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#57
Mix Design edição 57 traz em 

suas páginas projetos inspiradores 

elaborados por arquitetos e designers

do litoral paulista e da capital. 

A capa traz o projeto de um 

apartamento assinado pelo arquiteto 

Marcos Santiago, com um décor 

marcante elaborado para uma família 

que adora receber convidados. 

Os arquitetos dos escritórios Grego 

Arquitetura, Studio MAC e SP Estudio, 

apresentam projetos cheios de 

praticidade e modernidade. Na 

sequência você confere o trabalho da 

arquiteta Isabella Nalon, que transformou 

uma casa urbana em casa de praia. E 

fechamos a edição com os trabalhos 

dos designers Mauricio Queiroz, com um 

projeto coorporativo e Gil Medeiros com 

um apartamento decorado com muito 

charme e bom gosto.

Boa leitura!
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vitrine

Vitrine

Poltrona
Harpa 

HOUSE DECOR
AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO, 156 
SANTOS/SP | (13) 2202-4620
WWW.HOUSEDECOR.COM.BR

Com design elegante, moderno, 
acabamento e detalhes 
impecáveis, a poltrona Harpa se 
impõe em qualquer ambiente. 
Seu estilo moderno traz 
sofisticação e beleza ao ambiente.
Venha conferir na House Decor.

ANIMA é a nova coleção da Evviva e surpreende 
pelo conceito máximo de elegância e imponência 
em suas composições, proporcionando 
experiências surpreendentes e inspiradoras. Com 
design arrojado e contemporâneo, os seus diferenciais 
podem ser facilmente percebidos e reafirmam a tradição 
da marca na atenção aos detalhes, personalização e 
inovação. ANIMA é um convite à beleza, ao design e à 
exclusividade. Bem-vindos à evolução!

FOTOS:
DÉBORA ZANDONAI

Coleção ANIMA

EVVIVA SANTOS | AV. CONSELHEIRO NÉBIAS, 710 | SANTOS/SP | (13) 3221-7685 | (13) 3223-6950 | WWW.EVVIVA.COM.BR
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vitrine

Vitrine

Designer de mobiliário 
autodidata há mais de 

duas décadas, Tadeu Paisan 
desenvolve projetos na área 

moveleira desde 1990. A 
sofisticação dos traços de suas 

peças atemporais marca sua 
trajetória pelo design, sempre 

aliado ao conforto, como a 
cadeira Camilo, que agrega 

bem-estar e funcionalidade. Peça 
disponível na Kazarrô Conceito.

Um olhar delicado sobre a grande jóia dos 
mármores, o eterno Calacatta, fez surgir 

uma nova superfície. Uma abordagem 
super elaborada, com veios redesenhados 

para estarem na intensidade e posição 
meticulosamente projetada e uma textura 

ímpar, desenvolvida para contrapor a dureza 
do material através de mini ondulações e um 

esmalte que permite um toque mais suave.
Calacatta Blanc superou as expectativas de 

compor o clássico com o aconchegante 
através de uma textura perfeita para uso 

na casa toda. Para paredes internas e pisos 
que convidam ao toque, acabamento super 
mate. A eterna busca da beleza simples tem 

agora um novo patamar.

A Cadeira 
Camilo

Calacatta Blanc 
Portobello Shop 

KAZARRÔ CONCEITO | AV. WASHINGTON LUIZ, 527 | SANTOS/SP | (13) 3307-0444
KAZARRÔ QUARTOS | RUA AZEVEDO SODRÉ, 89 | SANTOS/SP | (13) 3321-8942

PORTOBELLO SHOP SANTOS | RUA AZEVEDO SODRÉ, 70
GONZAGA | (13) 99114-8814 | (13) 3224-2088
PORTOBELLO SHOP GUARUJÁ | AV. DOM PEDRO I, 1080
JD. TRES MARIAS | (13) 99114-8814 | (13) 3323-7450
PORTOBELLO SHOP PRAIA GRANDE | RUA FUMIO MIYAZI, 167 
BOQUEIRÃO | (13) 99114-8814 | (BREVE)
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vitrine

Vitrine

TODESCHINI SANTOS
AV. DR. BERNARDINO DE
CAMPOS, 588 | (13) 3284-4815
TODESCHINI RIVIERA
AL. DAS SAMAMBAIAS, 2.869
LOJA 10 | (13) 3316-6205

Conecte-se ao 
equilíbrio da 
combinação 
Pecan e Marble

A cor Pecan com sua sutileza e seu toque quente e terroso, gera 
sensação de harmonia e equilíbrio ao ambiente. Marble, inspirado nas 
rochas vulcânicas, remete a força, beleza e solidez, gerando impacto e 

destaque em qualquer projeto com seu tom rochoso. Conecte-se ao 
bem estar das cores.

Este sofá de estilo contemporâneo é um triunfo de conforto customizável, graças à Tecnologia 
Cubicomfort™ Triple-Motion. O primeiro mecanismo reclina simultaneamente o assento e o 

encosto, com um efeito de inclinação totalmente abrangente; o segundo eleva e abaixa o apoio 
dos pés enquanto está sentado ou deitado; o terceiro eleva e abaixa o encosto de cabeça, para 

confortavelmente apoiar a cabeça mesmo quando estiver deitado. Todas as funções são operadas 
eletricamente e controladas por um painel de botões ocultos localizados entre o braço e a almofada do 
assento. Venha conhecer todo o conforto da coleção Natuzzi Editions, exclusividade Alhambra Móveis.

Triunfo do
Conforto

ALHAMBRA MÓVEIS EM SANTOS
SHOPPING PRAIAMAR - 3º PISO - (13) 3273-4484

CENTRO - AV. SEN. FEIJÓ, 237 - (13) 3228-9599 
OUTLET - AV. SEN. FEIJÓ, 299 - (13) 3228-9590 

CASA E JARDIM - AV. SEN. FEIJÓ, 311 - (13) 3228-9590 
NATUZZI EDITIONS / SCHUSTER

AV. SEN. FEIJÓ, 314/316 - (13) 3223-6480
WWW.ALHAMBRA.COM.BR
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Vitrine

CASA MÁRMORE | AV. SENADOR FEIJÓ, 248
SANTOS/SP | (13) 3234-2527 | (13) 3221-2274
WWW.CASAMARMORESANTOS.COM.BR

Nichos na cozinha

Mobiliário área externa 

Uma nova tendência tem sido os nichos de pedra nas bancadas 
de cozinha. Além da beleza do estilo contemporâneo, o nicho 
permite um melhor aproveitamento de espaço, possibilitando 
armários nas laterais sem ficar pesado. Com nossas pedras é 
possível um número infinito de possibilidades. Vem conferir de 
pertinho o novo showroom da Casa Mármore.

A Coalfe apresenta a você o que há de melhor em móveis para a área externa da sua casa. Desde mesas 
e cadeiras até adegas e churrasqueiras, oferecemos produtos de excelente qualidade. Venha conferir.

ARQUITETOS: CAIO OLIVEIRA E DESIRÉE RUSSO
FOTO: ANDRÉ MONTEIRO

SHOWROOM BONTEMPO SANTOS

COALFE CASA E LAZER | RUA DA CONSTITUIÇÃO, 379/387 | SANTOS/SP | (13) 3229-2800 | WWW.COALFE.COM.BR
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projeto

ELEMENTOS 
MARCANTES



O APARTAMENTO DE 176.24 M², LOCALIZADO EM 
SANTOS, LITORAL DE SÃO PAULO, FOI PROJETADO PELO 
ARQUITETO MARCOS SANTIAGO, PARA UM JOVEM CASAL 
E DUAS FILHAS, QUE ADORAM RECEBER FAMILIARES E 
AMIGOS PARA CURTIR EM CASA E ESTAREM JUNTOS

A integração dos ambientes sociais, living, jantar e terraço gourmet, foi 
essencial para atender as necessidades dos moradores. O bar e área 
para churrasco foram os dois grandes pedidos do cliente, apaixonado 

por drinks e carnes, estes eram os ambientes mais desejados. 

FOTOS ANDRÉ MELLO



Projeto Marcos Santiago

No living o espaçoso sofá, da Trend Home, ganhou destaque ao centro, por atender 
os dois lados, tornando o ambiente funcional unindo bar, conversê e estar com TV. 
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Projeto Marcos Santiago 

Na sala de jantar 
a composição de 

telas, espelhos, 
revestimento 3D e 

elementos naturais, 
como a palha de 
buriti empregada 

nos lustres, conferem 
personalidade. A 

mesa de jantar com 
um robusto tampo 
em madeira, busca 
apoio no tapete de 

couro. Destaque para 
o painel 3D da parede 

principal e para o 
cobogó de cimento.
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Projeto Marcos Santiago

O terraço gourmet 
conta com toda a 

infraestrutura para 
churrasco, balcão 

para cortes e drinks 
em Dekton. Além de 
eletrodomésticos de 

ponta. O espaço conta 
ainda com bar e adega 
climatizada. Um jardim 

vertical de plantas 
permanentes elaborado 

pelo paisagista Erik 
Wisniewski, trouxe 

frescor e aconchego. 
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Projeto Marcos Santiago 

A suíte master foi totalmente transformada, a junção de duas suítes deu espaço para um closet. O painel de 
madeira em tons de cinza e o cimento queimado compõem o décor. Espelhos ampliam o ambiente e tornam 
o projeto luminotécnico mais interessante, valorizando os outros itens como tapetes, cabeceira personalizada 

e recamier. A banheira ganhou um nicho com iluminação de led, especialmente projetado para tornar o banho 
mais especial. Os revestimentos da Portobello Shop Santos e Guarujá conferem modernidade. 

19



Projeto Marcos Santiago

Moderna e funcional, a cozinha recebeu armários planejados com vários compartimentos e 
espaçosas bancadas, oferecendo praticidade. Os tons amadeirados dos armários junto com a beleza 
dos veios dourados do porcelanato da Portobello Shop Santos e Guarujá, compõem o ambiente.  

PROJETO ARQUITETO

Marcos 
Santiago
APOIO | TREND HOME | 
PORTOBELLO SHOP 
SANTOS E GUARUJÁ
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projeto

PROJETADA para

receber



FOTOS SIDNEY DOLLFOTOS SIDNEY DOLL

AS ARQUITETAS 
MARINA SALOMÃO 
E CAROL MULTINI, 

SÓCIAS DO STUDIO 
MAC, ASSINAM O 

PROJETO DESSA CASA 
LOCALIZADA EM SÃO 
PAULO, CRIADA PARA 

UM CASAL JOVEM 
QUE AMA VIAJAR E 

RECEBER BEM. UMA  
CASA SEMPRE VIVA E 

CHEIA DE AMIGOS! 

AS ARQUITETAS 
MARINA SALOMÃO 
E CAROL MULTINI, 

SÓCIAS DO STUDIO 
MAC, ASSINAM O 

PROJETO DESSA CASA 
LOCALIZADA EM SÃO 
PAULO, CRIADA PARA 

UM CASAL JOVEM 
QUE AMA VIAJAR E 

RECEBER BEM. UMA  
CASA SEMPRE VIVA E 

CHEIA DE AMIGOS! 



Como a casa era muito antiga, a reforma foi total. Os ambientes de convívio são todos integrados e ao 
centro está a sala de televisão. O projeto segue o estilo industrial, com trilhos de iluminação embutidos e 
prateleira com estrutura metálica. O mobiliário mescla peças contemporâneas e abusa das combinações 

entre madeira e cimento queimado. A casa contava com uma área entre o living e cozinha com pé-direito mais 
rebaixado, onde foi projetado um cubo de madeira, que abriga o home. Ao lado foi criado também um bar, que 
faz apoio à cozinha e sala de jantar. 

Projeto Studio MAC 24



A sala de jantar é um cantinho que os moradores adoram. A opção foi por manter um piso único, o 
porcelanato Superquadra na cor cru, da Portobello Shop, para ter uma unidade visual em todo o andar. 
A mesa, acompanha o mesmo material utilizado nas bancadas da cozinha, a lâmina sinterizada padrão 

calacata gold, que por serem sintéticas tem uma maior resistência e durabilidade.

Projeto Studio MAC 25



A cozinha foi criada para ser uma cozinha de chef, já que os proprietários adoram receber bem. Ela 
conta com armários planejados, seguindo uma linha mais clean e jovial, conta também com uma ilha 
com cooktop, que recebeu banquetas de design moderno. 

Projeto Studio MAC 26



A área externa foi um 
dos maiores desafios do 

projeto com 225 m², onde 
deveria abrigar diversos 
desejos dos moradores  
como uma piscina, área 

para churrasqueira, lareira 
e um bom jardim, além 
de uma pequena horta 
para a moradora, que 
é nutróloga. Os jardins 

verticais foram outra 
escolha para trazer ainda 
mais verde, com espécies 

fáceis de manutenção, 
tudo foi projetado e 

pensado com a ajuda da 
paisagista Kátia Crespo. 
Na piscina em formato 
de raia, foi utilizado o 

revestimento Barlavento 
Blanc Relevo 14,5x14,5, 

da Portobello Shop e na 
churrasqueira utilizamos 

o mesmo porcelanato de 
1.20x60, da área interna 

da casa. Destaque para o 
espaço do fogo ao lado 
do com jardim vertical, 

onde foi cavado um 
quadrado de 3x3 com 

bancos de madeira e no 
centro a lareira portátil. 

STUDIO MAC

PROJETO

Marina
Salomão
 E Carol
Multini
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projeto

ambientes
agradáveisLEVES e



O PROJETO DO 
APARTAMENTO DE 

110 M² EM SANTOS, 
LITORAL PAULISTA 
ASSINADO PELOS 

ARQUITETOS RAFAEL 
GREGÓRIO E ALINI 

REFFI, DO ESCRITÓRIO 
GREGO ARQUITETURA, 

GANHOU ARES 
MODERNOS APÓS UMA 

REFORMA. CRIADO 
PARA MÃE E FILHA QUE 

DESEJAVAM SOLUÇÕES 
PRÁTICAS E AMPLITUDE 

NOS ESPAÇOS

FOTOS FELIPE LOPES





Destaque para a lareira ecológica embutida na estante. Embora o apartamento seja na praia, é 
inegável o charme e tradição que esse elemento agrega ao projeto. O revestimento em tom concreto 
se estende por todos os ambientes de convívio, conferindo praticidade. As plantas em vasos trazem o 
verde da natureza montando um cenário para momentos de descanso e descontração.

No living que integra sala de estar e jantar, um sofá de canto confortável deixou o ambiente 
convidativo e aconchegante. A iluminação natural é destaque através das grandes aberturas, que traz 
luminosidade e uma ótima circulação de ar. Armários embutidos com portas usinadas, deixam a sala 
com um estilo clássico e ao mesmo tempo atemporal. 

Projeto Grego Arquitetura 31



Projeto Grego Arquitetura

Na sala de jantar a espaçosa mesa em madeira e tampo de vidro, acomoda oito pessoas. Um conjunto 
de lustres com uma pegada mais rústica, oferece personalidade. Um aparador de estrutura vazada, 
com detalhes em corda, valoriza o ambiente e compõe com outros elementos da sala. O piano da 
família completa a decoração. 
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Projeto Grego Arquitetura

Na cozinha o revestimento das 
paredes com relevo branco e 
armários no mesmo tom deram 
um toque de leveza e amplitude 
ao ambiente. Uma ilha central 
em quartzo branco e madeira 
natural deu um charme todo 
especial ao projeto. 

ESCRITÓRIO GREGO 
ARQUITETURA

PROJETO

Rafael Gregório
E Alini Reffi 
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projeto



ESTE APARTAMENTO DE 80 M² 
LOCALIZADO NA VILA OLÍMPIA, 
SÃO PAULO, FOI PROJETADO 
PELAS ARQUITETAS FABIANA 
SILVEIRA E PATRÍCIA DE PALMA, 
DO ESCRITÓRIO SP ESTUDIO, 
PARA UM CASAL, SEM FILHOS, 
QUE ESTAVAM SAINDO DE 
UM APARTAMENTO MAIOR EM 
BUSCA DE OUTRO ESTILO DE 
VIDA, MAIS COMPACTO E SEM 
EXCESSOS DESNECESSÁRIOS

FOTOS RAFAEL RENZO

O conceito construtivo do 
apartamento com ambientes 
totalmente integrados, 

sem divisórias permitiu uma criação 
bem livre. As profissionais alteraram 
algumas disposições da planta original, 
construíram uma parede para isolar 
o ambiente do quarto, englobando 
o banheiro que existia nesse espaço, 
criando assim uma suíte. 

LIVRE 
INTE
GRAÇÃO



Projeto SP Estudio 

Por terem deixado a laje aparente, ou seja, não rebaixaram forro, fizeram
toda a distribuição da iluminação com trilhos e spots direcionáveis, todos na cor preta, para 

evidenciar o desenho da iluminação, em contraste com o cinza do concreto aparente. 
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Projeto SP Estudio 

Os tons de azul são os destaques na paleta cinza: o azul bic das portas para o lavabo e área íntima 
(Azul Lápis Lazuli, da Fórmica) e o sofá em azul médio. O material predominante é o cimento, que 

aparece no piso, na laje e no pilar. A bicicleta dos moradores foi incluída na decoração, já que é usada 
quase diariamente, então as arquitetas propuseram deixá-la como destaque, logo na entrada. 
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Projeto Fabiana Silveira e Patrícia de Palma 

O principal desafio da dupla foi 
chegar ao resultado estético 
final desejado, com poucos 
elementos e que estivessem ali 
porque realmente necessitavam 
estar, sem excessos. O uso de 
cores em locais pontuais, a 
estante desenhada por elas 
especialmente para o projeto e 
o desenho feito diretamente na 
parede, arte do Giuliano Mart, 
são os principais destaques, 
que vieram para contrapor os 
materiais mais brutos, como 
o piso todo em cimento 
queimado e o pilar central e 
laje, em concreto aparente. 



ESCRITÓRIO 
SP ESTUDIO

PROJETO

Fabiana Silveira E 
Patrícia de Palma 

Projeto SP Estudio 39



projeto



FOTOS MONICA ASSAN

O desafio era criar uma proposta 
alinhada com o público 
alvo do empreendimento. 

Os visitantes precisavam se imaginar 
morando ali, projetando suas próximas 
vivências e sonhos. O foco foi trazer 
uma linguagem leve e fluída, para que a 
experiência seja vivida em cada espaço.

DECORAÇÃO 

LEVE efluída
O APARTAMENTO MODELO DE 
56 M², LOCALIZADO NA PRAIA 
GRANDE, LITORAL PAULISTA, FOI 
PROJETADO PELA DESIGNER 
DE INTERIORES GIL MEDEIROS, 
QUE CONSEGUIU INTEGRAR E 
HARMONIZAR OS AMBIENTES



A inspiração para o processo criativo foi a Bossa Nova, 
dela extraímos as cores de mar, de areia, de sol. E é essa 

sensação que imprimimos aqui, a leveza que um lar pode 
trazer mesmo em centros urbanos”, afirma Gil.

Projeto Casa Gil Medeiros

Na área social, retiramos a porta balcão divisória entre living e varanda gourmet para ampliar as 
formas de convivência. Na decoração, a composição de cores, texturas e estilos predomina, o que dá 
o toque descontraído e bem praiano. As dimensões do apartamento foram muito bem aproveitadas, 
com a criação de ambientes aconchegantes e bem dimensionados. 

42



A cozinha, apesar de ser um espaço compacto, conta com área de preparo dos alimentos e um balcão de 
refeições rápidas, onde a profissional reforçou a identidade do empreendimento, trazendo as pastilhas que 
serão usadas na fachada do prédio. Destaque para o revestimento Casablanca Riviera da Portobello Shop 
aplicado na parede da cozinha e na área de churrasqueira.



APOIO | PORTOBELLO SHOP 
SANTOS E GUARUJÁ

ESCRITÓRIO CASA GIL MEDEIROS

PROJETO DESIGNER
DE INTERIORES

Gil Medeiros 

Para o quarto do casal, a profissional criou um espaço contemporâneo e aconchegante. A cabeceira 
estofada na cor verde alegra o ambiente. O armário com portas de correr em vidro oferece praticidade 
e otimiza o espaço. 

Projeto Casa Gil Medeiros44





projeto

TOQUE INDUSTRIAL 
Monocromático com 



FOTOS ANDRÉ MELLO 

A FUNCIONALIDADE E ALTO 
DESEMPENHO, FORAM 

AS PRIORIDADES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO 

PROJETO ASSINADO PELO 
DESIGNER DE INTERIORES 

MAURICIO QUEIROZ, DO 
ESCRITÓRIO MQ, PARA 

O ESCRITÓRIO DE 39 M², 
LOCALIZADO EM SANTOS, 

LITORAL PAULISTA



Projeto Maurício Queiroz

A monocromia e o estilo industrial reforçam a sobriedade que o estilo de negócio merece. 
Os detalhes, teto em cimento queimado, eletrodutos aparentes e a marcenaria ebanizada - 
composto pela luz natural que invade o local, contribuem para um ambiente de encontros 

importantes e de muita concentração. 
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Projeto Maurício Queiroz

Logo na entrada do escritório foi criada uma 
charmosa copa que abriga pia e cafeteira. O 
ripado em tom azulado esconde a porta do 
lavabo, como explica o profissional. 

A modernidade e a leveza também fazem 
parte do espaço. A copa aberta para o 
escritório ganhou uma parede ripada e 
foi por meio dela que alinhei a altura dos 
demais mobiliários - como uma linha 
imaginária - e também trouxe o acesso 
ao lavado do office utilizando uma porta 
mimetizada ” afirma Maurício.
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Projeto Maurício Queiroz

A área de trabalho 
elaborada para valorizar 

e aproveitar cada espaço, 
apresenta uma estação que 

receberá computadores, 
do lado oposto da parede 
um armário foi projetado 
para receber materiais e 

pastas. A mesa de reuniões 
foi colocada ao lado da 

grande janela em vidro, que 
recebeu uma persiana em 
madeira. Destaque para o 
verde presente nas plantas 

que traz uma atmosfera 
agradável ao local. 

ESCRITÓRIO MQ

PROJETO DESIGNER
DE INTERIORES

Maurício 
Queiroz 
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projeto

Espaços para o

CONVÍVIO 

52



FOTOS ANDRÉ MELLO

A ARQUITETA 
AMANDA GONÇALVES 
E A DESIGNER 
FABIANA PAIVA, SÃO 
RESPONSÁVEIS PELA 
AMBIENTAÇÃO À 
ÁREA COMUM DESSE 
EMPREENDIMENTO 
LOCALIZADO NA PRAIA 
GRANDE, LITORAL 
PAULISTA

53



Projeto Amanda Gonçalves e Fabiana Paiva 

O residencial conta com um 
andar inteiro direcionado 

ao lazer de toda a família. 
Cada espaço foi projetado 

com uma temática exclusiva, 
levando em conta a estética e 
funcionalidade. São salões de 
festas, salão de jogos adulto 

e juvenil, sala de cinema, 
brinquedoteca, quadra, play 

ground, academia, spa, beauty 
center e piscina com uma raia 

semi- olímpica. Destacamos 
alguns espaços projetados 

pelas profissionais. 

O espaço amplo 
e acolhedor conta 
com diversas mesas, 
living e uma cozinha 
completa planejada 
pela Todeschini 
Santos. Destaque 
para o balcão ripado 
também executado 
pela empresa. 

SALÃO DE FESTAS
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Projeto Amanda Gonçalves e Fabiana Paiva 

A ideia aqui foi criar um 
ambiente que inspire beleza, 
com imagens das divas de 
Hollywood para reforçar 
esse conceito. Boiseries 
emoldurando as paredes, 
estampa floral e cristal, tudo 
para enfatizar esse conceito. 

A sala de cinema 
foi projetada 

para receber os 
moradores com 

todo o conforto, 
o mobiliário conta 

com sofás bem 
espaçosos e um 

home da Todeschini 
Santos, no tom 
de preto com a 

frente telada para 
passagem dos sinais 

dos aparelhos. 

CINEMA 

BEAUTY CENTER 

Um espaço descontraído, feito para juntar os amigos para o churrasco. As profissionais optaram por 
uma identidade industrial, trazendo itens em metal preto, cimento queimado, tijolinho e madeira. 

GRILL
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Projeto Amanda Gonçalves e Fabiana Paiva 

Apresenta a 
modernização 

e o crescimento 
tecnológico. Os tons 

de grafite refletem 
o conceito de 

tecnologia, mesclado 
com o papel de 

parede de tijolinho e 
neon na parede com a 
mensagem “let’s play “. 

Uma academia completa 
com equipamentos e 
estações de treinamento. 
Uma estante em 
madeira foi projetada 
pela Todeschini Santos, 
para abrigar bolas, 
colchões e objetos. 

A área da piscina conta 
diferentes espaços, uma 

área de deck molhado, com 
espreguiçadeiras, um deck seco 

com mesas e ombrelones e as 
piscinas adulto e infantil.  

PISCINA 

ACADEMIA 

SALÃO DE JOGOS INFANTIL 

Amanda Gonçalves 

Fabiana Paiva
DESIGNER 

PROJETO ARQUITETA 

APOIO | TODESCHINI SANTOS E RIVIERA
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FOTOS JULIA HERMAN

Ao adquirir uma casa 
de 400 m², a família, 
composta por um casal e 

seus dois filhos, sonhava com um 
lar preparado para aproveitar os 
dias de calor em plena capital 
paulista. Para alcançar isso, além 
de uma área externa prática e 
convidativa, o projeto deveria 
contemplar a luz natural e o 
frescor do vento. Assim, o imóvel 
foi completamente transformado 
através das mãos da arquiteta 
Isabella Nalon.

EM PLENA 
CAPITAL 
PAULISTA

Casa com ares de 

ARQUITETA ISABELLA 
NALON ASSINA RESIDÊNCIA 
PREPARADA PARA OS 
DIAS DE CALOR: BOA 
ILUMINAÇÃO, MATERIAIS 
PRÁTICOS, INTEGRAÇÃO 
E UMA ÁREA DE LAZER 
COM DIREITO A ESPAÇO 
GOURMET E PISCINA

verão 
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Projeto Isabella Nalon 

A área gourmet não 
existia no projeto original. 

No entanto, ela foi 
executada para realizar 

o sonho dos moradores 
que queriam um espaço 

que pudesse ser usado 
em qualquer hora do 

dia. O destaque está no 
magistral contraste entre 

a bancada de granito 
fosco e a cerâmica 

brilhante do frontão, 
ambas em preto. A mesa 
de madeira, por sua vez, 

trouxe um clima bucólico. 
Por fim, as cadeiras 

Eames e o banco são 
práticos e resistentes. 

A piscina era pequena e não tinha nenhum 
revestimento. Esse espaço era muito escuro 
e sem vida, relembra Isabella Nalon. Os novos 
materiais trouxeram luminosidade e movimento, caso da 
pedra portuguesa aplicada no muro. A borda branca em 
mármore apicoado contribuiu para esse sentimento de 
aconchego. O piso antiderrapante garantiu a segurança 
de todos, sem deixar a elegância de lado. Graças à 
essa reforma, o local foi revitalizado e preparado para 
receber os momentos mais deliciosos em família.
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Projeto Isabella Nalon 

A cozinha, um dos espaços mais importantes 
para a família, precisava ser muito bem iluminada. 

Missão cumprida com a instalação de grandes 
janelas que permitem a entrada da luz do sol 
na maior parte do dia. Os tons neutros, como 
a bancada em quartzo branco e a marcenaria 

planejada, ampliaram essa sensação. 

PROJETO
ARQUITETA

Isabella 
Nalon
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ideias criativas

Ideias criativas

PAINÉIS
RIPADOS 

ARQUITETA ROBERTA IOVERLINO GIGLIO, DO ESCRITÓRIO FIGA 
ARQUITETURA, ABORDA A VERSATILIDADE DO ELEMENTO ORGÂNICO 

DE MARCENARIA E EXPLICA COMO E ONDE UTILIZAR

Se você busca uma solução de décor que leve mais estilo ao ambiente sem a necessidade de 
realizar grandes obras, a resposta pode estar nos painéis ripados, técnica de marcenaria que, como 

o nome diz, consiste na aplicação de ripas de madeira em uma superfície, criando efeito versátil 
e prático, com um acabamento impecável e capaz de mudar a aparência do projeto em pouco 

tempo. Seja para criar um efeito de divisória entre ambientes, escondendo alguma porta ou móvel, 
ou simplesmente para levar ao décor um traço de elemento 3D, o resultado do ripado é sempre 

surpreendente e costuma agradar todos os seus clientes. 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Ideias criativas

Tendência no décor, a 
profissional acredita que, 
pelo fato de se tratar de 
marcenaria, dificilmente os 
painéis ripados sairão de 
moda, pois consagraram-se 
como soluções atemporais 
para salas, cozinhas e 
quartos. Por meio do uso 
da madeira, principalmente 
em tonalidades leves, os 
ambientes ainda podem 
tirar proveito das sensações 
de conforto e aconchego.

Um dos maiores diferenciais dos painéis 
ripados é a sua multifuncionalidade. 
Segundo Roberta, eles são capazes 

de transitar pelos mais diversos estilos 
de decoração - desde o clássico até o 

contemporâneo - agregando à marcenaria 
um aspecto eficaz e delicado. Porém, sua 
singularidade vai muito além das funções 

estéticas. “Os ripados são muito indicados 
quando é preciso ventilar a parte interna 
de um móvel ou eletrodoméstico, como 

frigobar, por exemplo. São perfeitos para 
adegas”, sugere. 
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Ideias criativas

Atualmente, 
existem diversos 
modelos de 
painéis ripados: 
desde o mais 
estreito ao mais 
largo, com ripas 
preenchidas ou 
vazadas, além 
da perspectiva 
de serem 
colocados de 
diversas formas, 
cor natural ou 
com pintura. 

Os ripados podem ser executados 
por marceneiros que realizam o 
projeto sob medida e segundo 

as especificidades do local. 
Entretanto, o mercado igualmente 

dispõe de formatos prontos, que 
podem ser adaptados.

@figaarquitetura. 

Sem dúvidas, a realização 
com um profissional 

especializado nos permite 
o resultado de acordo como 

esperamos”, finaliza Roberta. 
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design

A RELAÇÃO COM O
MAR e as águas

A importância da ilha de Santos e das cidades vizinhas 
se deve a sua relação com o mar. 

POR ALVARO GUILLERMO

Design66

Muitos ainda olham para a capital 
como um horizonte, mas, mesmo 
que tenha ficado mais fácil subir a 
muralhara, isso não se justifica.
Ao chegar na praia, pisar na areia, 
colocar a cadeira de frente para o 
mar nos admiramos com esse mara-
vilhoso horizonte, mas ao fechar os 
olhos, pensamos nas possibilidades 
da capital do lado oposto na serra. 
É incrível que estando tão perto do 
oceano esse passe quase desaper-
cebido. Não irei me aprofundar para 
explicar coisas de origens Guaiaó 
como os Sambaquis, nem dos carac-
terísticos canais de Saturnino de Brito 
que com mais de cem anos ainda 
são uma marca da cidade.
Muitos creditam ao porto a impor-
tância de desenvolvimento, mas este 
só foi possível, assim como o contato 
com outras culturas, devido à relação 
com o mar. Poderia ter ocorrido em 
vários pontos do litoral da América 
do Sul, mas, foi aqui e, por isso, de-

veríamos pensar mais sobre esta re-
lação geográfica com o mar.
Mais de 40% da população mundial 
vive nas áreas próximas ao litoral, das 
quais mais de 30% estão no nível do 
mar, pouco acima, ou abaixo des-
tes. E é por este motivo que existem 
inúmeros estudos, debates, proje-
tos, construções e investimentos no 
mundo todo. Não pretendo apre-
sentar a seguir soluções que devam 
ser replicadas, e sim que estimulem 
nossas reflexões e criatividade. Cida-
des como Veneza, Amsterdam, Ro-
terdam, sofrem com o aumento do 
nível do mar; outras como New York, 
Brooklin, Boston, Berlin, Londres re-
pensam a ocupação dos rios e do 
mar; e outras, como Seul, revitaliza-
ram os rios tampados trazendo-os 
ao ar livre novamente. São ideias que 
vão de ocupações temporárias como 
a piscina de verão de Berlim, ou pa-
vilhões flutuantes, a parques e praças 
flutuantes em cidades que perderam 

espaço na terra como o Pier 55 em 
New York. Todas estas cidades estão 
debatendo o tema, intensamente, 
muitas vezes sem consenso, mas há 
uma reflexão forte sobre a importân-
cia desta relação com as águas.
Por exemplo, Pier 55 de New York 
de Heatherwick Studio foi bem 
polêmico, mas o projeto é incrível, 
resgata a ideia de pilotes do píer e 
traz à luz a topografia do fundo do 
mar numa estrutura que propor-
ciona um parque com arena aber-
ta. Foi embargado pela promotoria 
pública, pois é financiado por capi-
tal particular, mas foi liberado pelo 
meio ambiente. Fora isso, em 2019, 
a cidade anunciou um investimento 
de mais de US$ 10 bilhões para o 
desenvolvimento de projetos diri-
gidos a encontrar soluções para as 
já previsíveis inundações da parte 
baixa de Manhattan, o próprio Cen-
tral Park, que apresentarei em breve 
em outro artigo.



FOTO CELINA GERMER

Design

Alvaro Guillermo é arquiteto, designer, mestre em arte, educação e história da cultura. Diretor da 
agência de estratégias criativas: Mais Grupo que atua no mercado há 35 anos. As áreas de especializa-
ção são Branding, Design, Consumo, Economia criativa e Slow Design. Professor de MBA Ciências do 
Consumo da ESPM nesta coluna pretende estimular o leitor a olhar para sua casa e ver sua identidade.

Cristo criou a obra temporária ”caminhem sobre 
as águas” um píer com 3km de caminhada sobre 

um plástico amarelo flutuante;

Outro bem polêmico foi “The Lens” projeto elaborado pelo 
escritório Michael Maltzan Architecture, vencedor do novo 
desenho do Cais da cidade. St. Petersbourg Pier tem sido 

uma peça central do cais desta cidade com quase 200 anos 
de existência. O novo projeto avança sobre o mar e traz um 
passeio público inusitado, propondo às pessoas a caminhar 

pelo mar. O mais interessante é a curva, que propõe durante 
o passeio um novo olhar sobre a cidade. A polêmica iniciou 

no c rso, depois na avaliação e divulgação do resultado.

O arquiteto e pesquisador de arquitetura Eric 
Baldwing escreveu recentemente um ótimo artigo 
que ele chamou “Arquitetura no mar: pavilhões 
flutuantes e a beleza da impermanência”, dos quais 
destaco alguns interessantes: 

A piscina pública no Spree 
River em Berlin, que tive a 

oportunidade de visitar, do 
Wilk-Salinas Architekten, 
teve tanto sucesso que 

recebeu uma cobertura 
temporária para manter-se 

funcionando no inverno.
Estes são alguns poucos 

exemplos que confirmam 
minha hipótese de pensar 

mais e melhor nossa 
relação com as águas. 

O projeto do Clube de Natação do Canal, 

desenvolvido pelo Atelier Bow-Wow e o 

Architectuuratelier Dertien 12, o projeto propõe 

um novo espaço público multifuncional para 

relaxar, tomar sol e até mesmo 
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Social

CLUB DESIGN LITORAL

Natal com arte
Natal Solidário do Club Design, uma das ações do Design Festival Litoral 2020. 

Evento que aconteceu na Pinacoteca Benedicto Calixto e que contou com a 
participação de vários arquitetos e designers da região. A festividade contou com 
arrecadação de brinquedos para o Fundo Social e apoio da Revista Mix Design.

FOTOS DIVULGAÇÃO

1. Alvaro Guillermo, Hortência 
Benette (Presidente da 
Associação de Amigos da 
Pinacoteca Benedicto Calixto) e 
Fábio Luiz Salgado 
(Produtor Cultural da 
Pinacoteca Benedicto Calixto)

2. Alvaro Guillermo, 
Carolina Faria, 
Renata Rodrigues

3. Ana Paula Gravina
4. Andrea Ursini
5. Aritai Machado e 

Renan Mazaro

6. Cecilia Horn
7. Cris Angelis e 

Karen Rodrigues
8. Daniel Proenca
9. Fabiana Paiva e 

Amanda Gonçalves
10. Gisela Fernandes 

e Melissa Gorgulho

1 2
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8 9 10

5 6 7
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social

Club Design Litoral | Natal com arte

11. Frederico Marins
12. Leda Nardella e
      Leonardo Nardella
13. Lilian Diniz

14. Marcelo Couto
15. Marcia Debski
16. Marcia Negreiros
17. Marcos Santiago

18. Maria Pierdomenico
19. Mariko Yamauti
20. Rita Carrasco

11

14 15 16 17

18 19 20

12 13
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Profissionais
Amanda Gonçalves

 @af.arquiteturadeinteriores

Casa Gil Medeiros
 @casagilmedeiros

Fabiana Paiva
 @af.arquiteturadeinteriores

contato

Grego Arquitetura 
www.gregoarquitetura.com.br

Isabella Nalon
www.isabellanalon.com

Marcos Santiago
 @marcossantiago

Mauricio Queiroz
www.mauricioqueirozinteriores.com.br

SP Estudio 
www.spestudio.com.br

Studio MAC
www.studiomac.arq.br






