móveis planejados,
de baixo custo, que otimizam e trazem versatilidade aos espaços. Os ambientes são bem iluminados
e ventilados através de esquadrias localizadas em
pontos estratégicos.

PROJETO PROTÓTIPO DE CASA
COMPACTA EM CONTAINER

Originalmente, os containers são utilizados no
transporte marítimo de cargas, e, de acordo com
normas específicas, podem ser utilizados para este
fim por até 8 anos. Entretanto, por ter sua estrutura metálica, de aço, rígida e resistente, tem duração
média de 100 anos, o que gera um problema de acúmulo e descarte dos mesmos.

Vem-se então adotando uma solução prática
para tal problema: a utilização dos containers na
construção civil. Deste modo, os containers que não
são mais úteis para o transporte podem ser reaproveitados e transformados em residências, escritórios, bares, lojas, etc.
A estrutura do container é ideal para a construção, sendo resistente a cargas e tendo boa durabilidade em relação a ação do tempo e das intempéries.
Além do que já foi citado, a construção em container
traz ainda outras vantagens:

• Economia, as obras em container são mais econômicas que obras tradicionais, levando em consideração que cada caso é um caso. Em projetos mais
simples, a redução de custos pode ser de 20 a 30%
em relação a obras convencionais, já em projetos
mais elaborados, quando comparados os dois tipos
de edificação os custos podem se aproximar bastante;
• Rapidez, levando cerca de 90 dias para a finalização da obra;
• Sustentabilidade, pois além do container ser
reutilizado, evitando o descarte, trata-se de uma
obra limpa, com a mínima geração de resíduos e
economia de recursos naturais;
• Flexibilidade, sendo de fácil transporte e mobilidade, as edificações podem ser desmontadas e re-

Um exemplo prático, seguindo a linha e a tendência dos ambientes com áreas reduzidas, foi criado o Projeto Protótipo de Casa compacta em Container, em parceria com a empresa Oeste Container,
atuante no mercado desde 2017, com várias obras
entregues na região.
O projeto foi desenvolvido pensando no público
que deseja ter sua moradia, com menor custo, agilidade na construção e possibilidade de mudar a casa
de local no decorrer de sua vida útil, agregando a
sustentabilidade na construção.
Caroline Rasche - Arquiteta e Urbanista
São Miguel do Oeste/SC

Formada pela Universidade do Oeste de Santa Catarina
(UDESC).
Atua no mercado da construção civil com foco em projetos arquitetônicos residenciais e comerciais, projetos de
interiores e sustentabilidade.
49 98861 1919
Caroline Rasche Arquitetura
@carolineraschearquitetura
carolinerasche.arq@gmail.com
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MESA MOEMA
O nome Moema, ao longo dos anos ganhou grande relevância nacional, sendo utilizado para nomear, pessoas cidades, bairros e ruas. Este nome tornou-se
sinônimo da valorização da cultura nativa brasileira, sendo utilizado por mestres
da literatura nacional como o Frei Santa Rita Durão, que utiliza o mesmo nome
em uma de suas personagens no poema épico Caramuru. Portanto, Moema ganha
um significado relevante quando analisado sob o ponto de vista literário, assim
como seu significado diante da edificação histórica nacional. Sendo assim, a Mesa
Moema através de seu aspecto formal e conceitual é uma peça que nasce brasileira, em totalidade, tanto em forma, como em essência.

COMPRE EM

KLIE.COM.BR
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