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#54
Na edição de número 54 

apresentamos uma seleção 

de projetos elaborados por um 

time de arquitetos e designers 

da região e capital. Na capa 

destacamos o trabalho da 

arquiteta Carla Felippi, que 

apresenta o projeto de um 

charmoso apartamento decorado. 

Nas páginas seguintes você 

confere projetos encantadores 

dos arquitetos Gabriel Fernandes, 

Monise Rosa, Fernanda Angelo, 

Juliana Atti e dos designers 

Mauricio Queiroz, Bárbara Alarcon, 

Elisa Meirelles e Priscila Picozzi.

Boa leitura!
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vitrine

Vitrine

Solução inteligente para ambientes funcionais
Evviva disponibiliza uma solução que conjuga funções 
de cama e bancada, permitindo aproveitamento total 
de espaço, com o Tavoletto, uma peça única que 
oferece duas opções de uso: bancada e cama. Na 
primeira, apresenta-se como escrivaninha e reserva 
espaço para eletrônicos, material de escritório e 
diversos utilitários, com organização e praticidade. Na 
outra variação, acomoda com conforto uma cama 
de solteiro. Além da possibilidade de aproveitamento 
total de espaço, a Tavoletto surpreende pela 
praticidade que agrega às situações de uso: basta a 
liberação de um sistema de travas para ter acesso 
a uma ou outra função. O resultado é um móvel 
inteligente e extremamente funcional - na medida 
certa para as necessidades modernas de conforto e 
praticidade. A Tavoletto está disponível em diversos 
padrões de cores na Evviva Santos.

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

A poltrona Clad tem seu desenho baseado nas formas fluidas, biomórficas 
e ergonômicas. A peça, criada pelo renomado designer Jader Almeida, é 
capaz de apoiar o tronco do usuário em sua totalidade, facilitando o ato 
de sentar e levantar. Já as torções e arestas chanfradas parecem transpor 
o limite da resistência da madeira. A peça deriva da cadeira Clad,  
           ganhadora dos prêmios IF Design, Good Design e
             Prêmio MCB (Menção Honrosa) em 2016.

Exclusividade Alhambra Móveis.

Poltrona
Clad

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

Vitrine

Lareira Ecológica
Lareira Ecológica a álcool produzida em aço 
inox e cortada a laser. Trazendo conforto e 
modernidade para seu espaço. Perfeita para 
todos os tipos de ambientes, internos ou 
externos. Não gera fumaça e nem cheiro. Possui 
uma manta térmica de cerâmica que absorve o 
álcool, não deixando o líquido exposto.

À venda na Coalfe
Casa e Lazer.

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

Reprodução do sofisticado mármore francês em tons cinzas da região dos Pirineus Atlânticos no sudoeste 
da França. A principal característica desse mármore são as formas orgânicas dos veios em ton sur ton, que 
imprimem suavidade e delicadeza ao desenho. Blanc e Gris Biarritz tem intensidade cromática mais fria, 
apresentando-se como opção sóbria e urbana na coleção de mármores em porcelanato.

Marmi Clássico

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)

PORTOBELLO SHOP SANTOS
RUA AZEVEDO SODRÉ, 70, GONZAGA
(13) 99114-8814 | (13) 3224-2088

WWW.PORTOBELLOSHOP.COM.BR
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vitrine

Vitrine

Comodidade e
traços sofisticados

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

Com design diferenciado e imponente, as cadeiras 
Paris da Flexform apresentam base polida em 

alumínio, que garante alta resistência aos produtos. 
O toque do couro natural e a elegância das costuras 

exclusivas completam o status desta poltrona, 
assinado por Leone Muzi. Você encontra diversos 

modelos de cadeiras da Flexform, na House Decor, 
representante exclusiva da marca na região.

Trazendo sofisticação 
e resistência
para a decoração

TODESCHINI SANTOS
AV. DR. BERNARDINO DE CAMPOS, 588
(13) 3284-4815

TODESCHINI RIVIERA
AL. DAS SAMAMBAIAS, 2.869
LOJA 10 | (13) 3316-6205

O Dekton é um acabamento, que possui superfície limpa, de 
toque agradável, resistente a riscos, manchas e tudo o que 
ocorre habitualmente numa cozinha.
Indicado tanto para áreas internas quanto externas é uma ótima 
opção para bancada de cozinhas e também para a decoração 
de salas de banheiros e spas.
Devido ao seu avançado processo de pigmentação, apresenta 
cores e texturas que imitam materiais naturais como mármore, 
inspirações que você encontra nos revestimentos Kelya e Aura, 
disponíveis nos nossos catálogos.

Com design diferenciado e imponente, as cadeiras 
Paris da Flexform apresentam base polida em 

alumínio, que garante alta resistência aos produtos. 
O toque do couro natural e a elegância das costuras 

exclusivas completam o status desta poltrona, 
assinado por Leone Muzi. Você encontra diversos 

modelos de cadeiras da Flexform, na House Decor, 
representante exclusiva da marca na região.
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vitrine

Vitrine

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

Rebaixo Italiano

KAZARRÔ CONCEITO
AV. WASHINGTON LUIZ, 527
SANTOS/SP | (13) 3307-0444

KAZARRÔ QUARTOS
RUA AZEVEDO SODRÉ, 89
SANTOS/SP | (13) 3321-8942

Sofá Float
Assinada pelo designer Mauricio Bomfim, o sofá Float é 
desenvolvido através de um processo artesanal, seguindo 
um rigoroso padrão de qualidade que garante a excelência 
do produto em cada detalhe, um design único, elegante 
e com muita personalidade. O sofá Float é vendido com 
exclusividade na região pela Kazarrô Conceito.

Você já ouviu falar? Normalmente a área 
molhada de uma bancada é feita em duas 
peças, coladas. Agora, imagine essa área 
molhada sem emendas, sem cola, uma peça 

única com um rebaixo apenas nessa área. O 
acabamento fica magnífico, suave e discreto. 
Facilitando assim a limpeza dos cantos úmidos. 
O acabamento slim (2cm) é a nova tendência 
nas bancadas e tampos, por ter uma aparência 
clean e sofisticada. E com o rebaixo italiano 
esse tipo de acabamento além de lindo se 
torna funcional, pois impede que a água 
escorra pelas bordas da pia.

Encomende sua 

bancada com 

rebaixo italiano 

na Casa Mármore.

KAZARRÔ CONCEITO
AV. WASHINGTON LUIZ, 527
SANTOS/SP | (13) 3307-0444

KAZARRÔ QUARTOS
RUA AZEVEDO SODRÉ, 89
SANTOS/SP | (13) 3321-8942

Assinada pelo designer Mauricio Bomfim, o sofá Float é 
desenvolvido através de um processo artesanal, seguindo 
um rigoroso padrão de qualidade que garante a excelência 
do produto em cada detalhe, um design único, elegante 
e com muita personalidade. O sofá Float é vendido com 
exclusividade na região pela Kazarrô Conceito.
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Feito sob 
MEDIDA

projeto



UM PROJETO 
VERSÁTIL E 
ACONCHEGANTE, 
CRIADO PELA 
ARQUITETA CARLA 
FELIPPI. UM AMPLO 
APARTAMENTO 
MODELO NO 
RESIDENCIAL 
PRIVILÈGE 
BOQUEIRÃO, DA 
CONSTRUTORA 
ÂNCORA, 
LOCALIZADO 
NA QUADRA DA 
PRAIA EM UM DOS 
MELHORES PONTOS 
DA CIDADE DE 
SANTOS, SP

FOTOS ANDRÉ MONTEIRO

Inspirado no litoral 

e em suas praias, o 

apartamento decorado 

foi idealizado para 

um casal e seus 

dois filhos desfrutarem de 

espaços amplos, integrados 

e com uma área de convívio 

agradável para receber 

amigos e familiares. Tons 

claros, tecidos naturais e 

madeira dão o tom ao projeto.



O living home foi 
ambientado com mobiliário 
moderno em tons de branco 

e areia, com detalhes em 
madeira clara imprimindo 

suavidade. O móvel do home 
projetado pela Todeschini 

Santos, em linhas retas 
confere modernidade. 
A parede principal do 
estar recebeu grandes 

espelhos que refletem o 
moderno painel em relevo 

com desenho hexagonal. 
A iluminação embutida 

distribuída pelo teto valoriza 
ainda mais a decoração. 

Projeto Carla Felippi 16



Na sala de jantar os 

pendentes de crochê feito 

à mão são destaque na 

composição, oferecendo uma 

luz agradável. A mesa de 

jantar com base em madeira 

e tampo em laca off white, 

recebeu cadeiras de madeira 

revestidas em tecido cru e 

encosto em palha. Ainda na 

área interna, o lavabo com 

base neutra dá a sensação 

de amplitude e leveza.

Projeto Carla Felippi 17



A varanda gourmet é um dos locais preferidos para estar, receber amigos e apreciar a vista do mar, o 

empreendimento fica na quadra da praia. O espaço destinado à churrasqueira recebeu armários brancos 

planejados pela Todeschini Santos. O ambiente que tem ligação com os quartos, recebeu também mesa 

de refeições, poltrona com apoio para os pés e um cantinho com futon, perfeito para relaxar.

Projeto Carla Felippi 18



Projeto Carla Felippi 19



A espaçosa cozinha 

teve a decoração 

enriquecida pelos 

armários projetados 

pela Todeschini Santos. 

A bancada de trabalho 

avança por quase toda 

a extensão da cozinha 

e conta com fogão 

cooktop e cuba. Uma 

mesa para refeições 

do dia a dia conclui

a ambientação. 



Na área íntima do imóvel, a suíte do casal segue a mesma linguagem praiana, com cabeceira em 

fibras naturais, paredes com papeis de parede e revestimento em tom areia. Os armários brancos da 

Todeschini Santos, oferecem suavidade ao quarto. No banho do casal segue um estilo clean, em tons 

de branco e madeira.

Projeto Carla Felippi 21



Projeto Carla Felippi 

PROJETO DA ARQUITETA

Carla Felippi
APOIO | ÂNCORA CONSTRUTORA | TODESCHINI SANTOS E RIVIERA
SERVIÇO | EMPREENDIMENTO PRIVILÈGE BOQUEIRÃO
PLANTÃO | RUA OSWALDO CRUZ, 518 - BOQUEIRÃO - SANTOS/SP
www.ancoraconstrutora.com.br 

As suítes dos 
filhos receberam 
ambientação suave 
e acolhedora. 
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projeto

Lazer FOTOS DENILSON MACHADO

PRIVILEGIADO



A CASA DE PRAIA LOCALIZADO EM ITANHAÉM, LITORAL SUL DE SÃO 
PAULO, SP, FOI AMBIENTADA PELO ARQUITETO GABRIEL FERNANDES, 
PARA UM CASAL E DUAS FILHAS ADULTAS



Projeto Gabriel Fernandes 

No living é possível 

contemplar arquitetura 

através do pé direito duplo, 

a mesa de centro em fibra 

natural completa o cenário 

intimista, que se conecta 

com os elementos naturais 

que percorre o projeto. O painel em madeira segue a 

altura do pé direito, o artesanato brasileiro veste a casa 

com mantas de crochê e almofadas com fio de sisal, 

completando o conceito do arquiteto.

No jantar, o conjunto mesa e cadeiras em madeira natural 

conferem modernidade. Uma peça lateral rústica foi 

adaptada para aparador bar. No teto trilhos sobrepostos, 

misturam tipos de lâmpadas, e proporcionam a cena um 

visual moderno e descomprometido.
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Na sala íntima, o sofá em canto, 
emoldura a vista da janela para 
o jardim. 

Na área externa, o espaço gourmet oferece uma área aberta, no centro da arquitetura um jardim a 

céu aberto funciona como um respiro para o ambiente. Uma grande mesa de madeira, desenhada 

pelo arquiteto, acomoda a família e amigos. As cadeiras, a icônica esqueleto de fibra de coco injetado, 

assinada por Pedro Franco.



Projeto Gabriel Fernandes

A área da piscina é um convite ao lazer. O gazebo de madeira a céu aberto, com os futons brancos e as al-

mofadas, enquadram a jardineira que rodeia a piscina e deck. Ainda na área externa, a sala outdoor recebeu 

um painel de correr em madeira, que ajuda no controle da ventilação ou insolação. 

LUCIANA ZION 

Gabriel 
Fernandes
PROJETO DE INTERIORES 

PROJETO DE ARQUITETURA
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Decoração
PONTUAL 

projeto



O APARTAMENTO DE 120 M², 
LOCALIZADO EM SÃO PAULO, FOI 
DESENVOLVIDO PELA ARQUITETA 
MONISE ROSA, PARA UM JOVEM 
CASAL QUE ADORA RECEBER 
FAMILIARES E AMIGOS PARA 
CURTIR EM CASA

FOTOS JULIA RIBEIRO

O casal desejava ambientes cleans com alguns 

toques de cores e aconchego nos materiais. 

O conceito do living é de um ambiente neutro 

apropriado para receber família e amigos. Os 

destaques vão para o painel de madeira e para as 

almofadas e poltrona na mesma tonalidade de azul 

que alegram com suavidade o ambiente.



Projeto Monise Rosa 

A sala de jantar 

segue o mesmo 

conceito, uma 

mesa com tampo 

em vidro off 

white, recebeu 

oito cadeiras 

com detalhes em 

madeira. O lustre 

de cristais traz um 

ar mais clássico ao 

espaço de refeições. 
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Integrado aos espaços internos, o terraço foi criado para complementar o living e receber convida-

dos. Uma sala de TV foi pensada especialmente para os sobrinhos como uma área de descontração 

para as crianças. A área gourmet tem passagem direta à moderna cozinha.

Projeto Monise Rosa 33



Projeto Monise Rosa 

PROJETO DA
ARQUITETA

Monise 
Rosa

Na parte íntima do imóvel, um 

home office foi idealizado onde 

foi utilizado papel de parede 

com estampa e na decoração 

cores semelhantes ao living. Além 

da mesa de trabalho, espaço 

conta com um sofá-cama, 

transformando-se em quarto de 

hóspedes quando necessário.

A suíte máster 

foi totalmente 

transformada, a 

junção de duas suítes 

deu espaço para um 

closet e o banho dessa 

outra suíte também foi 

integrado ao espaço, 

oferecendo o conforto 

de um banheiro para 

cada um. 
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projeto

Casa de vila



ESSÊNCIA DE PAZ E TRANQUILIDADE 
EM MEIO AO AGITO DO BAIRRO DE 
PINHEIROS, NA CAPITAL PAULISTA, A 
ARQUITETA FERNANDA ANGELO E A 
DESIGNER ELISA MEIRELLES MOSTRAM 
QUE A DECORAÇÃO É A MELHOR 
SOLUÇÃO PARA TRANSFORMAR UM 
IMÓVEL ALUGADO

FOTOS ESTÚDIO 360

O projeto comandado pela arquiteta Fernanda Angelo e a 

designer Elisa Meirelles, foi criado para uma mulher e sua 

filha pequena, que precisavam de ambientes práticos e 

que se encaixassem em suas rotinas. O imóvel de 110 m², 

localizado em uma vila remonta às épocas mais simples e 

tranquilas no meio da agitação de São Paulo.

Em busca da harmonização no ambiente, o Estúdio Cipó 

adotou um décor pautado nos estilos escandinavo e 

minimalista. Assim, a escolha por cores claras e tons pastel 

nas superfícies, presentes nas escolhas das madeiras 

carvalho americano e freijó, por exemplo, marcam 

presença por todos os cômodos.



O living longo e estreito, permitiu o uso da cria-

tividade na divisão dos espaços. O piso em ma-

deira Cumaru, usado nas áreas comuns, man-

teve o sentimento de integração. No estar, o 

mobiliário traduziu a identidade despojada. O 

rack, extensão da estante, possui formas geo-

métricas que se desencontram, trazendo movi-

mento ao espaço. O sofá cinza, no mesmo tom 

das cortinas, compõe o conforto, assim como a 

forte presença da madeira. 

Projeto Fernanda Angelo e Elisa Meirelles38



Projeto Fernanda Angelo e Elisa Meirelles

O estilo industrial foi o 

eleito para a cozinha, cores 

fortes para os móveis, com 

ardósia cinza nas bancadas 

e a marcenaria em fórmica 

preta. Para aproveitar ao 

máximo o ambiente, o fogão 

e a pia foram embutidos. O 

toque rústico está presen-

te na prateleira produzida 

em madeira de demolição, 

posicionada para deixar os 

temperos à mão na hora de 

preparar os alimentos. 

FERNANDA 
ANGELO 

ELISA
MEIRELLES

DESIGNER 

ARQUITETA 

PROJETO

Estudio 
Cipó 

As refeições são feitas em 
uma elegante mesa de tom 
escuro na sala de jantar. O 
charme do móvel está no 
contraste entre o off-white 
do estofado das cadeiras e 
o preto da estrutura em um 
décor que enche os olhos.
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projeto

SOLUÇÕES
Boas 



FOTOS ANDRÉ MELLO

O APARTAMENTO 
ASSINADO PELO 
DESIGNER DE INTERIORES 
MAURICIO QUEIROZ, 
APRESENTA PRATICIDADE 
E ESTILO DESPOJADO

Sem divisórias, cozinha, 

estar e jantar formam 

um ambiente único. Para 

uniformizar o visual, o 

profissional apostou em 

uma paleta de cores concisa. 



No living, o grande sofá 

recebe os moradores e é 

bem versátil, servindo tanto 

ao estar como ao home, o 

tapete delimita o espaço. A 

iluminação é destaque, feita 

através de led embutido 

em rasgos no teto e trilhos, 

deram um toque fluido e 

delicado ao projeto. 

Projeto Mauricio Queiroz 42



No jantar a opção 
foi por uma mesa 
redonda para quatro 
pessoas, facilitando 
a circulação. O 
pendente em tom 
cobre com várias 
luminárias traz 
aconchego.

Projeto Mauricio Queiroz 

A varanda foi criada 

para receber amigos, 

familiares e ser um 

espaço para relaxar. 

Uma mesa em madeira 

natural acomoda 

confortavelmente 

os convidados, 

facilitando o convívio. 

Uma poltrona chaise 

redonda, o balanço 

em fibras naturais e 

o piso em madeira 

contribuem para dar 

um clima praiano. 

PROJETO DO
DESIGNER

Mauricio 
Queiroz
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Espaços 
OTIMIZADOS 

projeto



A ARQUITETA 
JULIANA ATTI, 
REVELA COMO 
GANHOU 
ESPAÇO NESSE 
APARTAMENTO DE 
42 M², ELABORADO 
EM PARCERIA 
COM A DESIGNER 
DE INTERIORES 
PRISCILA 
PICOZZI, PARA UM 
EMPRESÁRIO, QUE 
ADORA RECEBER 
AMIGOS

FOTOS RAFAEL GAP



O imóvel recém-entregue pela 

construtora, não sofreu alterações 

em sua estrutura. Porém, precisou 

ser pensado com muito carinho 

pelas profissionais para atender às 

necessidades do futuro morador, 

que tinha algumas expectativas, 

tais como ter um bom closet, 

uma mesa de jantar, uma cozinha 

equipada e espaço para um bar.

Projeto Juliana Atti e Priscila Picozzi46



A integração dos espaços, a marcenaria feita sob 

medida, a utilização de espelhos para dar amplitude, 

tudo isso numa atmosfera moderna, industrial e com 

muito conforto. A paleta de cores escolhida foi clean 

e neutra, para reforçar a ideia de modernidade - com 

as mesmas tonalidades de piso, parede e marcenaria 

em todo o apartamento, com o intuito de preser-

var o conceito de unificação. O contraste foi obtido 

com o uso pontual do preto no décor, além do azul 

do sofá e de detalhes em verde. 

Projeto Juliana Atti e Priscila Picozzi

Juliana Atti 
Priscila Picozzi 
DESIGNER DE INTERIORES 

PROJETO DA ARQUITETA

47



projeto

Formasorgânicas 
48



PARA ACOMPANHAR O 
RITMO DE CRESCIMENTO E 
MUDANÇAS NO MERCADO, 
A DESIGNER BÁRBARA 
ALARCON CRIOU UM 
PROJETO QUE TRADUZ O 
NOVO POSICIONAMENTO 
DA EMPRESA SANTISTA

FOTOS
ANDRÉ MELLO

Com 26 anos de fundação, a empresa que 

é referência no mercado, decidiu apostar 

na mudança visual, aumentar o quadro de 

funcionários e criar ambientes acolhedores 

para receber seus clientes. 

Definido por uma decoração totalmente 

fora do convencional, a empresa que 

conta com uma sede de mil metros 

quadrados, foi totalmente modernizada. 

Tendo como ponto de partida o logo da 

empresa, suas formas e cores, a designer 

seguiu as formas orgânica do logotipo, 

as cores azul, preto e cinza, que estão na 

maior parte do salão principal. O formato 

dos móveis, o gesso e a iluminação, traz 

um movimento arredondado, deixando o 

ambiente harmônico.

49



Projeto Bárbara Alarcon 

A escolhas dos materiais marcantes como o ferro nas estruturas, o cimento queimado 

na textura do piso, oferecem personalidade aos ambientes. Já o amadeirado do piso 

vinílico nas áreas de espera e o verde das plantas, trazem a sensação de aconchego. 

O destaque vai para a escada que conta com design orgânico, revestida em pedra 

silestone preto estrelar e corrimão em ferro preto. 
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 As estações de trabalho foram 
posicionadas no centro oferecendo 

maior integração entre a equipe e 
facilidade para atender aos clientes. 

O andar superior conta com a sala da 
diretoria, sala de reuniões e lounge. 
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Projeto Bárbara Alarcon 

Além dos setores de atendimento, a designer criou um café e uma sala de espera, ambos pensados 

para proporcionar momentos de descontração para clientes e funcionários. 

PROJETO DA
DESIGNER DE
INTERIORES

Bárbara 
Alarcon

52





Ideias criativas

Gallery wall:
GUIA COMPLETO PARA 
MONTAR EM CASA SEM ERRO
A ARQUITETA JÚLIA GUADIX, À FRENTE DO ESCRITÓRIO LIV’N 
ARQUITETURA, REUNIU DICAS ESSENCIAIS PARA TRANSFORMAR A 
PAREDE COM A COMBINAÇÃO DE QUADROS

PROJETO LIV’N ARQUITETURA | FOTOS GUILHERME PUCCI

Paredes vazias são espaços perfeitos para soltar a criatividade e montar uma gallery wall! 

Quadros, fotos, pôsteres e até adornos, como pratos e lembranças de viagem, podem

formar lindas composições, dando vida para essas superfícies. Ou seja, qualquer parede pode

se transformar em uma galeria de arte.

A gallery wall deve 
refletir os gostos 
dos moradores

ideias criativas
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ESCOLHENDO 
OS QUADROS:
O primeiro passo é selecionar quais obras irão compor a gallery wall. 

Sejam coloridas ou de tons neutros, é fundamental que ‘conversem’ 

com a decoração do ambiente. Sendo assim, para montar uma 

galeria harmoniosa, a arquiteta aconselha a eleger os quadros 

que interajam de alguma maneira entre si. “Pode ser pelo tema, 

pelas cores, pelos traços que reproduzem linhas mais orgânicas ou 

geométricas, pinceladas mais abstratas ou realistas”, diz a arquiteta.

Além disso, as molduras podem ser aliadas nessa conexão entre 

as gravuras. Em linhas gerais, não precisam ser necessariamente 

idênticas, porém o ideal é que tenham algo em comum como o 

material, cor, espessura ou o estilo. Dessa forma, a montagem ficará 

mais agradável aos olhos, fazendo mais sentido.

Ideias criativas

De diferentes tamanhos 
e formatos, nessa sala 
de estar os quadros 
(Urban Arts) possuem 
pontos em comum
para formar uma 
gallery wall agradável
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COMO 
ORGANIZAR?

DISPOSIÇÃO DA 
GALLERY WALL:

Sobre tamanhos, não há uma regra. 

Para isso, é necessário produzir uma 

organização prévia para que o resultado 

seja um conjunto agradável aos olhos. 

Depois de eleger as gravuras, cores e 

os tamanhos da gallery wall, o próximo 

passo é determinar a distância 

ideal. Essa resposta dependerá da 

superfície que será usada, mas em geral 

recomenda-se entre 5 a 15 cm. Se 

ficarem muito espaçados, a composição 

pode perder o sentido de conjunto.

Para a disposição das obras, uma dica rele-

vante é posicionar o eixo horizontal do arran-

jo na altura dos olhos - aproximadamente 

1,50m do piso. Nessa missão, o ponto refe-

rencial costuma ser um móvel que fica abaixo, 

como um sofá, uma cama, um aparador ou 

até mesmo uma mesa de jantar. As composi-

ções permitem inúmeras possibilidades de 

estruturação. O alinhamento clássico, com 

os quadros do mesmo tamanho e formato 

são colocados um ao lado do outro de forma 

organizada e simétrica. Por outro lado, há a 

galeria em espiral, com o conjunto montado 

de maneira circular ou oval. Aqui, é possível 

brincar com os tamanhos, formatos, cores e 

até incluir objetos decorativos.

Para quem quer deixar de lado a opção do 

martelo, prego e batidas na parede, existe 

uma alternativa bem interessante: apoiá-los nas 

prateleiras ou estantes. Por ser um modo mais 

prático e rápido, o morador fica à vontade para 

testar as possibilidades sem medo. “Nesse caso, 

ouse com as alturas e formatos das telas para 

dar mais dinamismo”, aconselha Júlia.

Nessa sala de estar, as gravuras, cartões postais 
trazidos de viagens estão posicionados ao lado 
da televisão. Os tamanhos e molduras variam, 
porém o tema preto e branco predomina 
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Com o objetivo de ajudar a visualizar o 

resultado e dar mais segurança, vale organizar 

as obras no chão ou em cima da cama. Além 

disso, a tecnologia é uma aliada importante 

nesse aspecto. Fazer uma montagem no 

Photoshop ou em outro software/aplicativo é um 

artifício valioso nesse processo. Feito isso, simule 

a disposição dos elementos na parede usando 

fita crepe ou papeis recortados. “Lembrem-se 

de medir a distância entre os ganchos e as 

extremidades das molduras para pendurar tudo 

na posição correta”, recomenda Júlia Guadix. 

Júlia Guadix | www.livn.arq.br
Instagram: @livn.arq

O home office ganhou uma galeria 
de fotografias, acervo dos moradores, 

apoiadas na bancada

Nesse quarto, as 
telas (Urban Arts) 

foram apoiadas 
no mobiliário 
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empresa

Empresa Trend Mobile Concept

A TREND MOBILE CONCEPT APRESENTA 
SEU NOVO SHOWROOM DE 600 M², 
UMA LOJA CONCEITO QUE CONTA 
COM: AMBIENTES DE SALA, COZINHA 
E DORMITÓRIO, ESPAÇOS AMPLOS, 
INTEGRADOS E SEM DIVISÓRIAS PARA 
MELHOR VISUALIZAÇÃO

FOTOS ANDRÉ MELLO

TREND
MOBILE
CONCEPT

NOVA LOJA
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Empresa Trend Mobile Concept

 O novo projeto abrange toda 

as áreas da loja, com uma 

mudança total no layout, uma 

nova fachada, telhado verde com 

paisagismo e entrada direcionada 

para a Rua Guaiaó. No interior 

da loja, logo na entrada um dos 

destaques é a escada que leva 

ao pavimento superior, feita com 

estrutura metálica revestida em 

madeira de carvalho natural, 

tendo como referência designers 

internacionais, aliada ao pé direito 

duplo e fachada com bastante 

transparência e luminosidade 

natural, chamando a atenção de 

quem passa na rua.
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Empresa Trend Mobile Concept

Outra inovação foi a criação do espaço “TREND LAB”, onde profissionais e clientes poderão ter 

uma experiência única com o uso de uma tela de 75 polegadas totalmente touch screen, para 

apresentação dos projetos de uma forma interativa e dinâmica.
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Trend Mobile Concept é uma empresa do Grupo Novo 

Macuco, com tradição de mais 60 anos no ramo de 

mobiliário. Iniciou suas atividade há cerca de 10 anos, 

com foco direcionado a um nicho de mercado que 

deseja um mobiliário de alto padrão, com diferenciais de 

atendimento desde o primeiro contato, até o pós venda. 

Pensando sempre na inovação dos espaços internos e 

com constante atualização nas tendências o empresário 

Fauzi Rahim convida a todos para conhecerem a nova 

Trend Mobile Concept. 

Serviço: Trend Mobile Concept
Av. Cel. Joaquim Montenegro, 97
Ponta da Praia - Santos/SP
(13) 3231-1737 

EMPRESÁRIOS FAUZI
E SALUA RAHIM



Empresa Kazarrô Conceito

FOTOS ANDRÉ MONTEIRO

SOFÁ FLOAT DE MAURÍCIO BONFIM

Vitrine Conceito
KAZARRÔ 

A proposta foi trazer sofisticação ao espaço, inovando com a escolha das peças e trazendo um 

mix harmonioso entre mistura de estilos, materiais e cores, “Utilizei praticamente quase todos os 

acabamentos disponíveis, madeira, aço, vidro, laca, linhos, espelhos, couro, pedras, enfim, não me 

prendi à conceitos, deixei a criatividade fluir quando misturei dois modelos de cadeiras na mesma 

mesa e duas poltronas em madeira, porém com modelos distintos ”, detalha a profissional.

A KAZARRÔ CONCEITO APRESENTA SUA NOVA VITRINE REPLETA DE PEÇAS ASSINADAS 
E AMBIENTADA PELA CONCEITUADA ARQUITETA SANTISTA, ADRIANA PAIVA

empresa
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Empresa Kazarrô Conceito

Adriana destaca também a inovação de poder usar materiais e modelos distintos de 

mobiliários no mesmo espaço, resultando em uma harmonia visual super agradável. 

MESA DE JANTAR ACOMPANHADA PELA 
CADEIRA ZIA DO ESTÚDIO BOLA

MESAS LATERAIS DRIE DESIGN DE DEL SAVIO - 
FORAM USADAS COMO MESAS DE CENTRO
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A KAZARRÔ CONCEITO 
CONVIDA A TODOS PARA 
CONHECEREM SUA VITRINE 
E TODAS AS NOVIDADES 
DO SEU SHOWROOM.  

Serviço: Av. Washington Luiz, 527
Gonzaga - Santos/SP | (13) 3307-0444

Empresa Kazarrô Conceito

ROSE ALVES, 
FUNDADORA DA 
KAZARRÔ CONCEITO 
E ALFREDO BORDALO, 
FILHO E SÓCIO

ARQUITETA ADRIANA PAIVA

POLTRONAS DE MADEIRA 
ASSINADAS POR RONALD SASSON

NA MESA REDONDA A CADEIRA 
SOLA DE RONALDO SASSON 

APOIO | KYOWA TAPETES |
GUIDO ILUMINAÇÃO E DESIGN
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empresa

Empresa Todeschini Santos

Localizado em um dos bairros mais agradáveis e de fácil 

acesso em Santos, o showroom de 200 m² assinado pelo 

escritório Vazquez Arquitetos, apresenta o que há de mais 

moderno para tornar a casa mais acolhedora e prática.

COM MAIS DE 80 ANOS NO MERCADO, A TODESCHINI, UMA DAS MAIORES 
EMPRESAS DE MÓVEIS PLANEJADOS DA AMÉRICA LATINA, REINAUGURA SEU 

NOVO SHOWROOM EM SANTOS, LITORAL PAULISTA

FOTOS CLAUDIO RAMOS

Todeschini Santos
apresenta seu novo showroom
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Na vitrine principal, os tons neutros e formas 

limpas predominam na cozinha funcional. O 

Armário Síntese Todeschini, utilizado como 

cristaleira possibilitou um ambiente aberto, leve 

e fluido com design minimalista e futurista. Com 

perfis elegantes que podem ter diferentes tons, 

do branco, preto ao dourado para uma peça 

mais sofisticada e clean, ele se apresenta como 

uma peça versátil para utilizar de diferentes 

formas no projeto. 
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Empresa Todeschini Santos

Outro destaque é o tampo em madeira maciça teca tan. A estrutura metálica fixada no teto com 

o sistema Orga System Todeschini, que cria uma estante suspensa acima da bancada. O novo 

showroom vem para se conectar e proporcionar uma experiência completa ao cliente.

A nova loja Todeschini está localizada na Avenida Bernardino de Campos, 588 no bairro da Pompéia 

e está aberto das 9h às 18h de segunda a sexta e aos sábados das 8h às 16h. A loja também atende 

pelo telefone para agendamento ou mais informações, pelo número (13) 3284-4815. 

OS EMPRESÁRIOS 
MÁRCIO MARIANO 
ALVES E ISABEL 
FRANCO ALVES ESTÃO 
NO COMANDO DAS 
LOJAS TODESCHINI 
SANTOS E RIVIERA
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design

Design

A criativa relação

Alguns meses atrás escrevi um ar-
tigo sobre o futuro das cidades 

costeiras e da importância dessas 
cidades começarem, urgentemen-
te, a olhar de forma diferente para 
esse horizonte, de modo habitável 
e sustentável. Muitas pessoas me 
escreveram e comentaram o artigo, 
resolvi portanto, trazer outros exem-
plos com futuros mais próximos da 
nossa realidade.
A cidade de Seattle, mais jovem fun-
dada em 18561, tem uma área e po-
pulação muito próxima à da cidade 
de Santos e com algumas caracterís-
ticas geográficas similares: um porto - 
no caso de Seattle o porto fica no 
extremo Oeste dos Estados Unidos, 
ao contrário de Santos em relação 

ao Brasil - e uma muralha nevada ao 
fundo, em destaque, o Monte Rainier. 
Assim como em Santos, a população 
mirou e se desenvolveu olhando em 
sentido à muralha.
A cidade sempre teve criativos, en-
tre eles os famosos Jimi Hendrix e 
Ray Charles, mas ficou estagnada 
por muitos anos, até seu ressurgi-
mento com uma proposta criativa. 
Tornou-se um centro para a indús-
tria verde e um modelo de desen-
volvimento sustentável.
Mas, o que quero destacar é como 
a cidade começou a repensar sua 
relação com o mar. De imediato fize-
ram um cálculo da área de terra e de 
mar da cidade (área total 369,46 km² 
sendo 217,40 km² de terra e 152,06 

km² de água), isto demonstra que a 
cidade considera essa extensão ma-
rítima de sua responsabilidade. Qual 
a área de mar da cidade de Santos 
ou das outras cidades litorâneas? O 
número em si não importa, o impor-
tante é que pensar nisso traz para si a 
responsabilidade pela água, os rios, o 
mar e o oceano.
O centro antigo (Downtown) renas-
ce com dois belos projetos públicos, 
voltados para o mar, que mostram 
o interesse da cidade na criatividade 
como atração de turismo. Recebeu 
o selo da Unesco de cidade criativa 
em literatura e tem uma biblioteca 
pública que recebe milhares de visi-
tantes atraídos pela sua arquitetura 
e design.

com o Mar

A CASO DE SEATTLE, NOS USA
POR ALVARO GUILLERMO
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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.

FOTO CELINA GERMER

Projeto dos escritórios 
OMA e LMN, a Biblioteca 
Central de Seattle se redefine 
como uma instituição não 
exclusivamente dedicada 
aos livros, mas como 
um armazenamento de 
informações, onde todas as 
formas potentes de mídia, 
nova e antiga. Em uma 
época onde as informações 
podem ser acessadas em 
qualquer lugar, o mais 
importante é a curadoria do 
seu conteúdo que vai fazer 
da biblioteca um espaço vital. 
Em um hall interior o design 
remete ao fundo do mar e a 
água, para que os visitantes 
relembrem dessa relação.

O outro projeto é o Pavilhão 
Oceano do Aquário de 
Seattle, do escritório de 
arquitetura LMN, além de toda 
a importância dos tanques e 
a vida marítima que abrigará, 
o presidente do Aquário de 
Seattle, Bob Davidson, disse 
que “o Pavilhão Oceano 
estará implantado em pleno 
centro urbano. Esse pavilhão 
será um presente para a 
população de Seattle e 
também uma declaração da 
importância da enseada de 
Puget Sound e do Oceano 
Pacífico para a nossa cidade.”

E assim, com criatividade, a 
cidade reforça seu valor cultural 
e sua relação com o mar. 
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Profissionais

contato

Adriana Paiva
www.arquitetaadrianapaiva.com.br

Bárbara Alarcon
@barbaraalarcon_

Carla Felippi
www.cafelippi.com.br

Elisa Meirelles
www.ainterioresarquitetura.com.br

Fernanda Angelo 
www.ainterioresarquitetura.com.br

Gabriel Fernandes
gabriel.fernandespg@hotmail

Juliana Atti
Julianaatti.arquitetura.com

Mauricio Queiroz
mauricioqueirozinteriores.com.br

Monise Rosa
www.moniserosa.com.br

Priscilla Picozzi
@pripicozzi






