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#59
A Mix Design está completando 10 anos de 

existência e para comemorar apresentamos 

uma seleção de projetos incríveis elaborados 

por arquitetos e designers da nossa região e de 

outras regiões do Brasil. Selecionamos também 

alguns ambientes da Mostra Casa Cor Rio 2021, 

que completa 30 anos com muito charme em um 

palacete icônico no Jardim Botânico rodeado por 

12 mil m² de Mata Atlântica.

Na capa você confere o trabalho da arquiteta 

Valéria Loureiro, (que tem história com a nossa 

revista, foi dela a primeira capa há dez anos atrás), 

ela abre as portas de um apartamento cheio de 

estilo, criado para um empresário. Nas páginas 

seguintes você confere projetos surpreendentes 

assinados pelas arquitetos santistas Marcos 

Santiago, Tiago Caligiuri, Marcela Lamonato e 

Lucia Navajas. Além dos trabalhos das arquitetas 

paulistanas Ana Rozenblit, Júlia Guadix e da 

carioca Vivian Reimers, que estão demais!

Boa leitura! 
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vitrine

Vitrine

Pendente Upper 

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

Pendente Upper, peça de 
extrema elegância e sofisticação, 
conferindo uma iluminação 
versátil e intimista aos mais 
variados tipos de ambientes. O 
pendente Upper, conta com a 
estruturas em cobre, alumínio 
cobreado, latonado com 
proteção anti oxidação, cromado 
ou pintado, vidro soprado e fio 
revestido preto. Venha conferir 
na House Decor.

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

A cidade de Capitólio é muito conhecida pelos seus 
grandes paredões de pedras que formam uma 
paisagem única que, assim como o sofá Capitólio, 
é marcado pelas formas lineares e encosto cuja 
superfície apresenta uma parte irregularmente 
reentrante. Produto feito com processo artesanal e 
com rigoroso padrão de qualidade, que garantem 
o cuidado em cada detalhe.

Sofá Capitólio
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Evviva Santos 
promove troca de 

showroom com 
DESCONTOS 

DE 50%

vitrine

Vitrine

Reunindo as principais tendências do mercado em 
móveis personalizados, a Evviva Santos promove 
campanha de descontos para a troca completa 
do seu showroom. Essa é a oportunidade para 
renovar os ambientes da casa com as peças em 
exposição e adquirir os produtos únicos da Evviva 
com descontos que chegam a 50%. A crença 

nos valores da tradição aliada ao saber fazer, a 
habilidade e ao cuidado manual com a tecnologia 
fazem dos mobiliários da Evviva únicos em sua 
forma e na tradução da personalização, conforto, 
elegância e inovação. Estarão à venda móveis sob 
medida para diferentes espaços como cozinhas, 
salas de estar, escritórios e dormitórios.

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

Reproduzindo o mármore, o Palissandro é um 
mármore delicado, feminino, com tons de azul 
acinzentados, bem suaves e rosados. Perfeito para 
projetos sofisticados e elegantes. Para saber mais 
sobre essa novidade, entre em contato com a 
Portobello Shop Santos e Guarujá.

Palissandro Coleção 2021

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

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

Com um toque leve de cinza neutro e suave, 
Oliva desperta o desejo de um lar calmo e ao 
mesmo tempo com um ar natural e de frescor.

Oliva Todeschini

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

A funcionalidade é uma das palavras-chave da 
Natuzzi Italia. A inovação levou ao desenvolvimento 
de sistemas arrojados de controle de apoio para a 
cabeça e para os pés. A combinação de funções 
tecnológicas e conforto multisensorial produz sofás 
com, por exemplo, mecanismos de reclinação 
soft touch e um sistema de áudio integrado. Tudo 
projetado para o máximo conforto. Venha conhecer 
todo o conforto da coleção Natuzzi Editions, 
exclusividade Alhambra Móveis.

Coleção Natuzzi Editions
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Vitrine

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

Lançamento Miami Vena

Conheça a nova Linha 
Simmons Série 5

A tendência das estampas 
marmorizadas veio para ficar, 

porém muitas vezes o desejo é por 
um desenho mais discreto, que 

possibilita mais combinações. A cor 
Miami Vena de Silestone possui um 

desenho neutro de veios de tons 
claros sobre uma base branca pura.

Venha conferir de perto no 
showroom da Casa Mármore.

A composição de alguns elementos, trazem o 
conceito da Série 5, uma inovação da Simmons na 
categoria de colchões premium no Brasil. O colchão 
americano mais desejado do mundo pela sua alta 
tecnologia, design de luxo, qualidade internacional, 
presente nos melhores hotéis do mundo, em mais 
de 100 países. Venha conferir essa maravilha na 
Empório dos Colchões, que em breve inaugura 
mais loja, no Canto do Forte em Praia Grande.

EMPÓRIO DOS COLCHÕES EM SANTOS
AVENIDA DR. WASHINGTON LUIZ, 453
BOQUEIRÃO | (13) 3234-4208
EMPÓRIO DOS COLCHÕES EM PRAIA GRANDE
AVENIDA MARECHAL MALLET, 1603
CANTO DO FORTE | INAUGURAÇÃO EM BREVE

@EMPORIODOSCOLCHOES
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Vitrine

Mesa de
Jantar Mitre 

Solidez, transparência e beleza definem o design 
da mesa de jantar Mitre. Com base elaborada 

em madeira maciça com formas arredondadas 
que valorizam a referência ao estilo art-nouveau 

e tampo em vidro. Mitre é uma mesa de jantar 
com grandes medidas, perfeita para compor 

ambientes de jantar amplos e sofisticados.
Venha conferir na Trend Home.

TREND HOME | RUA GUAIAÓ, 108
SANTOS/SP | (13) 98149-4983 | @TRENDEHOME

Lareira Ecológica 
à Alcool 

A Lareira Ecológica aquece o ambiente de maneira 
prática e rápida, podendo ser abastecida com álcool 
92,8° ou 96 GL, álcool de cereais, álcool neutro, etanol 
ou fluído para lareiras. O ambiente será aquecido 
através da propagação do ar. Não necessitando o uso 
de chaminés, não há perda de calor. O aquecimento 
é mais eficiente do que numa lareira convencional. 
Pode ser adquirida com suporte ou a só a base para 
ser embutida. 

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

ELEGÂNCIA 
bem-estare



FOTOS KADU LOPES 

Este apartamento duplex, 
localizado em Moema, São Paulo, 

possui 508 m² e foi projetado 
pela arquiteta Ana Rozenblit, do 
escritório Spaço Interior, criado 
para um jovem casal com dois 

filhos pequenos que possui um
estilo moderno e preferências

por cores neutras



Projeto Ana Rozenblit 

Com base nessas informações, o escritório elaborou um projeto de reforma com um estilo mais 
clean, que proporcionasse uma atmosfera relaxante, além de aproveitar a luz natural para criar 
ambientes bem iluminados e ao mesmo tempo confortáveis, transformando o imóvel em um 
completo refúgio na cidade.
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Projeto Ana Rozenblit 

A cobertura duplex, 
possui sala de jantar, 
living, cozinha, área 
gourmet e varanda 

no segundo andar. As 
quatro suítes ficam no 

primeiro. Como não 
havia necessidade de 

reforma, o foco foi dar 
vida e personalidade aos 
espaços através de novas 

pinturas nas paredes, 
boiseries, marcenaria, 

mobiliário e decoração. 
Tudo pensado no 

estilo de vida do casal, 
ele é executivo do 

mercado financeiro e 
ela executiva de moda. 

Ambos possuem um 
estilo contemporâneo, 

com uma pegada 
clássica, que prezam por 

elementos sofisticados.
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O living recebeu obras de arte de autoria de Fernanda Naman e da 
atriz e fotógrafa Gigi Monteiro, e dão as boas-vindas para quem entra 
no espaço, que possui uma decoração contemporânea e elegante. 
Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para criar um ambiente 
agradável e aconchegante. O painel ripado em madeira carvalho foi 
criado estrategicamente para envolver a adega, que já estava no imóvel, 
mas que ficava meio perdida. Desenhado pelo escritório e executado 
por marcenaria, envolve todo o espaço e cria efeitos incríveis, com a 
iluminação vinda de fora.



Projeto Ana Rozenblit 

A varanda recebeu um sofá branco, seguindo o estilo clean do projeto, mas por 
ser cumprida e estreita precisava de mais movimento e vida, então decidiram 

incluir um sofá curvo, em tom vinho, destacando-o por sua cor vibrante e criando 
uma atmosfera retrô, além de ser versátil e cheio de charme.
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Projeto Ana Rozenblit 

PROJETO ARQUITETA

Ana 
Rozenblit 

ESCRITÓRIO SPAÇO INTERIOR

A cobertura possui quatro suítes, mas o desejo da cliente era alterar o layout apenas do quarto do 
casal, que buscava um espaço mais amplo. Então a arquiteta resolveu integrar a varanda ao dormitório, 

permitindo assim um canto de leitura com total conforto, com móveis planejados, sofisticados e 
acolhedores. Um detalhe interessante é o painel ripado de madeira, que foi pensado para contornar a 

viga que separava os ambientes, e que acabou virando o grande destaque do projeto. 
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projeto

MINIMALISTA e

moderno



FOTOS EVELYN MULLER

A arquiteta Valéria Loureiro, 
assina o projeto do 

apartamento de 150 m² 
projetado para um empresário, 

que teve como premissa a 
integração dos espaços



Projeto Valéria Loureiro

O apartamento 
localizado em São 
Paulo, segue uma 

proposta mais moderna e 
minimalista, com um toque 
masculino. Os tons em 
concreto e preto reforçam 
a essência de quem habita. 
O living, cozinha, jantar e 
varanda foram totalmente 
integrados em perfeita 
harmonia e funcionalidade. 

O living recebeu um espaçoso 
sofá chaise long em tom bege, 
mesa de centro, garimpados 
na Alhambra Móveis e tapete 
na cor cinza. A grande TV se 
destaca na parede grafite, o 
móvel preto do home confere 
personalidade. As paredes em 
efeito concreto e mármore 
preto formam uma unidade 
com o piso.
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A sala de jantar apresenta um 
ar de modernidade, a mesa de 
design diferenciado em madeira 
preta, forma um belo conjunto 
com cadeiras em madeira 
natural e banco em couro, da 
Alhambra Móveis. Nas paredes 
quadros trazem modernidade e 
um pouco de cor.

A sala de jantar apresenta um 
ar de modernidade, a mesa de 
design diferenciado em madeira 
preta, forma um belo conjunto 
com cadeiras em madeira 
natural e banco em couro, da 
Alhambra Móveis. Nas paredes 
quadros trazem modernidade e 
um pouco de cor.



Projeto Valéria Loureiro

Como uma extensão do living, a varanda gourmet além da churrasqueira e balcão com cadeiras, 
conta com uma generosa adega em vidro e um sofá com duplo assento, da Kazarrô Conceito, que 
atende à área gourmet e o estar do terraço.
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O quarto segue no mesmo 
estilo dos demais ambientes. 
O espaço recebeu uma 
decoração com tons de cinza, 
preto, amadeirado e iluminação 
aconchegante e intimista. 

PROJETO ARQUITETA

Valéria 
Loureiro

APOIO | ALHAMBRA MÓVEIS |
CASA MÁRMORE | KAZARRÔ CONCEITO 

Projeto Valéria Loureiro

A cozinha interligada à varanda, foi separada pelo fogão cooktop e balcão, fornecido pela Casa Mármore.
A marcenaria foi feita em tom grafite e cinza, proporcionando um contraste bastante interessante.
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projeto

PERSONALIDADE
aconchegoe



O apartamento de 120 m² localizado na Granja 
Julieta, assinado pelo escritório Calamo Arquitetura, 
foi idealizado para um jovem casal bem antenado
FOTOS GUILHERME PUCCI



Odesejo dos 
moradores era 
de um projeto 

aconchegante e cheio de 
personalidade. No living 
a decoração ganhou 
um ar cosmopolita com 
o uso de elementos e 
cores mais sóbrias. O 
mobiliário que compõe 
o ambiente, conta com 
sofá em linhas retas, da 
Alhambra Móveis, uma 
composição de mesas 
laterais, da Trend Home, 
rack, aparador e estante 
da Trend Mobile. O piso 
recebeu porcelanato 
em réguas que remete 
à madeira da Portobello 
Shop Santos e Guarujá, 
que se estende por 
todo o apartamento 
ampliando e integrando 
os espaços.



Projeto Marcela Lamonato e Tiago Caligiuri 

A varanda gourmet ganhou ares de sala de jantar, com uma mesa ebanizada e cadeiras em couro, 
adquiridos na Trend Home. A área da churrasqueira conta com balcão espaçoso com base de granito 
e banquetas. A luz natural invade todos os espaços durante o dia e para a iluminação noturna foram 
criados focos de luz, valorizando ainda mais. 
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Projeto Marcela Lamonato e Tiago Caligiuri 

CALAMO ARQUITETURA 

PROJETO ARQUITETOS

Marcela Lamonato 
E Tiago Caligiuri

APOIO | PORTOBELLO SHOP SANTOS
E GUARUJÁ | ALHAMBRA MÓVEIS |
TREND HOME | TREND MOBILE CONCEPT

Destaque para a grande porta em laca colorida, com trilho suspenso que dá privacidade à cozinha e 
ligação total com as áreas de convívio quando aberta. O moderno espaço recebeu um balcão bistrô, 
com desenho geométrico em granito preto com banquetas para rápidas refeições e armários em 
tons de preto, da Trend Mobile, conferindo personalidade. 

O dormitório do casal segue uma linha bem confortável, recebeu 
tons de bege nas paredes, mobiliário, cortinas e cabeceira. Os 
pendentes se destacam e dão cor ao espaço. 
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projeto



FOTOS ANDRÉ MELLO

Por tratar-se de uma família 
que recebe muitos convidados 
com frequência, necessitavam 

de espaços amplos e convidativos. A 
integração foi primordial para tornar as 
áreas de convívio mais eficientes. 

ATMOSFERA

agradável 
Um apartamento acolhedor, 
com referências praianas, 
assinado pelo arquiteto Marcos 
Santiago, feito para uma família 
que busca praticidade e não 
abre mão do conforto



Projeto Marcos Santiago

No living, a madeira presente em várias peças e o paisagismo deram um toque acolhedor. O 
sofá confortável em tecido cru oferece conforto, adquirido na Trend Home. Destaque para o 
home, da Todeschini Santos e Riviera, que segue por toda a extensão unindo-se ao arco que 
emoldura a parede da TV. 
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Projeto Marcos Santiago

A sala de jantar 
recebeu uma mesa 
quadrada com base 
em madeira e tampo 
de vidro que abriga 
oito pessoas. A 
iluminação agradável 
bem marcada e 
com várias cenas, 
foi reforçada pelos 
pendentes cheios 
de personalidade no 
espaço do jantar.

A varanda gourmet conta com uma grande bancada ao lado da churrasqueira, facilitando nos dias de 
festa. Uma mesa em madeira natural acompanhada por cadeiras e banco feitos em trama, acomodam 
na hora das refeições. O jardim vertical renova as energias do espaço. 
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Havia um projeto especial a ser construído na cozinha. Tudo foi muito pensado, algumas paredes foram 
removidas, o planejamento da marcenaria, elaborado pela Todeschini Santos e Riviera, a escolha das pedras 
e a iluminação, tudo para criar um ambiente gourmet único e com a personalidade dos moradores.



Projeto Marcos Santiago

PROJETO ARQUITETO

Marcos 
Santiago 

Para o quarto do casal, o arquiteto criou um ambiente contemporâneo e sofisticado. A cabeceira
estofada da cama, espelhos e iluminação aconchegante, são elementos de destaque do local. Os armários 

com portas espelhadas, projetados pela Todeschini Santos e Riviera, completam a decoração. 

APOIO | TODESCHINI SANTOS 
E RIVIERA | TREND HOME
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projeto

INTEGRADOS
Espaços 



Nesse apartamento 
de 200 m² localizado 
em Ipanema, Rio de 
Janeiro, a arquiteta 
Vivian Reimers, realizou a 
integração dos ambientes 
sociais, a fim de trazer 
mais fluidez ao imóvel

FOTOS DHANI BORGES



Projeto Vivian Reimers 

Os proprietários são um casal com três filhos adultos que moram fora. O principal ponto de destaque 
deste projeto, é a área social. Na planta original, a cozinha era muito pequena, se comparada com a 
da sala de estar e de jantar. Além do mais, necessitava de ventilação e iluminação natural. 
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Projeto Vivian Reimers 

Aproveitando que os donos adoram cozinhar e que fazem deste prazer um pretexto para 
receber os amigos em casa, a opção foi por trabalhar a cozinha totalmente aberta e integrada à 
área social através da bancada que serve como área de preparo e como lugar de refeições. Esta, 

por sua vez, se conecta com o móvel do bar, que além de valorizar visualmente o ambiente, 
serve como área de apoio à sala de jantar.
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Projeto Vivian Reimers 

PROJETO ARQUITETA

Vivian 
Reimers

No projeto, uma das 
prioridades foi ter quatro 
quartos que oferecessem 

comodidade e privacidade 
para cada um dos 

membros da família. Como 
não foi possível conseguir 

quatro quartos com suítes, 
a prioridade foi o quarto 

do casal, que recebeu
uma modernizada. 
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projeto



PRÁTICO e
VERSÁTIL 
Um projeto versátil de um 
apartamento criado pela 
arquiteta Lucia Navajas, para 
um casal com filho bebê, que 
adora receber a família

FOTOS ANDRÉ MELLO



Projeto Lucia Navajas 

O living home foi 
ambientado com 
mobiliário moderno 

em tons de branco com detalhes 
em madeira clara e algumas 
peças coloridas. O móvel do 
home em laca branca confere 
modernidade. O sofá branco 
em linhas retas oferece conforto, 
assim como o banco contínuo 
instalado abaixo da janela, com 
almofadas de assento, abriga 
convidados e dá suporte à 
mesinha lateral, que pode ser 
utilizada em vários momentos. 
A parede principal do estar 
recebeu um revestimento que 
remete à pedras naturais.
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Projeto Lucia Navajas

Com ampliação da cozinha integrada através de divisórias de madeira, que 
proporcionam maior ventilação e iluminação natural, foi possível abrigar a mesa 

de jantar com banco em L e cadeiras.
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Projeto Lucia Navajas 

PROJETO ARQUITETA

Lucia 
Navajas

A espaçosa cozinha recebeu armários projetados 
pela Marel Santos e foi equipada com torre de fornos, 
lava louças embutida e gavetões com acessórios 
internos e uma ótima bancada lateral para apoio de 
eletros. As paredes foram revestidas com lingotes em 
cores formando desenhos ou listras decorativas com 
bancadas de granitos itaúnas da Casa Mármore. 

APOIO | MAREL SANTOS | 
CASA MÁRMORE
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projeto

56



Atmosfera descolada, 
moderna e elementos 
do décor industrial 
marcam o projeto do 
apartamento de 72 m² 
realizado pela 
arquiteta Júlia Guadix, 
do escritório Liv’n 
Arquitetura, criado 
com o objetivo de 
deixá-lo confortável, 
funcional e estiloso

FOTOS GUILHERME PUCCI

Com ambientes 
integrados, desde 
a entrada, morador 

e visitante conseguem ter 
uma visão ampla do imóvel. 
Com um décor completo, 
Júlia Guadix incluiu detalhes 
primordiais nos dias atuais, 
como a sapateira situada 
logo na porta. 

Pegada 
INDUS
TRIAL 
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Projeto Júlia Guadix

A sala de estar é um 
prolongamento que se 

estende desde o hall de 
entrada. A parede azul 

se destaca com o ponto 
focal com a instalação da 

televisão e a disposição 
do rack, que percorre 

de ponta a ponta. A 
decoração é marcada pelo 

tapete e o amplo sofá 
em ‘L’, que provê espaços 
para receber convidados. 

O home office para 
trabalhar é extremamente 
agradável. Além do décor 

com a parede de tijolinhos.
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Projeto Júlia Guadix

A sala de jantar se integra com a varanda e conta com uma mesa redonda em laca branca brilhante e 
quatro cadeiras Eames. Na parte da varanda, as plantas que estão em volta trazem vida para o ambiente.

Na cozinha, os eletrodomésticos em inox dão um ar moderno para o ambiente que expõe com a 
bancada colorida. A arquiteta apostou em um mix super alegre: de um lado, a bancada amarela foi 
complementada pelo subway tile branco e, no contraponto, a sobriedade moderna do revestimento 
e a bancada preta.
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Projeto Júlia Guadix

Na decoração do dormitório, a combinação do efeito rústico do tijolinho foi combinada com a 
cabeceira de MDF ripado. No tocante às cores, uma paleta neutra compreende a leveza da cortina 
em gaze de linho e blackout que filtra a luz, os traços do estilo industrial com o teto em concreto e os 
conduítes de elétrica aparente.

LIV’N ARQUITETURA 

PROJETO ARQUITETA

Júlia 
Guadix

Como o banheiro já 
tinha uma base legal, 

como o pilar estrutural 
do prédio, piso de 

mármore, bancada de 
vidro e pastilhas, não 
foi necessário trocar 

revestimentos, sendo 
feito somente o nicho 

do box na área do 
banho e a marcenaria, 

organizando melhor
o ambiente. 
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Mostras de Decoração

CASA COR 
RIO 2021

PELA PRIMEIRA VEZ, MOSTRA É HÍBRIDA: PRESENCIAL E DIGITAL 
OFERECENDO NOVAS POSSIBILIDADES AOS AMANTES DA ARQUITETURA, 

DECORAÇÃO, DESIGN E PAISAGISMO, EM UM PALACETE ICÔNICO NO 
JARDIM BOTÂNICO RODEADO POR 12 MIL M² DE MATA ATLÂNTICA. 

CONFIRA AQUI ALGUNS DOS 38 AMBIENTES DA MOSTRA.

A CASA COR RIO COMPLETA 30 ANOS ANTECIPANDO 
AS TENDÊNCIAS DO MORAR. 

Um living com ares de galeria em que a troca das obras de arte ajuda a transformar o ambiente. 
Só uma coisa aqui permanece. Os móveis. Clássicos do design assinados por Sérgio Rodrigues, 
Lina Bo Bardi, Oscar Niemeyer. Para sempre, uma ótima escolha.

LIVING MUTANTE | Gisele Taranto Arquitetura
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Mostras de Decoração

A metragem generosa (80 m²) e ambientação de estar transformam essa cozinha no coração da casa. 
Tudo numa atmosfera que mistura os recursos tecnológicos do século XXI com a beleza dos elementos 
arquitetônicos originais da casa, como azulejos portugueses e piso, que foram mantidos. 

COZINHA DOS AMIGOS | Anna Malta e Andréa Duarte
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Mostras de Decoração

No espaço antes reservado à garagem 
da residência, numa área recuada de 
seu amplo jardim, o restaurante traz um 
mix de peças de estilos diversos – muitas 
delas encontradas na própria casa e 
sem uso há anos – num verdadeiro put 
together cheio de charme. O uso de 
plantas como divisórias e a manutenção 
de revestimentos como os antigos 
azulejos do espaço trazem ainda mais 
personalidade ao ambiente. 

CASA BISTRÔ | Maurício Nóbrega
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Mostras de Decoração

Tirando partido das características originais do imóvel, como sancas, alisares e pé-direito alto, o 
arquiteto traz todo seu colorido e mix de peças de diferentes estilos para criar uma sala de almoço 
repleta de brasilidade. Móveis desenhados por Chicô, como a mesa e o aparador, ganham a 
companhia de cadeiras de Sérgio Rodrigues e bancos indígenas. 

SALA DE ALMOÇO E VARANDA | Chicô Gouvêa Duarte
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Mostras de Decoração

No quarto que por anos abrigou a antiga proprietária da casa, a inspiração é feminina. Todas as obras 
de arte são de mulheres e o espaço foi pensado como um oásis dentro da ampla residência. Ali, o 
casal tem um pequeno espaço de trabalho, um quarto sofisticado que tira proveito da vista para os 
jardins, além de muitas estantes que aproveitam os antigos armários existentes na casa. 

SERVIÇO: www.casacor.abril.com.br/mostras/rio-de-janeiro

QUARTO DO CASAL | Paola Ribeiro
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design

Design

ARQUITETURA

E TURISMO REGENERATIVO
sustentabilidade 

POR ALVARO GUILLERMO

Após este choque da pandemia da Covid-19, o turismo passa 
por uma intensa reflexão de sua retomada, onde hábitos e 
costumes, de fato, mudaram e afetam diretamente este setor.
No caso da arquitetura e interiores, evidentemente gerou uma 
rápida demanda para atender novos protocolos de higiene e 
distanciamento.
No entanto, um dos temas mais promissores está sendo o 
turismo regenerativo, pois não está se apresentando como 
uma alternativa à pandemia, e sim à sustentabilidade, com um 
conceito mais profundo da mobilidade humana e sua relação 
com o meio ambiente e a natureza.
Como o próprio nome diz, este tipo de turismo tenta regenerar 
aquilo que já foi afetado pelo homem, trazendo vida nova aos 
ambientes que sofreram impactos negativos. Portanto, não se 
trata de preservar e sim trazer de volta à vida os ecossistemas 
afetados. É um bom exemplo de sustentabilidade que permite 
ao ser humano manter o contato com esses ambientes 
naturais, e não apenas afastá-lo na busca da revitalização local. 
Tem vários aspectos positivos, destaco alguns, primeiro 
do ponto de vista ecológico: temos necessariamente que 
recuperar e regenerar estas áreas afetadas urgentemente, o 
mundo estabeleceu uma agenda ecológica de sobrevivência 
para 2030 que parece inatingível, e é altamente desafiadora. 
Neste sentido o Brasil, na sua área costeira e, principalmente, 
da mata atlântica tem muito a fazer.

68



Outro ponto importante é a ativação 
da economia local com responsabili-
dade para manutenção deste concei-
to. Hoje é desnecessário comprovar 
a importância de gerar empregos e 
manter o mercado local funcionando.
Este termo de turismo regenerativo 
é coerente com a filosofia de susten-
tabilidade, pois não se trata apenas 
de uso de energias renováveis, reu-
so de água, utilização de materiais 
ecologicamente corretos ou seleção 
e destino do lixo, mas também do 
tripé social, ambiental e econômico.
Existem alguns bons exemplos de 
hotéis para este turismo sustentável, 

como The Brando, na Polinésia 
Francesa, do arquiteto Harry Gesner. 
Localizado na Ilha do ator Marlon 
Brando, por isso leva seu nome, que 
com menos de dez anos já recebeu 
vários prêmios e é considerado um 
dos melhores do mundo. 
E gostaria de destacar outro hotel, 
que também tem uma forte relação 
com o mar, projeto do escritório 
Foster + Partners na ilha Shurayrah, 
no Mar Vermelho.
O projeto é apontado como uma das 
iniciativas de turismo regenerativo 
mais ambiciosas do mundo, conce-
bido para se mesclar inteiramente ao 

mar e ao ambiente natural. O projeto 
tem como centro a biodiversidade e a 
economia local, evitando impactos ne-
gativos nos ecossistemas da ilha como 
os manguezais. Este tipo de propos-
ta de arquitetura e interiores aponta 
para um caminho emergente onde a 
sustentabilidade deixa de ser uma exi-
gência normativa para se tornar um 
princípio filosófico, apresentando coe-
rência com a vida do planeta, como o 
próprio escritório Foster descreveu: “o 
hotel foi projetado para dar a impres-
são de que foi trazido naturalmente às 
praias, inserido entre as dunas quase 
como troncos trazidos pelo mar. 







Escritório Spaço Interior
Ana Rozenblit
www.spacointerior.com.br

Escritório Livi’n Arquitetura 
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www.livn.arq.br
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