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Mix Design 

A edição 65 da Mix Design traz projetos 

inspiradores elaborados por arquitetos 

e designers do litoral. Destacamos 

também alguns ambientes da 

CASACOR Rio de Janeiro 2022, que 

acontece até o final do mês de junho.

Na capa você confere o projeto do 

apartamento assinado pelo escritório 

da arquiteta Juliana Abad, com 

conceito moderno, super confortável

e vista para o amar. 

Na sequência você confere os 

trabalhos das arquitetas Ana Paula 

Cerqueira, Amanda Gonçalves, 

Danielle de Carli e das designers

de interiores Ana Paula Gravina,

Sarita Moraes, Fabiana Paiva e 

Alexandra Ruiz que apresentam 

projetos cheios de estilo e praticidade. 

Boa leitura!
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vitrine

Vitrine

Linha Áquila
A linha Áquila apresenta sistemas e soluções para portas de passagem, aplicando design e inovação em um 
movimento cada vez mais presente nos dias atuais: a integração de ambientes residenciais e corporativos. Essa 
novidade, que agora compõe o portfólio de produtos Todeschini, possui três sistemas - deslizante, pivotante 
e com dobradiça - e cinco modelos de portas - Átria, Antares, Ara, Polaris e Cetus -, contando ainda com um 
puxador exclusivo - Indus. Sistema Slide - DESLIZANTE- Exclusivo sistema de carrinhos de alto desempenho, 
com movimento leve e silencioso, além do amortecimento durante a abertura e o fechamento da porta.

Sistema Slide - Porta Átria (Alumínio + Vidro)Sistema Slide - Porta Antares (Alumínio + Painéis de Madeira)

Sistema Slide - Porta Ara (Painéis de Madeira) Sistema Slide - Deslizante

Poltrona Wally

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

ALHAMBRA MÓVEIS EM SANTOS
SHOPPING PRAIAMAR - 2º 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

Assinada pela Natuzzi Editions, a poltrona Wally 
é uma reinterpretação moderna e elegante 
da clássica poltrona de clube, a peça chama a 
atenção com as linhas suaves e arredondadas 
da almofada do assento e do encosto, que 
proporcionam o máximo conforto e sustentação.

VENHA 
CONHECER 

TODO O 
CONFORTO 

DA COLEÇÃO 
NATUZZI 

EDITIONS, 
EXCLUSIVIDADE 

ALHAMBRA 
MÓVEIS.
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vitrine

Vitrine

Persiana
de teto

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

Além de ser uma ótima solução 
para o aproveitamento de áreas 
externas cobertas por vidros ou 
similares, reduz a intensidade 
da luz e bloqueia os raios UV. 
Quando confeccionada com 
tecido Screen (tela solar), serve 
também como isolante térmico. 
Venha conferir na House Decor.

KAZARRÔ CONCEITO
AV. WASHINGTON LUIZ, 139 | SANTOS/SP | (13) 3307-0444Sofá Condato

De um lado, base e encosto ortogonais, do 
outro, um contraposto sinuoso e marcante, 
inspirado nas bases de canoas repousadas 
sobre águas tranquilas.
Suas laterais tornam-se elementos 
configuradores do projeto, ao mesmo tempo 
que enfatizam o assento e o encosto. Um 
salve à liberdade das formas. Com assento e 
encosto retrátil, o sofá possui tecnologia de 

automatização destes comandos, tornando o sentar 
uma experiência e um anseio a nos aproximar da 
tranquilidade observada pelo designer.
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vitrine

Vitrine

Lareira Ecológica 
à álcool 
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

Folk

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 | (13) 3474-5353

Origem celta, matéria-prima para outros 
estilos, personalidade ativista e diversidade 
marcam a história do Folk, o ritmo que 
influenciou e inspirou o Rock and Roll.
Folk Portobello se apropria desses elementos 
para uma fusão ritmada que faz surgir 
uma superfície surpreendente. Elementos 
naturais compõem um Limestone recriado, 
uma composição contemporânea que traz 
memórias do tempo.
Lastras em tons neutros com pequenos 
agregados fossilizados e eternizados em 
ritmo linear sobre a superfície do porcelanato 
expressam a elegância do material.

Os tons de areia (desert), névoa (ice) e rato (grey) possuem também a versão in and out no formato
60 x 120 cm. Folk, fusão arrojada e atemporal. Para todos os projetos com personalidade.
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vitrine

Vitrine

Poltrona Cuco

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

Com sua base oculta giratória a 
poltrona Cuco traz dinamismo ao 
ambiente. O desenho de concha, 
com linhas curvas e contínuas, traz 
identidade à peça. Além de ser 
giratória, tem uma forma inusitada, 
trazendo sensações de bem-estar, 
conforto e muito aconchego. Peça 
assinada por Plataforma 4.

Bancadas de
porcelanato 
As bancadas de porcelanato ganham cada vez 
mais espaço dentro dos projetos de arquitetura e 
interiores, por sua enorme variedade de desenhos, 
cores e acabamentos, que imitam os materiais 
naturais, mármore, quartzito, quartzos e concreto. 
Por muitas vezes tem um custo relativamente 
menor, maior resistência e durabilidade. Apesar da 
desvantagem da impossibilidade de um bom reparo, 
esse material se tornou popular, principalmente 
em ambientes onde se tem uma utilização menos 
agressiva, como banheiros e ambientes secos. Para 
ter um porcelanato com boa durabilidade, o ideal é 
trabalhar com uma marmoraria especializada, com 
um excelente acabamento e para isso você pode 
contar com a Casa Mármore.

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

Projeto: Arquiteta Juliana Abad
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vitrine

Vitrine

Poltrona 
New Trix 

A poltrona New Trix, 
assinada por Victor 

Leite, tem um design 
robusto e sua estrutura 

em aço e estofados 
que se sobressaem, são 

seus diferenciais. Essa 
peça você encontra 

com exclusividade aqui 
na Andrade Decor.

ANDRADE DECOR | AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 621 | SANTOS/SP | (13) 99663-4755 | @DECOR.ANDRADE

Empório dos 
Colchões 
SIMMONS 
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, conta 
com uma loja exclusiva na Praia 
Grande, litoral de São Paulo. O 
novo showroom do Empório 
dos Colchões, chega na cidade 
trazendo uma gama de produtos 
da marca Simmons, vale a pena 
fazer uma visita e conferir de perto 
todas as novidades. 

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 | (13) 3591-6072
@EMPORIODOSCOLCHOES
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vitrine

Vitrine

A Aver Metais convidou Waldir 
Cury Junior para imprimir 
seu olhar sobre iluminação e 
o resultado não poderia ser 
melhor, assim nasce a #Coleção 
Metropropolis inspirada nas 
grandes metrópoles e no 
lifestyle contemporâneo. 

LUMEN ILUMINAÇÃO
RUA AZEVEDO SODRÉ, 92
SANTOS/SP | (13) 3224-2009
@LUMENILUMINACAO

Metropolis 
Downtown 

Conheça a Coleção Kairós
Netuno, padrão unicolor azul levemente acinzentado. Também está disponível no Laccato e no vidro, 
trazendo ainda mais exclusividade para seus ambientes! Venha conhecer a nova Coleção Kairós, uma 
coleção exclusiva Marel Design Mobili.

VISITE NOSSO SHOWROOM!
MAREL SANTOS | RUA AZEVEDO SODRÉ, 06 | SANTOS/SP | (13) 3474-4600 | WWW.MARELSANTOS.COM.BR
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Vitrine

Lamina 
natural e 
madeira 
A beleza da madeira e a 
versatilidade da lâmina 
natural se encontram 
com o alto padrão de 
qualidade que só a Celmar 
possui. São quase dez 
modelos que variam entre 
si em diversas tonalidades, 
texturas e padrões de veios.

CELMAR SANTOS | AV. WASHINGTON LUIZ, 487 | SANTOS/SP | (13) 3877-1880 | @CELMARSANTOSPLANEJADOS

Um quadro pra 
chamar de seu!
A Coisas da Casa está sempre pensando em 
criar ambientes únicos em suas ambientações 
e os quadros são parte importante, eles 
vestem as paredes, transformam os ambientes 
e traduzem a personalidade do cliente. Mas, 
nem sempre as opções disponíveis na loja são 
aquelas que os clientes desejam, seja pela cor, pelo tema, 
moldura, acabamento ou formato. Pensando nisso, a Coisas 
da Casa personaliza, cria sob medida e faz o quadro de 
acordo com o desejo ou projeto do cliente. Deixe aflorar 
seu lado Van Gogh e conte com a Coisas da Casa para 
transformar suas ideias em verdadeiras obras de arte.

DILMA MACHADO COISAS DA CASA | RUA AZEVEDO SODRÉ, 48 | SANTOS/SP | (13) 3301-0277 | @COISASDACASA 
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projeto

com elementos naturais 

DÉCOR
CONTEMPORÂNEO 



FOTOS FAVARO JR. 

O projeto do apartamento de 330 m² em Santos, litoral 
paulista, assinado pela arquiteta Juliana Abad, foi criado para 
um casal e dois filhos, que desejavam ambientes amplos e 

integrados, já que a família adora receber visitas



Projeto Juliana Abad 

O uso de elementos naturais 
e traços limpos, resultaram em 

um projeto contemporâneo, 
aconchegante e muito 

agradável. No living o mobiliário 
prioriza o conforto, com sofás 

e poltronas da Alhambra 
Móveis, em tecidos naturais 

que acolhem com elegância. 
A mesa de centro é outo 

destaque, uma peça de design 
garimpada na Kazarrô Conceito. 

Com ambientes integrados e 
uma vista privilegiada do mar, o 
estar e home contam com um 
grande sofá lounge, que divide 
e atende esses dois ambientes. 
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O jantar recebeu mesa em madeira e cadeiras 
confortáveis. Painéis em madeira e o verde 
do jardim vertical, são destaque. Ao lado um 
bar com mesa de apoio acompanhada por 
poltronas confortáveis de formas orgânicas, 
recebem os convidados com muito charme. 
A vedete do ambiente de estar é a adega 
climatizada de vinhos posicionada logo na 
entrada do apartamento. 



Projeto Juliana Abad 

A cozinha em linha clássica e cor escura, projetada pela Florense Santos, se integra totalmente ao 
jantar através de portas deslizantes em madeira criando um grande painel quando fechadas. A ilha 
central com fogão gourmet e mesa para refeições rápidas para quatro pessoas, traz praticidade. Para 
dar o toque final, algumas pinceladas de cores vivas nos eletrodomésticos, da Eurocuccina, e o verde 
na hortinha na bancada de pedra. 
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Projeto Juliana Abad 

PROJETO ARQUITETA 

 @julianaabadarquitetura

Juliana 
Abad

A suíte master apresenta funções separadas 
e bem definidas: quarto, closet, banho com 
banheira, lavatório e bacia. Todos os espaços 
são integrados, mas permitem a privacidade 
quando necessário. Seguindo o conceito 
da casa, foram usadas cores claras e muita 
madeira para ter conforto e relaxamento. 

APOIO | FLORENSE SANTOS | ALHAMBRA MÓVEIS |
EUROCUCCINA | KAZARRÔ CONCEITO
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projeto

VERSATILIDADE E 
HARMONIA



O projeto assinado pela designer Ana Paula 
Gravina, para o apartamento de 122 m² em 
Santos no litoral paulista, prioriza o conforto 
e bem-estar da família

O imóvel foi totalmente repaginado para o casal e três 
filhos pequenos. A ideia era deixá-lo confortável, funcional e 
aconchegante. As áreas sociais foram pensadas especialmente 
para reunir a família e amigos de forma bem agradável. 

FOTOS HENRIQUE OGATA



Projeto Ana Paula Gravina 

Pensando em tornar o cotidiano mais funcional e versátil, os ambientes de sala de estar, jantar, 
varanda gourmet e cozinha foram totalmente integrados, priorizando o convívio. A escolha dos 
revestimentos cimentício tanto no piso como em algumas paredes da sala e lavabo, painéis ripados 
com algumas portas ocultas, revestimento de tijolinho rústico integrando cozinha e varanda gourmet, 
revestimento 3D prolongando a parede da sala, reforçam a sensação de uniformidade e amplitude. 

O living conta com sofá em couro natural e pés em 
aço carbono harmonizando com a iluminação estilo 
industrial, puff com costura mostrando o avesso do 
couro, mobiliário garimpado na Trend Home e as peças 
de decoração na loja Coisas da Casa.
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Projeto Ana Paula Gravina 

Na sala de jantar a mesa 
laminada e com pintura 
texturizada, cadeiras de 
jantar estofadas com 
linho e pés em madeira 
em conjunto com o 
pendente em trilho, 
criam um ambiente 
cheio de personalidade. 
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Projeto Ana Paula Gravina

Na varanda a mesa feita de tora natural com bordas orgânicas e cadeiras em tear manual de cordas 
náuticas, balanço suspenso em palha, bancada retroiluminada e cristaleira envidraçada, trazem 
harmonia e sofisticação ao ambiente. 
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No quarto do casal, foram utilizados tons mais escuros nos planejados e tecidos. Destaque para puff 
baú de apoio todo em capitonê. A televisão foi embutida em um flap no teto para não comprometer o 
espaço. A iluminação feita através de painel com placas em desníveis iluminadas, deixa o espaço ainda 
mais aconchegante.

Projeto Ana Paula Gravina 35



O quarto lúdico criado 
para três irmãos, foi todo 
revestido com papel nas 

paredes e tetos com 
tema de constelação. O 

mobiliário apresenta duas 
camas, mais uma cama 

auxiliar e uma cama 
suspensa com degraus 

funcionais e iluminados, 
um amplo closet e para 
um maior divertimento 

dos meninos uma parede 
de escalada em L. 

PROJETO DESIGNER 

 anapaulagravina_interiores

Ana Paula 
Gravina 

APOIO | TREND HOME |
DILMA MACHADO COISAS DA CASA | 
CASA MÁRMORE | EUROCUCCINA | 
EMPÓRIO DOS COLCHÕES |  
PORTOBELLO SHOP SANTOS, 
GUARUJÁ E PRAIA GRANDEFOTO ERIKA MARTINS

Projeto Ana Paula Gravina36
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lançamento



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.
Na sala de estar o painel amadeirado no teto recortado por perfis 
de led, recepcionam o visitante. A iluminação pontuada e a arandela 
de design contemporâneo, conferem aconchego. O sofá retrátil e 
a automação elaborada pela Sander Automação, proporcionam 
o ambiente ideal para os momentos de relax. As paredes foram 
revestidas e ganharam movimento com o revestimento 3D, 
lembrando o mar, fornecido pela Positano Acabamentos.

FOTOS ANDRÉ MELLO

Um projeto versátil e aconchegante, criado 
pela designer de interiores Sarita Moraes. 
O apartamento modelo do Residencial 
Costa Colômbia, da Construtora Anamar, 
conta com localização privilegiada na 
cidade de Santos, SP

Construtora 
Anamar apresenta 
apartamento 
decorado, 
Residencial Costa 
Colômbia 
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Lançamento 

Na ampla varanda 
gourmet foi criada uma 
ilha em pedra Calacata 
Gold, da Marmoraria 
Santista, que abriga 
uma beercenter de 
135 garrafas Eletromec, 
adquirida na 
Eurocuccina e armário 
de apoio. O espaço 
apresenta balcão com 
seis banquetas, duas 
poltronas grandes, 
espreguiçadeira de 
chão pra relaxar e uma 
casinha com mesa 
para as crianças. 

A sala de jantar composta por uma mesa oval com seis lugares é coroada por um pendente de 
rocha e folhas de ouro, fornecido pela Lumen Iluminação. Objetos de decoração são da loja Dilma 
Machado Coisas da Casa. 
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Lançamento 

A cozinha em conceito aberto, possui bancada em Calacata Gold fornecida pela Marmoraria Santista, 
que contorna todo os móveis e área de pia. Nos armários planejados, foram utilizados tons de cinza 
claro, dourado, amadeirado e vidros reflecta bronze. Os eletros fornecidos pela Eurocuccina foram 
embutidos nos armários se comportando num layout oculto. 

Na área íntima do imóvel, a suíte do casal tem uma linguagem jovem, casual e o inusitado closet atrás da cabeceira 
da cama do casal, que recebeu o colchão e colcha da Sate Colchões. Esse closet de conceito aberto e iluminado 
proporcionou uma planta inusitada para este ambiente.
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Lançamento 

PROJETO APARTAMENTO MODELO 

CONSTRUTORA ANAMAR
Desde 1981 a Construtora Anamar 
se consolidou como uma das 
principais construtoras da cidade 
de Santos e litoral de São Paulo. Sua 
história é marcada pela credibilidade 
de seus empreendimentos, que 
agregam mais qualidade de vida aos 
seus clientes.

DESIGN DE INTERIORES 

Sarita 
Moraes

 moraes.sarita 

No quarto infantil 
uma paleta em tons 
pastéis, detalhes
em bronze, palha 
e muita arte nas 
paredes. A cama 
beliche com abertura 
em desenho de arco 
remetendo ao estilo 
escandinavo reflete 
toda a delicadeza
que queremos 
transmitir e replica o 
desenho da fachada 
de maneira sutil. 
No banheiro social 
que pôde ser usado 
como lavabo, a 
escolha foi por 
box espelhado em 
prata até o teto 
e iluminação que 
desenha pelas paredes 
e teto, conferindo 
sofisticação. 

Rua Colômbia, 12
Boqueirão - Santos/SP

(13) 3271-7178
(13) 98199-3134
(13) 99706-5561

EUROCUCCINA | ELETROS DOMÉSTICO 
LUMEM ILUMINAÇÃO | ILUMINAÇÃO 
MARMORARIA SANTISTA | BANCADAS E CUBA ESCULPIDA 
POSITANO ACABAMENTOS | PORCELANATOS E REVESTIMENTOS 
DILMA MACHADO COISAS DA CASA | OBJETOS DE DECORAÇÃO
SANDER AUTOMAÇÃO | AUTOMAÇÃO, SONORIZAÇÃO E FLAPS TV
SATE COLCHÕES | COLCHÕES | ROUPA DE CAMA

EMPRESAS PARCEIRAS

APARTAMENTOS COM 2 E 3 
DORMITÓRIOS, DE 92 À 114 M²,
2 OU 3 SUÍTES E 2 OU 3 VAGAS DE 
GARAGEM, LAZER COMPLETO 
PARA TODA A FAMÍLIA.

LANÇAMENTO 

RESIDENCIAL 

COSTA 

COLÔMBIA
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projeto

CONFORTO E
ACOLHIMENTO 



A cobertura de 380 m² localizada no 
Guarujá, litoral de São Paulo, projetada pela 
arquiteta Danielle de Carli foi reformulada 
para atender aos proprietários que adoram 
receber amigos

O ponto principal do projeto foi viabilizar a integração da 
área social. Com espaços amplos e integrados o convívio foi 
valorizado. Cozinha, sala e varanda promovem esta ligação 
livre entre os ambientes. 

FOTOS NG CHI NANG 



Projeto Danielle de Carli 

No living uma pontuação mais clássica nos papéis de parede e o boiserie que marcam com delicadeza 
algumas paredes. O mobiliário garimpado na Via Mar, conta com peças contemporâneas e clássicas. 
O espaçoso sofá em L acomoda confortavelmente família e convidados no espaço do home. Mesa de 
centro em madeira e vidro, acompanhada do tapete geométrico, completam o ambiente. A Iluminação 
bem marcada em todo ambiente, junto ao pendente em cristal, traz aconchego. 
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Projeto Danielle de Carli 

A sala de Jantar 
integrada ao 

living, apresenta 
uma atmosfera 

clean com 
mobiliário em 

tons pasteis 
e branco. O 
charme do 

ambiente fica por 
conta do detalhe 

do papel de 
parede clássico, 
e do pendente 

de cristal. 

PROJETO ARQUITETA 

 @danielle_de_carli

Danielle 
de Carli 
APOIO | CELMAR SANTOS |
VIA MAR MÓVEIS |
PORTOBELLO SHOP SANTOS
GUARUJÁ E PRAIA GRANDE 

Posicionada para o estar, 
a cozinha, no estilo 
americano foi projetada 
com a predominância 
do branco, desde os 
revestimentos da Portobello 
Shop Guarujá, até a 
modulação dos armários 
fornecidos pela Celmar 
Santos. A ilha abriga 
cooktop e bancada para 
refeições, acompanhada 
por banquetas giratórias 
em tom de cinza. 
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projeto



NO
CLIMA
DO
MAR
O apartamento 
de praia assinado 
pelo escritório 
AF Arquitetura 
de Interiores, da 
arquiteta Amanda 
Gonçalves e da 
designer Fabiana 
Paiva, foi criado 
com a intenção de 
trazer a leveza do 
mar e tornar a área 
social ampla e bem 
aconchegante para 
receber os amigos

O imóvel localizado em 
Praia Grande, Litoral 
Paulista, apresenta uma 
atmosfera leve e praiana, 
para isso as profissionais 
apostaram em móveis de 
materiais naturais, como 
madeira e palha.

FOTOS ANDRÉ MELLO 



Projeto AF Arquitetura e Design 

A integração entre os 
espaços de convívio é o 
ponto forte do projeto. 

Na sala, um rack delicado, 
com palha natural que 

além de reforçar o estilo 
do apartamento, ainda 

permite ocultar todos os 
equipamentos de TV e 
internet, sem perder a 
funcionalidade. O sofá 

em tecido cru, recebe os 
moradores e se alinha 

perfeitamente ao tapete.

Na sala de jantar, a mesa branca que vem acompanhada pelo conjunto de cadeiras em madeira e couro 
natural traduz a leveza do ambiente, assim como o delicado lustre que ajuda a reforçar esta sensação. 
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Projeto AF Arquitetura e Design 

O espaço gourmet precisava ser extremamente funcional e graças ao empenho das profissionais, o 
resultado saiu como desejado. Uma ótima churrasqueira, adega, cervejeira, gavetas com organizadores 
em madeira para talheres e temperos, armário para os itens essenciais e uma prateleira em vidro e 
metal preto, que trouxe um toque mais urbano ao espaço.
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Projeto AF Arquitetura e Design 

A cozinha e gourmet receberam armários da linha Elegance, planejados pela Todeschini Santos, em 
cores personalizadas, escolhidas exclusivamente para o projeto. Neste espaço, os dois pontos principais 
foram a ilha e o cantinho do café. A ilha abriga os principais eletrodomésticos, para que ao cozinhar a 
pessoa esteja sempre de frente para os convidados, favorecendo a integração. O cantinho do café com 
nicho e cristaleira deixa os itens do dia a dia sempre à mão. 

PROJETO ARQUITETA

Amanda 
Gonçalves

E DESIGNER

Fabiana Paiva 

APOIO | TODESCHINI SANTOS E RIVIERA | ALHAMBRA MÓVEIS | TREND HOME | DILMA MACHADO COISAS DA CASA | 
PORTOBELLO SHOP SANTOS, GUARUJÁ E PRAIA GRANDE | EUROCUCCINA 

AF ARQUITETURA E DESIGN 

 @af.arquiteturadeinteriores
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projeto



Todo o mobiliário que tem a curadoria da Andrade Decor, foi 
cuidadosamente escolhido pelas dimensões do espaço. Peças 
leves, confortáveis e modernas pontuaram a decoração. O 
sofá com cordas náuticas e as cadeiras com encosto em palha 
cumprem sua função no quesito leveza para o olhar. 

FOTOS RICARDO TEIXEIRA

O apartamento de 80 m² localizado em 
Santos, assinado pela arquiteta e designer 
Ana Paula Cerqueira e pela engenheira civil e 
designer Alexandra Ruiz, do escritório Verano 
Arquitetura & Design, apresenta soluções 
práticas e modernas, sempre pensando no 
uso e bem-estar dos moradores

E OTIMIZAÇÃO
DOS ESPAÇOS

Funcionalidade



Projeto Verano Arquitetura & Design

No jantar a opção 
foi por uma mesa 

redonda para 
facilitar a circulação. 

Na parede foram 
aplicados espelhos 

que deram amplitude 
ao ambiente. O 

projeto luminotécnico 
moderno surpreende 

por ser eficiente 
fugindo totalmente 

do óbvio, dando 
liberdade ao morador 

criar diferentes 
climas e cenários, as 
luminárias técnicas e 

decorativas são peças 
da House Decor.
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Projeto Verano Arquitetura & Design

Na suíte do casal a palavra de ordem foi o conforto. A cabeceira imponente até o teto revestida com a 
suavidade da laca, na lateral foram criados nichos de diferentes tamanhos emoldurados com iluminação 
suave. O armário com portas de vidro em tom neutro e espelho abriga a TV. A suíte foi revestida com 
papel de parede com toque acetinado e discreto tons de dourado fazendo par perfeito com a cortina 
no mesmo estilo, confeccionados pela House Decor.
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Projeto Verano Arquitetura & Design 

PROJETO ARQUITETA E DESIGNER 

Ana Paula Cerqueira
E ENGENHEIRA CIVIL E DESIGNER 

Alexandra Ruiz

APOIO | ANDRADE DECOR | HOUSE DECOR | 
DILMA MACHADO COISAS DA CASA 

VERANO ARQUITETURA & DESIGN

 verano_arquitetura

Um quarto com ares bem jovem e tom praiano 
pontuado pelos quadros temáticos. O quadro de 
prancha de surf foi personalizado especialmente 
para esse projeto pela loja Dilma Machado Coisas 
da Casa. A escolha do papel de parede geométrico 
em tom de areia que harmoniza perfeitamente com 
o clima do ambiente, adquirido na House Decor. 
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mostra

Mostra

mostra

CASACOR
RIO DE JANEIRO

CASACOR RIO 2022, APRESENTA AO PÚBLICO 45 AMBIENTES INSTALADOS NO 
ICÔNICO CASARÃO BRANDO BARBOSA, NO JARDIM BOTÂNICO. A 31ª EDIÇÃO 
DA MOSTRA LEVA O TEMA “INFINITO PARTICULAR”, COM SOLUÇÕES DIVERSAS 

E PLURAIS PARA UMA CASA COM ALMA, HIPERCONECTADA, REPLETA DE 
MEMÓRIAS AFETIVAS E MUITA PERSONALIDADE

Um ambiente familiar que permita a convivência entre seus moradores. Assim, como um home-office. 
Pois a Sala Tempo reúne ambos, privilegiando os momentos de intimidade sem abrir mão de sua 
estética contemporânea que cria uma decoração em que se misturam a madeira e tecidos crus em 
mobiliário de design nacional, antiquariato e o uso de muitas obras de arte. 

FOTOS ANDRÉ NAZARETH

SALA TEMPO | Dado Castello Branco 
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Mostra

No centenário da Semana de Arte Moderna, um pavilhão bem modernista. O espaço é fluido, 
aberto para a piscina e cercado pelo jardim. São dois ambientes - estar e cozinha gourmet - que se 

interligam a partir de um pátio central onde foi mantida a escultura Caridade. 

PAVILHÃO 22 | Mario Costa Santos
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Mostra

CASA MIGRANTE | João Panaggi

Na praia, no campo ou num recanto da cidade. A Casa Migrante poderia estar em qualquer lugar. 
Sua arquitetura é marcante - um tanto modernista -, com estrutura metálica revestida externamente 
em pedra e um amplo espaço interno quase sem divisões. 
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Mostra

Uma ilha de encontro e 
relaxamento. Um espaço 
dedicado ao bem-estar 
e às memórias sensoriais. 
O SPA DECA surge no 
jardim dividido em quatro 
tempos: Descompressão, 
para aproveitar a 
natureza; Skin-Care para 
os cuidados pessoais e 
contemplação; Banho, 
para a conexão pessoal; 
e Hamman, para refletir e 
recarregar as energias. 

SPA DECA | Diego Raposo e Manuela Simas 

63



Mostra

Estar do Pátio. Um estar informal, ligado à adega da casa, que foi pensado para receber encontros 
regados a vinho, um jogo entre amigos ou simplesmente para descansar. 

ESTAR DO PÁTIO | Maurício Nóbrega Arquitetura

SERVIÇO: www.casacor.abril.com.br/mostras/rio-de-janeiro
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Florense
renova
Showroom
em Santos 

Referência no mercado de móveis planejados, a Florense Santos, 

está presente no mercado do litoral paulista há 37 anos e hoje 

tem a liderança da segunda geração com a franqueada Leticia 

Santiago. Desde 2014 nosso objetivo é trazer para o mercado 

de Santos as tendências mundiais em produtos High End de alto 

padrão, buscando firmar parceria com profissionais da área. 

FOTOS ANDRÉ KLOTZ

empresa

Empresa Florense Santos66



Empresa Florense Santos

Como destaca a empresária Letícia 

Santiago, “A Florense se destaca 

por seus processos artesanais em 

mais de 250 tipos de acabamento. 

Com um enorme mix de produtos 

e linhas, podemos atender a todos 

os ambientes residenciais, inclusive 

com móveis complementares, 

alguns assinados por renomados 

designers brasileiros, como 

também linha corporativa.

Destacamo-nos por não terceirizar 

nenhum processo de produção, 

dando a garantia única e exclusiva 

da marca Florense. Somos 

pioneiros no sistema de franquias, 

tendo mais de 50 lojas no Brasil 

e 13 no exterior”. A empresaria 

destaca ainda, qual é o proposito,

Nossa visão - Ser uma 

marca admirada e 

desejada. Encantar as 

pessoas, gerando emoção 

e desejo, com autenticidade 

e paixão no que fazemos“, 
conclui Letícia Santiago.
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Empresa Florense Santos

SERVIÇO: Florense Santos | Rua Bento de Abreu, 38 - Boqueirão - Santos/SP
(13) 3288-1204 | @florensesantos | www.florense.com

O showroom de 250 m², está com um novo layout, um projeto assinado pelo Studio Florense, no total 

são doze ambientes que receberam armários e bancadas exclusivas da marca, além de acabamentos 

como lamina natural de madeira, conferindo aconchego e elegância. A loja conta ainda com mais 

área operacional e depósito. 

68





design

Design

POR ALVARO GUILLERMO

E O LUGAR COMUM

Estamos acostumados a conviver em espaços 
muito similares, salas de estar, de jantar, quartos, 
cozinhas, varandas, piscinas, bares, restaurantes, 
hotéis, praças enfim a maioria dos ambientes 
projetados são muito similares.
Mesmo que alguns apresentem fortes valores 
estéticos e visuais e, desta forma, aparentemente 
se diferenciam dos outros, ainda assim são raros 
aqueles que nos propiciam uma experiência 
inovadora e marcante. Por isso, vivemos envolvidos 
com o lugar comum, entendendo comum aquilo 
que se aplica a várias pessoas ou coisas, que é 
semelhante ou idêntico, e/ou que pertence a 
muitos ou a todos.
Para se ter uma experiência nova é preciso sair 
do lugar comum, já que experiência pressupõe 
o conhecimento ou aprendizado obtido através 
da prática ou da vivência, ou seja, aquilo que 
nossos sentidos percebem a partir da presença 
fisicamente no ambiente.

Num mundo altamente 
dominado pela tecnologia 
digital passamos a 
valorizar cada vez mais 
a oportunidade de viver 
momentos singulares de 
experiências em ambientes 
físicos e naturais e, por este 

motivo, permanecem mais 
ativos em nossa memória.
Lógico que criar esses 
espaços não é algo simples, 
e fazer isso preservando 
a funcionabilidade do 
ambiente, dentro de normas 
técnicas e padrões técnicos é 

mais complexo ainda,
por isso a atividade compete 
a profissionais habilitados.
Mas, talvez seja esse um 
dos principais pontos que 
diferenciem, hoje, os grandes 
arquitetos e designers
do mundo.

Estamos acostumados a conviver em espaços 
muito similares, salas de estar, de jantar, quartos, 
cozinhas, varandas, piscinas, bares, restaurantes, 
hotéis, praças enfim a maioria dos ambientes 
projetados são muito similares.
Mesmo que alguns apresentem fortes valores 
estéticos e visuais e, desta forma, aparentemente 
se diferenciam dos outros, ainda assim são raros 
aqueles que nos propiciam uma experiência 
inovadora e marcante. Por isso, vivemos envolvidos 
com o lugar comum, entendendo comum aquilo 
que se aplica a várias pessoas ou coisas, que é 
semelhante ou idêntico, e/ou que pertence a 
muitos ou a todos.
Para se ter uma experiência nova é preciso sair 
do lugar comum, já que experiência pressupõe 
o conhecimento ou aprendizado obtido através 
da prática ou da vivência, ou seja, aquilo que 
nossos sentidos percebem a partir da presença 
fisicamente no ambiente.

Num mundo altamente 
dominado pela tecnologia 
digital passamos a 
valorizar cada vez mais 
a oportunidade de viver 
momentos singulares de 
experiências em ambientes 
físicos e naturais e, por este 

motivo, permanecem mais 
ativos em nossa memória.
Lógico que criar esses 
espaços não é algo simples, 
e fazer isso preservando 
a funcionabilidade do 
ambiente, dentro de normas 
técnicas e padrões técnicos é 

mais complexo ainda,
por isso a atividade compete 
a profissionais habilitados.
Mas, talvez seja esse um 
dos principais pontos que 
diferenciem, hoje, os grandes 
arquitetos e designers
do mundo.

ARQUITETURA
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Design

Ciente disto o artista argentino Leandro 
Erlich, que divide sua vida e trabalho 
entre as cidades de Buenos Aires e 
Montevidéu, tem criado instalações 
que desafiam os sentidos, e nos levam 
a analisar como as pessoas reagem e 
percebem estes ambientes que colocam o 
ser humano numa nova perspectiva e fora 
do lugar comum.
A reação é quase unânime, perceptíveis 
por todos que estão em volta, seja de 
felicidade, angustia, enjoo, inúmeras 
emoções que a grande maioria prefere 
registrar e guardar esse momento 
realizando muitas fotografias e postando 
e suas redes sociais. É importante lembrar 
que Leandro realiza este trabalho muito 
antes do Instagram, e não é a intenção 
promover o aplicativo com sua arte, mas, 
sem dúvida, o aplicativo tem milhares de 
fotos de seu trabalho pelo mundo.
Sua obra causa estranhamento, por 
nos colocar em ambientes que aguçam 
nossos sentidos, desafiando o mundo 
físico e principalmente mudando o papel 
do visitante de espectador para o ator 
principal da obra.

E é aqui que reside nossa reflexão para 
a arquitetura e interiores, além da arte, 
o ser humano não deveria ser o ator 
principal dos ambientes?

Ambientes não deveriam nos permitir 
uma experiencia única e singular?

Que ambientes poderiam propiciar isto?

De fato, a única resposta é que a obra 
de Erlich nos faz pensar seja como arte, 
arquitetura ou interiores.

Ciente disto o artista argentino Leandro 
Erlich, que divide sua vida e trabalho 
entre as cidades de Buenos Aires e 
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que desafiam os sentidos, e nos levam 
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antes do Instagram, e não é a intenção 
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nos colocar em ambientes que aguçam 
nossos sentidos, desafiando o mundo 
físico e principalmente mudando o papel 
do visitante de espectador para o ator 
principal da obra.

E é aqui que reside nossa reflexão para 
a arquitetura e interiores, além da arte, 
o ser humano não deveria ser o ator 
principal dos ambientes?

Ambientes não deveriam nos permitir 
uma experiencia única e singular?
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De fato, a única resposta é que a obra 
de Erlich nos faz pensar seja como arte, 
arquitetura ou interiores. 
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