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GASTRO MEDICAL CENTER

O projeto do Gastro Medical Center foi realizado
pelo escritório IRC Arquitetura, sob supervisão da
Arquiteta e Urbanista Beth Isidoro, especialista em
Arquitetura de Ambientes de Saúde. O escritório
além de atuar nesta área (já fez outras clínicas),
trabalha com ênfase em arquitetura de interiores,
portanto uma clínica com um público mais exigente também une as duas especialidades. Nos seus
aproximados 230m² setorizamos em duas áreas:
área de atendimentos e área crítica, a área de atendimento contempla recepção, sanitário masculino,
sanitário feminino, área de consultórios (05 no
total), sanitário adaptado e área de funcionários. A
área crítica contempla as salas de exames, recuperação, armazenagem de equipamentos e salas para
limpeza, desinfecção e esterilização dos mesmos.
A proposta foi elaborada com intuito de atender

duas demandas: a funcionalidade para o corpo clínico e estética para os pacientes e acompanhantes.
Uma das necessidades solicitadas pelos proprietários foi que a clínica proporcionasse aos seus usuários e funcionários espaços de conforto e que não
tivesse o estereótipo de um ambiente hospitalar.
Para o funcionamento adequado da clínica, uma
série de espaços (com área mínima predefinida)
são exigidos pela ANVISA (Agencia Nacional de
Vigilância Sanitária), e o projeto não apenas contempla todos os ambientes como também, durante
reuniões com o corpo clínico (médicos e enfermeira chefe) conseguimos aprimorar os fluxos e
funcionamento de todos, tornando a clínica referência em esterilização e limpeza de equipamentos.
Todos os materiais da área crítica ou restrita (área
de exames, recuperação, limpeza, esterilização
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e armazenamento de medicação) são laváveis e
impermeáveis, com destaque para as bancadas que
foram executadas em corian, um material de alta
performance com superfície 100% limpa e impermeável, a cor escolhida foi o branco para melhor
visualização da limpeza e para tornar os ambientes claros. O piso em manta vinílica com canto
hospitalar também proporciona uma superfície
uniforme, sem emendas e lavável. Detalhes na cor
azul pontualmente distribuídos reforçam a marca
da clínica e também repassam para os pacientes em
exames ou procedimentos a sensação de tranquilidade e calma.
Um dos nortes do projeto foi a vista para a ponte
Hercílio Luz, cartão postal da cidade, que não poderia deixar de ser contemplado por todos, portanto
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as áreas com maior permanência dos pacientes
(recepção e consultórios) foram estrategicamente
posicionadas para esta necessidade.
A clínica conta com tecnologia de ponta para
realização dos exames e procedimentos, para cada
sala de exames foram posicionadas televisões de
led com alta resolução e o mobiliário foi projetado
e executado para tornar o espaço estritamente
funcional e confortável.
Apesar da arquitetura hospitalar ser considerada por muitos a criação de espaços frios, com
projetos adequados, pode-se aliar funcionalidade,
assepsia e estética, tornando os ambientes agradáveis e bonitos.

Por Elizabeth Isidoro
Florianópolis/SC
Nome: IRC Arquitetura
Equipe: Elizabeth Isidoro – Arquiteta e Urbanista
Bianca Ribeiro – Arquiteta e Urbanista
Vivianny Constanino – Designer de Interiores
Fotógrafo: Rubens Flores
48 4042 6202 / 48 99619 4900
www.ircarquitetura.com.br
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As regras de etiqueta determinam três tipos de
taça: taça para vinho tinto, taça para vinho branco
e taça para água. Você deve utilizar apenas as que
se encaixarão com o menu de bebidas, podendo
incrementar ainda a taça de espumante.
Xícaras e pires

A você que aprecia a organização da mesa, onde tudo tem seu lugar definido: pratos, talheres, taças... te
conto um segredo: a mesa posta vai além de tudo isso!

Muito mais que organizar, a mesa posta é uma entrega de amor, carinho e cuidado que o anfitrião oferece
a seus convidados, além de deixar qualquer refeição mais prazerosa e, até mesmo, mais saborosa, seja em
momentos especiais ou no dia a dia.
Os itens e artigos que não podem faltar a mesa são determinados para qual ocasião será oferecida a refeição, mas de modo geral alguns deles são básicos e serão sempre utilizados para montar uma mesa caprichada.
Toalha de mesa, sousplat ou jogo americano

Tenha sempre um jogo na cor branca, é básico
e combina com tudo. Caso receba muitas pessoas
na sua casa tenha ao menos 12 de cada tipo (raso,
fundo, lanche), do contrário, 6 peças de cada é
suficiente.
Talheres

Já os sousplat´s, podem ser utilizados em conjunto com a toalha de mesa ou sozinhos e servem
como base para o prato.
Pratos

Para o café da manhã, brunch ou café da tarde,
utilizam-se xícaras de café e chá com os respectivos pires. Após as refeições principais, muitas
pessoas gostam de tomar um chá ou café, assim é
bom estar prevenido com esses itens também em
almoços e jantares.
Guardanapo e Decoração
O guardanapo de tecido pode compor a decoração da mesa, conferindo maior sofisticação, além
de ser reutilizável. Caso opte por utilizar guarda-

As toalhas de mesa são super versáteis, vale
investir em uma de tecido nobre como algodão e
linho. As cores claras são indicadas, por combinarem com tudo e não sobrecarregarem visualmente
a mesa.
Os jogos americanos servem como alternativa a
toalha, práticos, fáceis de limpar, permitem que se
prepare e desmonte a mesa rapidamente.

napos de papel, use-os somente em ocasiões informais e os de tamanho maior.

Forme um conjunto básico com facas, garfos
e colheres (principais, de sobremesa, de café e de
chá). Depois vá incrementando outros talheres,
como os próprios para peixe e para carne vermelha.
Taças

Abuse da sua criatividade! Elabore tudo pensando no clima que você deseja despertar e configure
a decoração de maneira que favoreça isso. Cada
detalhe deve conversar entre si, mantendo a harmonia e refletindo seu cuidado com a mesa posta,
encantando seus convidados.
Que tal aproveitar um dia dessa semana para se
dedicar a fazer uma mesa diferente e surpreender
quem você gosta?! Um pequeno ato de amor pode
tornar uma refeição comum em um momento
muito especial.

Driely Borille
Pinhalzinho/SC
Arquiteta e urbanista
Especializções: Arquitetura comercial – Ligth design
iluminação residencial e paisagismo – Perita judicial
de imóveis
Realizadora de workshop´s de mesa posta
Colunista Revista Mais Atitude
49 98804 0307
DrielyBorille
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VILAREJO EM
SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

Dos bairros de Florianópolis, Santo Antônio de
Lisboa é, talvez, o que melhor representa a Ilha.
Uma pequena vila de pescadores situada ao lado
do mar e, ao contrário das demais áreas da cidade,
o bairro comunica-se com a água e seus visuais.
Possui um pôr do sol que contagia o céu e o olhar,
em dias de ventos fortes os mastros dos barcos formam um balé único. A sua arquitetura, quase que
na maioria de casas históricas, conta um pouco
da história local. Ao final do bairro, escondido em
meio a uma encosta coberta por densa vegetação,
está talvez o conjunto de edificações que melhor
expressa a arquitetura de Nelson Teixeira Netto.

posta por uma escada/galeria, com diversos quadros
pintados pelo arquiteto, onde a tinta contrasta com
o concreto bruto, dando vida e movimento ao ambiente. A galeria sobrepõe algumas pedras originais
do terreno formando um jardim interno que sobe
até um teto de vidro e madeirame, prolongando a
vista além da arquitetura e fazendo da circulação
um local de passeio pela vida do arquiteto e artista.

Projetada em fases independentes, como o próprio bairro ao qual se insere, esse conjunto de edificações cria uma pequena vila multiuso que remete
a uma leitura em menor escala do bairro. Seu contato com a cidade se dá por meio de uma rampa com
escada embutida, que aos poucos vai revelando a
arquitetura. Neste ponto é possível observar uma
parte da residência do arquiteto, que flutua sobre o
acesso principal por meio de um deck em madeira.
A casa que possui três pavimentos que foram
construídos em etapas diversas, tendo duas linguagens que se mesclam perfeitamente como
se tivessem sido planejadas simultaneamente.
A parte mais antiga da casa possui uma linguagem modernista contemporânea, com elementos verticais e horizontais bem definidos, telhado
de meia água e adornos brutos, como uma escada
em blocos de granito maciço. O anexo posterior já
emprega uma fase mais atual do arquiteto, onde
ele utiliza materiais brutos na construção, como
o concreto aparente e o uso de muita madeira.
O principal elemento da casa é o social, composto
de três ambientes diversos, porém interligados, locados linearmente, levando o olhar a percorrer a casa
de lado a lado. No centro da residência nasce, apoiada
em pedras do terreno, uma circulação vertical com10
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O escritório fica a cerca de 30 metros da residência, junto ao estacionamento. Possui dois pavimentos em madeira: no primeiro, está a administração, cozinha/sala de descanso e banheiro - tudo
cercado por vidro e entranhado na vegetação fechada. Por uma escada de madeira apoiada no nível natural do terreno, pode-se acessar a oficina de
trabalho - uma grande sala de aproximadamente
40 metros quadrados, composta por módulos de
madeira e vedada por vidros e livros, além de um
deck para descanso com uma bela vista do mar.
Entre a oficina dos arquitetos e a casa fica a
terceira edificação: uma sala de reunião integrada com o escritório do arquiteto. A edificação é
toda em concreto aparente e vidro. Uma caixa
que se apoia em pilares que se confundem com
árvores que transpassam a edificação. A sala parece ser um aquário onde o que se tem fora é
a natureza na sua forma mais pura e simples.

IMAGEM ESCRITÓRIO E ATELIER - PROJETO ESCRITÓRIO NTN (FONTE:HTTPS://WWW.NTNARQUITETURA.COM.BR/ESCRITORIONTN) | IMAGEM DA ESCADA DE ACESSO AO ESCRITÓRIO - PROJETO ESCRITÓRIO NTN (FONTE: ACERTO DO AUTOR)

IMAGEM VISTA DO ESCRITÓRIO ARQUITETOS - PROJETO ESCRITÓRIO NTN (FONTE: ACERVO DO ESCRITÓRIO NTN) | IMAGEM DA SALA DE REUNIÕES/ ESCRITÓRIO NELSON - PROJETO ESCRITÓRIO NTN
(FONTE: ACERTO DO AUTOR) | IMAGEM DOS PILARES E O TRANSPASSE DA ARVORE PELA EDIFICAÇÃO - PROJETO ESCRITÓRIO NTN (FONTE: ACERVO DO AUTOR)

IMPLANTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO CONJUNTO – TIPOLOGIA/NÚCLEOS FORMANDO UM VILAREJO (FONTE: ACERVO DO AUTOR)

Com uma ligação por uma meia escada chega-se à
biblioteca principal, uma das várias distribuídas por
todas edificações. Sempre aberta, a biblioteca nos
faz lembrar de aspectos da vida do arquiteto e traz
memórias dos muitos anos lecionando na Universidade Federal de Santa Catarina. Nas salas de aula
ou na sua biblioteca, as portas estarão sempre abertas para ensinar quem estiver disposto a aprender.
Acima da biblioteca, em uma caixa também
de concreto, fica o atelier de pintura. Os quadros
pintados pelo arquiteto têm por característica
as cores fortes e vivas que criam marcas no concreto aparente, cicatrizes vivas da criatividade.
Entre a biblioteca e o atelier, uma parada para a

CIRCULAÇÃO/GALERIA – (FONTE: ACERVO DO ESCRITÓRIO NTN)
IMAGEM EXTERNA DA RESIDÊNCIA – (FONTE: ACERVO DO ESCRITÓRIO NTN)

G314 Arquitetos
Autor: Guilherme Vettoretti
Cidade: Florianópolis/SC

contemplação, um mirante com uma das melhores vistas do terreno. De lá, fundem-se mar, montanhas, a ponte Hercílio Luz e a cidade ao fundo.
A arquitetura representada nessas edificações
transcende o construído, nos espaços e nas relações,
tanto pela leitura da forma ou função de uma maneira muito clara. O arquiteto fez do construído um reflexo da sua vida. Vários momentos e uma constante evolução. Do menino que muito cedo teve que se
fazer homem, ao jovem estudante que arriscou tudo
para estudar em um dos mestrados mais reconhecidos no mundo, ao professor de muitos alunos. O Nelson representa a busca por conhecimento, por melhoramento, com uma complexidade pura e simples.

48 99962 3040
/G314.arquitetos

contato@g314.com.br
@g314.arquitetos

www.g314.com.br
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A ELEGÂNCIA

SURPREENDENTE

Impossível não se deixar seduzir pelo presente que a natureza oferece a este apartamento no
norte da Ilha de Florianópolis. Nesta cobertura, o
layout foi pensado para ter os espaços integrados e
com sensação de amplitude. As vistas para o mar e
para a vegetação foram valorizadas pelas grandes
aberturas, deixando fluir a vibração e o contato
com o mar e o verde.
O pedido dos clientes, foi de obter um apartamento de praia para receber amigos e que todos
fossem surpreendidos ao entrar, assim pensamos
em ambientes que tivessem um clima contemporâneo, despojado e sofisticado ao mesmo tempo. Essa
proposta resultou em luz natural abundante, espaços de circulação amplos e materiais de alto padrão,

12
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atrás da TV. Como a integração foi uma das premissas do projeto, os ambientes foram setorizados
utilizando elementos como forro, móveis e tapetes.

do layout até a composição de cores vibrantes, tudo
foi pensado para tornar o espaço confortável e
divertido.

Moderna e com toque clássico. Os tons claros
presentes na suíte máster trazem leveza e frescor.
A posição da cama prioriza o visual para o mar e
parte do mobiliário foi executado e revestido em
tecido, garantindo aconchego e requinte.

Localizado em Florianópolis, o escritório Isaura
Sordi Arquitetura, desde 2012, idealiza projetos de
arquitetura e interiores para residências e comércios. Personalizamos cada ponto do projeto com a
característica individual de cada cliente, criando
assim projetos únicos.

Já o quarto dos filhos, foi desenvolvido para as
crianças soltarem a imaginação. Desde a definição

resistentes à maresia e ao uso interno. As soluções
práticas, funcionais e elegantes, se destacam pelo
resultado personalizado e encantador.
O projeto luminotécnico desenvolvido, faz com
que os acabamentos nobres fiquem em evidência e
também sejam criados vários cenários, priorizando
a luz indireta. Destaque para as duas luminárias
em cristal âmbar e estrutura dourada que marcam
o jantar.
No living, marcado pelo estilo contemporâneo,
destaca-se a harmoniosa composição de madeira
natural, couro, laca e espelhos. Nuances neutras
e refinadas marcam os acabamentos, como painel
com corte a laser da entrada ou o painel ripado

Créditos imagens: Hermes Bezerra

Isaura Sordi Arquitetura
Florianópolis, SC
48 98403 2017
/IsauraSordiArq

isaurasordi@gmail.com
@isaurasordi_arquitetura
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POLTRONA
KAUANE

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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Restaurante Chica Maria
A antiga residência, localizada na cidade de Porto Alegre, foi escolhida para receber o restaurante
mexicano Chica Maria. Desde o primeiro contato
com o proprietário, a principal exigência era que
o espaço garantisse uma releitura contemporânea
das características culturais mexicanas, evitando
seus estereótipos habituais.

ambientação, como nos detalhes, potencializando
força e aconchego a partir do uso do conceito de
color blocking. Paredes, mobiliário, esquadrias e até
mesmo o piso de parquet original receberam pintura, criando uma sintonia entre cores e elementos
de forma expressiva e dando personalidade aos
espaços.

Para que o local pudesse comportar as necessidades do novo uso, foram necessárias mudanças internas que possibilitassem um espaço mais
aberto e fluído. Paredes foram demolidas, mas a
organização funcional do antigo lar foi aproveitada
ao máximo, como no posicionamento do escritório
e cozinha do novo restaurante, que se mantiveram
nas áreas de serviço já estabelecidas. Já os ambientes mais amplos e de maior permanência, como
salas e dormitórios, se transformaram na área de
atendimento, onde a locação do bar norteou a disposição interior.
A distribuição desses ambientes cria uma dinamicidade necessária: o bar estabelece uma conexão
importante com o ambiente de atendimento e com
as variadas maneiras de ocupar o restaurante, pensadas para que todos os clientes fossem contemplados – aqueles em busca de espaços mais individuais
e também os em busca de confraternização. O
restaurante conta ainda com ambientes externos,
promovendo outras possibilidades de ocupar e
aproveitar o local.
As características da cultura mexicana se
manifestam de maneira harmoniosa tanto na

Fotografias: Marcelo Donadussi

Kali Arquitetura
Porto Alegre/RS
51 99152 4455

contato@kaliarquitetura.com
www.kaliarquitetura.com
@kaliarquitetura
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Nome do Projeto: Restaurante Chica Maria
Ano de conclusão do projeto: 2019
Área bruta construída: 80m²
Localização do projeto: Rua Alvares de Azevedo 99, Bairro Auxiliadora – Porto Alegre/RS - Brasil
Arquitetos Responsáveis: Ligia Piccini
Equipe de Projeto: Ligia Piccini, André Accorsi, Graziela Venzon e Daieli Letícia Kunz
Engenharia: Engenheiras Luiza & Mara
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O USO DO CONCEITO
ABERTO NA ARQUITETURA
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Na parte posterior desse espaço para lanches
rápidos, o fechamento da escada é feito com uma
estante em perfis de alumínio com espaço para
a colocação de nichos ou cachepots de madeira
destacáveis, a possibilidade de inserção ou remoção
de novos nichos, permite-a constante renovação
do espaço. A área de lanches é iluminada por um
trilho de spots direcionais que, dão aos moradores a
possibilidade estarem sempre mudando a iluminação do espaço.
A antiga garagem era utilizada como depósito,
já que não comportava os carros da família, sendo
assim, ela deu lugar a uma ampla sala de cinema
para a família, que também se integra parcial-

Tendência na arquitetura contemporânea mundial, o uso do conceito aberto em projetos de reforma de interiores, vai além de uma solução estética.
Ele auxilia na criação de um espaço de convivência
familiar amplo e arejado.
A casa com aproximadamente 20 anos de construção foi comprada por um casal que se mudou de
São Paulo para Joinville com suas duas filhas e nos
procurou com a intenção de remodelar o imóvel,
que apesar de muito grande em área construída,
era muito compartimentado, com uma série de
ambientes pequenos e fechados. O que criou uma
série de ambientes, muitas vezes ambíguos e muito
pequenos que não atendiam a necessidade da
família.
A excessiva compartimentação do layout da
casa, ainda comprometia a ventilação e iluminação
naturais dos ambientes, deixando o interior da casa
muito escuro e com retenção de umidade.
Durante a entrevista com os clientes, foi definido como partido para a reforma a criação de um
espaço ideal para a convivência familiar, que fosse
integrado, arejado e bem iluminado, passando a
sensação de estarmos em um espaço aberto mesmo
dentro de casa. Além de permitir o constante mo18
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mente ao resto da casa, sendo separado apenas
pela existência da sala de estudos e da circulação
vertical, sendo um ambiente que mesmo integrado
ao conceito aberto necessita de um certo nível de
compartimentação para permitir o melhor aproveitamento do espaço.
Os carros da família ficavam na lateral da casa e
foram deslocados para os fundos, onde receberam
uma moderna cobertura em estrutura metálica e
vidro, deixando o quintal livre para a criação de
uma área de jardim e lazer, com deck de madeira
e uma piscina para a família aproveitar os dias
ensolarados.

nitoramento das atividades das duas filhas, ainda
pequenas, do casal.
Desta forma, concentramos a reforma na remodelagem da fachada da casa e a remodelagem
completa do pavimento térreo, que teve suas paredes demolidas quase em sua totalidade, mantendo
apenas um ambiente fechado para a sala de estudos das duas meninas, e uma área separada para
a lavanderia e lavabo. O pequeno hall de entrada
existente deu lugar a uma enorme entrada envidraçada, que além de servir como um convite para
a entrada de luz natural, ainda traz modernidade à
fachada, deixando-a contemporânea.
Na sala de jantar, que é conjugada com a cozinha, a presença de um grande painel revestido com
espelho da maior amplitude ao espaço, além de
ajudar na dispersão da luz por todo o ambiente. A
cozinha teve seu layout renovado, com a criação de
um espaço aconchegante para lanches rápidos em
forma de península, ancorados em um pilar existente que foi revestido com painel de madeira, esse
espaço para lanches é decorado por uma parede
verde com plantas naturais que trazem a sensação
de estar fazendo um lanche dentro de um parque,
fugindo da monotonia dos centros urbanos.

Legrand Arquitetura
Joinville/SC

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

contato@legrandarquitetura.com.br

www.legrandarquitetura.com.br
Legrand Arquitetura
@legrandarquitetura
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QUE TAL VIAJAR NO TEMPO PARA RESPIRAR
ARQUITETURA, HISTÓRIA E CULTURA EM ALEXANDRIA (VA)?
mosa e histórica King Street e faça uma viajem no
tempo enquanto caminha pelo maravilhoso, preservado e tão famoso “Old Town” de Alexandria.

local, e neste quesito, Alexandria é simplesmente
fantástica, pois a cidade possui uma incrível coleção de arquitetura histórica com características
únicas, aonde é possível identificar alguns estilos arquitetônicos presentes em suas construções
como o tão tradicional Estilo Georgiano, muito
presente nas construções americanas com as suas

Localizada as margens do Rio Potomac, a menos de 16 Quilômetros do centro de Washington,
DC, Alexandria (VA), é reconhecida nacionalmente por sua rica história e pela arquitetura preservada dos séculos 18 e 19, é um cenário perfeito
com seus bares, restaurantes, boutiques e atrações
culturais e artísticas. Em 2018 foi nomeada como
uma das 3 melhores cidades pequenas e uma das
cidades mais bonitas dos EUA para se visitar. Você
precisa de mais motivos para conhecer Alexandria? Então seguem algumas experiências e percepções que tive neste tempo vivendo na cidade.

Há muitas coisas divertidas e gratuitas para fazer, então deixe sua carteira no bolso enquanto
contempla as belas vistas da orla do rio Potomac ou
assiste os barcos atracar na Marina, passeie pela fa20
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fachadas revestidas de tijolos, janelas talhadas em
madeiras e os seus incríveis jogos de telhados. Encontramos também, o estilo Vitoriano, presente
principalmente na decoração e no uso de madeira
talhada no interior das edificações e ainda, construções e elementos do estilo Grego, principalmente no uso das colunas e grandes blocos de pedra.

É uma cidade que respira a cultura e está repleta de
tradições, inclusive já estamos acostumados a ver na
televisão como os americanos são apaixonados pelo
Natal, e neste quesito, Alexandria é o lugar perfeito,
pois é reconhecida como uma das cidades natalinas
mais mágicas do mundo e está repleta de atrações ao
longo do seu centro e também das residências locais.
Outro importante fato histórico da charmosa cidade, é que ela é o berço de nascimento do tão famoso
e primeiro presidente dos Estados Unidos da América, George Washington, aonde a sua antiga propriedade encontra-se preservada e foi transformada em
um museu aberto para visitação e como também não
é novidade que os americanos são extremamente
patriotas, temos ainda o Memorial Maçônico Nacional George Washington que foi inspirado por uma
das sete maravilhas do mundo, o farol em Pharos
construído no 3 º Século a.C, na baía de Alexandria,
no Egito. É uma obra arquitetônica simplesmente
esplêndida e está localizado ao alto, sendo possível
contemplar toda cidade das suas escadarias. Eu indico ir até o monumento caminhando, enquanto
vai conhecendo as atrações ao longo do percurso e
para retornar, pegar o “Troller Bus” que é um ônibus
gratuito que vai te levar a um tour por Old Town.
Costumo dizer que é um passeio que necessitamos fazer caminhando, pois é a melhor maneira
de realmente conhecer e desbravar a arquitetura

Luiz Henrique Campos
Alexandria (VA)

+1(571) 290 9298
luizhenrique.arquiteto@outlook.com
Luiz H. Campos

@luiz_h_campos
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ÁREAS DE LAZER
7 DIRETRIZES DE PROJETO

O que dá qualidade a um espaço de lazer de uma
casa? De acordo com minha experiência como
Arquiteta, listei estas diretrizes. Elas não devem ser
vistas como regras, e sim como aspectos sobre os
quais se deve refletir ao projetar uma área de lazer.
1. Conexão com a casa
Quanto menor a área disponível para criar a
área de lazer, mais importante será a conexão/proximidade desta com a cozinha existente e demais
áreas sociais da casa. Desta forma, não será necessário ter toda a infraestrutura na área de churrasqueira, como geladeira, fogão e utensílios/louças,
porque será possível utilizar os da cozinha. A
integração com a área social da casa torna possível
ter mais espaço para receber visitas, fazendo com
que a área de churrasqueira/lazer não precise ser
tão grande.
Em alguns casos, principalmente de reforma,
isso não é possível. Ou o próprio cliente deseja uma
área de lazer que não se “misture” com a área interna da casa. Sendo assim, o ideal é que haja pelo
menos conexão visual da área interna da casa com
a área de lazer; assim, aproveita-se este espaço bonito como paisagem, ainda mais nos casos em que o
restante do entorno visual não for interessante.

o spa e a praça externa? Mesmo em uma área de
lazer muito reduzida, dificilmente haverá apenas
um local em que todos estarão ao mesmo tempo, o
tempo todo. A possibilidade de haver mais de uma
roda de conversa é, inclusive, algo positivo, sabendo trabalhar a relação entre elas.

2. Materiais e o conforto térmico/luminoso
A escolha dos materiais de revestimentos ou
mesmo a cor de um toldo ou ombrelone deve ir
muito além da estética: dependendo da insolação,
os materiais devem ser mais claros para que não
armazenem calor, para manter uma temperatura
agradável na área de lazer e evitar desconforto ao
pisar descalço em uma superfície muito quente.
Por outro lado, o reflexo dos materiais claros pode
afetar o conforto luminoso com ofuscamento.
Deve haver, portanto, uma escolha cuidadosa. A
vegetação é um recurso que também pode auxiliar nisso, além de trazer bem-estar ao ambiente e
deixá-lo acolhedor.
3. Piscina no local de maior insolação
Se houver a possibilidade de aquecer a piscina
naturalmente, apenas com o sol incidindo sobre
ela, isso deve ser explorado. A sombra deve ser
aproveitada nos demais ambientes, como a churrasqueira ou mesa de refeições.
4. “Bem-vindo! Fique à vontade...”
Em um ambiente acolhedor, esta frase é “dita”
pelo conjunto de elementos que o compõem. O
projeto do local tem grande influência no fato de o
convidado da festa se sentir confortável, ou depender de maior esforço dos anfitriões para que assim
se sinta.
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6. Privacidade
Este pode ser um dos aspectos mais difíceis de
resolver, dependendo de como for o entorno. Os
vizinhos podem ver e ouvir o que acontece na área
de lazer? Diversas soluções são possíveis e muitas
vezes há uma grande relação disso com o fato de o
usuário se sentir à vontade no ambiente.

5. Relação dos diferentes espaços entre si
Existe conexão visual e/ou de proximidade
entre a mesa, o balcão da churrasqueira, a piscina,

7. Ouvir e entender o cliente
É deste aspecto que depende a validade de
alguns dos anteriores. Deve-se ouvir o cliente não
só para entender seus gostos e necessidades, mas
também em que contexto cultural ele se insere, sua
história... Deste entendimento surgirão diversas
particularidades que influenciarão o resultado de
um projeto que, além de o cliente considerar bonito
e funcional, também representará sua identidade
de forma mais intrínseca, dando-lhe a sensação
de pertencimento àquele local (e isso, também, vai
além da estética).

Montanari Arquitetura
Blumenau/SC
47 3237 4754 / 47 99962 1560
kmontanari@gmail.com

www.montanariarquitetura.com.br
@montanariarquitetura
Montanari Arquitetura

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.
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Já a luz branca, desperta a concentração e a sensação de assepsia, quando iluminamos um ambiente branco com luz branca ele parece mais brilhoso,
mais limpo, é o caso de banheiros e cozinhas que
não tenham função social (não gourmets).
Porém, a luz branca tem efeito deprimente!
Comprovado! Então deve ser usada com cautela!
Eu, se possível, não uso nunca. Prefiro a luz neutra.
Mas quando a briga é feia, coloco em escritórios,
banheiros, e como uma segunda opção para quartos quando há escrivaninha. Mas nunca como
iluminação principal de um quarto.
3 - Você não precisa iluminar tudo
Inclusive, iluminar tudo vai prejudicar todo o
seu projeto, eliminando todas as possibilidades de
efeitos.

5 DICAS PARA NÃO ERRAR

NA ILUMINAÇÃO

Iluminação, ao contrário do que muitos pensam,
é um dos itens mais importantes em um projeto.
É ela que tem o potencial de arruinar o seu
trabalho exaltando imperfeições, ou de exaltar o
seu espaço focando nas partes mais importantes e
criando efeitos maravilhosos, além de funcionais claro.
As possibilidades de erro são infinitas, principalmente porque o conhecimento sobre projeto
luminotécnico é super escasso, eu mesma tive que
buscar um curso extra, já que na faculdade de arquitetura mal aprendemos os nomes das lâmpadas.
Vamos lá, como NÃO ERRAR na iluminação do
seu espaço:
1 - Não faça mudanças abruptas de cor
Essa é clássica! Difícil achar um ambiente sem
projeto que acerte!
As lâmpadas e luminárias integradas (as que
não precisam trocar lâmpadas) possuem uma
propriedade que se chama “temperatura de cor”,
é ela que vai te dizer se a luz é mais branca (mais
próxima de 6500 kelvin) ou mais amarela (próxima
de 2700 kelvin).
Quando você optar por iluminar um ambiente
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com amarelo, por exemplo, não ilumine um ambiente ao lado com luz branca, esse contraste ao
passar de um para o outro gera uma sensação de
azular ou alaranjar o ambiente que é desconfortável. Prefira fazer uma transição com luz de cor
neutra (4000 kelvin) para suavizar esse contraste
de cor.
2 - Branco não ilumina mais
Essa crença é uma briga constante com pelo
menos 50% dos meus clientes. A “cor da luz” e a
“quantidade de luz” são parâmetros totalmente não
correlatos, seria o mesmo que usar uma balança
para medir a altura de alguma coisa, não tem nada
a ver, acredite, eu imploro!
Uma lâmpada branca e uma lâmpada amarela
da mesma marca e modelo, sempre emitirão exatamente a mesma quantidade de luz.
Escolher a cor da luz é uma tarefa HIPER importante, já que ela tem efeitos diretos sobre o nosso
psicológico, entenda:
A luz amarela traz uma sensação maior de
aconchego, descanso, é mais sensual e confortável,
ideal para ser colocada em ambientes de repouso,
lazer e estar.

Iluminação é um jogo de luzes e sombras, as
sombras são fundamentais para conferir dramaticidade e exaltar a volumetria ou a importância de
elementos sobre outros.
Além disso, ao não iluminar algo que você não
gosta, um acabamento mal executado por exemplo,
você consegue tirar toda a atenção daquilo, fazendo com que praticamente desapareça.
4 - Saiba usar as Lâmpadas Focais
As lâmpadas focais são as responsáveis pelos
efeitos dramáticos do projeto de iluminação, elas
apresentam um foco fechado, fazendo com que a
luz se concentre em um ponto e gere uma grande
quantidade de sombras, conferindo dramaticidade
e exaltando a volumetria das peças iluminadas. As
mais típicas são as chamadas dicróicas (não é “croica”! É DICRÓICA mesmo!), AR e PAR.
As tipo par, são mais utilizadas para área externa por terem uma boa blindagem contra umidade, mas eu amo usar em interior, porque ela gera
menos sombra que as demais, e ainda tem uma luz
linda.
A AR - normalmente - possui o feixe mais
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fechado e definido, mais dramática, perfeita para
obras de arte, cortinas com pregas bem marcadas,
coisas volumétricas, é também mais cara.
A dicróica, é a mais econômica das três, costuma
espalhar mais, com um grau mais aberto no feixe,
mas ainda tem uma luz linda! Ótima para maiores
superfícies e pés direitos baixos, ideal para quadros e mesas. Esse tipo de iluminação é perfeito
para peças de decoração, obras de arte, vegetação,
revestimentos 3d ou texturados, cortinas, mesas, e
bancadas em lavabos.
Porém, ao exaltar os volumes, é absolutamente
importante que ela não seja colocada em locais de
permanência de pessoas! Como cadeiras, sofás, local de maquiagem, provadores etc, isso porque, ela
vai mostrar com primor os relevos, ou seja, rugas,
gordurinhas, estrias, tudo o que queremos esconder, então por favor, nos ajudem evitando esses
constrangimentos!
5 - Repare na qualidade do IRC
IRC significa “índice de reprodução de cor”, é
esse parâmetro que vai dizer a fidelidade com que
sua lâmpada reproduz cores, e sabe por que isso é
importante?
Quem nunca comprou um produto em uma
loja esperando que fosse de uma cor, e quando põe
em casa está de outra? Mulheres costumam ter
experiências assim comprando maquiagens (quem
nunca errou o tom de uma base ou corretivo, não é
meninas?).
Como não errar: todas as lâmpadas tem esse
parâmetro indicado na embalagem! Evite comprar
abaixo de 80, compre de 90 para cima sempre que
possível. Vocês vão perceber diferença entre as
marcas, as que produzem lâmpadas piores, costumam sair mais baratas, até que ponto compensa a
sua economia?
Chegamos ao fim do artigo! Gostou? Acompanhe
mais conteúdos como esse através do nosso Instagram @studiorenatacortopassi !

Renata Cortopassi
Brasília/DF

61 99993 0854
Studio Renata Cortopassi
@studiorenatacortopassi
Renata Cortopassi
contato@studiorenatacortopassi.com.br

www.studiorenatacortopassi.com.br
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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.

KLIE.COM.BR
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POR QUE PERSONALIZAR APARTAMENTOS PARA LOCAÇÃO OU VENDA?

AMSTERDAM

Temos muitos motivos interessantes para desenvolver um projeto de personalização do apartamento. Além de agregar valor no imóvel, ele gera praticidade, conforto
ao cliente e diminui o envolvimento do morador no famoso momento de “montar o seu apartamento”.

Com a personalização do imóvel podemos ter um
custo menor no orçamento total pois o profissional
de arquitetura auxilia na redução dos gastos com a
escolha de materiais de qualidade, porém econômicos.
O arquiteto consegue fazer um planejamento geral
de custos e prazos, evitando que o cliente fique sem o
controle dos gastos e tempo que envolve uma obra.

Os projetos de interiores em unidades reduzidas
é uma tendência de mercado, pois os imóveis estão
reduzindo cada vez mais de tamanho. Todo o processo
de personalização é acompanhado de perto por uma
equipe de profissionais especializados que gerenciam o
projeto em cada fase. O objetivo principal é entregar ao

proprietário um imóvel pronto para morar.
O cliente ganha mais rapidez na mudança, não
precisa se preocupar com o tamanho da mobília, além
de ser mais vantajoso quando não se tem tempo para
contratar um profissional para realizar o projeto.
Neste projeto, exibimos três apartamentos de área
de 39m² iguais, porém cada um foi personalizado com
uma temática diferente. O proprietário dos imóveis

optou pela locação das unidades e solicitou um projeto diferente para cada um, com a temática de alguns
lugares do mundo, os quais ele já morou.
Buscamos imagens de referência de cada cidade
para assim compor uma paleta de cores personalizada
para cada apartamento. Assim nasceram os 3 apartamentos: Amsterdam, Barcelona e Frankfurt. Qual você
escolheria para morar?

FRANKFURT

BARCELONA

As “dores de cabeça” com grandes reformas nos
apartamentos após o recebimento das chaves é uma

história muito comum e com a realização de um projeto, esses incômodos são amenizados, gerando conforto
e praticidade para o morador.

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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