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#55
A edição 55 da Mix Design traz projetos 

inspiradores elaborados por arquitetos 

e designers do litoral. 

Na capa você confere o projeto 

corporativo assinado pelo escritório da 

designer Gil Medeiros, com conceito 

moderno e funcional.  

O arquiteto Fabrício Novaes, apresenta 

um projeto internacional criado para 

uma família brasileira que mora em 

Orlando, na Flórida. Na sequência você 

aprecia os trabalhos dos arquitetos do 

escritório Arquitetos PHD, das arquitetas 

Claudia Viana, Daia Melques, Layla 

Ferreira, Amanda Gonçalves e das 

designers Helenice Cardoso e Fabiana 

Paiva, que apresentam projetos cheio 

de estilo e arte. 

Boa leitura!
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vitrine

Vitrine

A característica marcante do sofá Armonico é, sem 
dúvida, seu design, assinado por Giorgio Soressi. 

As linhas fortes e quadradas da base e do encosto 
complementam os apoios de braços tubulares, ao 

mesmo tempo em que o sofá se aproveita do poder da 
inovação para oferecer conforto ao incorporar assentos 
deslizantes controlados por um mecanismo elétrico que 
permite aos usuários ajustar a profundidade do assento. 

Sofá Armonico Natuzzi

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

Exclusividade Alhambra Móveis.

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

Pedra Translúcida
Quem já foi conhecer a nova loja da Casa 
Mármore, se deparou com essa belíssima pedra 
na vitrine projetada pela designer de interiores 
Helenice Cardoso. Esse material oferece ao 
arquiteto ou designer a possibilidade de criar 
espaços com personalidade única, sempre se 
tornando a protagonista indiscutível do ambiente. 
A rocha tem a vantagem de ser translúcida e, por 
isso, quem a observa consegue notar desenhos 
formados pelos ‘veios’ da pedra. Sua iluminação 
pode ser feita com fitas de LED ou refletores 
dependendo do tamanho da peça e quantidade 
de iluminação desejada. Visite o showroom no 
nosso novo endereço.
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vitrine

Vitrine

Índigo

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

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

Seja qual for seu estilo, se sentir bem na sua casa é essencial. E 
escolher a cor certa para cada ambiente também. A cor índigo 

possui um tom azul profundo que oferece um efeito energizante 
instantâneo aos olhos e garante elegância sem esforço. A 

Todeschini conta com lançamentos constantes de padrões, 
pinturas, produtos e complementos elegantes e sofisticados.

A Sense busca desenvolver através de pesquisas em 
tecnologia e design, produtos com altíssimo nível, 
aliando modernidade e exclusividade. A conexão e as 
sensações geradas por cada produto Sense é essencial 
para que se possa obter ambientes com estilo próprio 
e inovadores, fazendo do seu espaço, um lugar 
melhor para se viver. Venha conferir e se surpreender 
com a linha de produtos da Sense na House Decor.

Produtos Sense na 
House Decor 

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

Vitrine

Linha Boucle

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

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

Casa. Nossa Expressão através da 
Arquitetura Curadoria. Liberdade de 

escolha. Ambientes únicos. A Casa 
sempre tem a cara do dono. Ampliar as 
possibilidades de customização através 
dos acessórios para refletir a relação de 

cada um com seu ambiente. As escolhas 
e as formas de compor, propõem novos 

diálogos. Interações que representam 
você no seu ambiente.

Linha 
Superquadra 

Portobello 
Shop

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

A poltrona e banco Boucle, foram inspirados 
nos movimentos de looping da natureza que 
se repetem em vários movimentos naturais, 
como rios, árvores e pedras. Apoiado em duas 
curvaturas oblongas, sugerem uma aresta que 
sobe e desce sem fim. Materiais: Estrutura em 
chapas multilaminadas com acabamento em 
lâminas de nogueira, estrutura metálica embutida. 
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empresa

Evviva

Traduzida da palavra italiana, que significa ‘alma’, 
a marca buscou em sua tradição, no saber fazer 
e na atenção dos detalhes, a inspiração para a 
evolução do seu mobiliário.
A proposta da ANIMA, explora o conceito máxi-
mo de elegância e imponência no quesito esté-
tico, além da inteligência construtiva, proporcio-
nando maior resistência e versatilidade projetual.
Apresentando um design arrojado e moderno, 

os seus diferenciais podem ser facilmente per-
cebidos pelas espessuras mais robustas dos seus 
módulos; pelo compartilhamento de laterais, 
que além do consumo consciente de matéria-
-prima, proporciona uma limpeza visual interna 
e pelo uso de acessórios com tecnologia euro-
peia, aprimorando a ergonomia e funcionalidade 
para todos os tipos de ambientes, residenciais e/
ou corporativos.

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

Empresa Evviva

assina nova 
coleção inspirada 
na elegância 
em móveis 
personalizados

O COMPROMISSO 
DA EVVIVA COM A 
INOVAÇÃO COLOCA 
A MARCA, MAIS UMA 
VEZ, NA CONDIÇÃO DE 
DESTAQUE NO CENÁRIO 
DO HOME DECOR COM 
O LANÇAMENTO DA 
EXCLUSIVA LINHA ANIMA

ANIMA é um convite à beleza, ao design e à exclusividade. 
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CONFORTO E
BEM-ESTAR

projeto



PROJETADO PELAS 
ARQUITETAS CLAUDIA 
VIANA E DAIA MELQUES, 
PARA UMA FAMÍLIA 
PAULISTANA ENCANTADA 
PELA VIDA EM UMA CIDADE 
PRAIANA, ADQUIRIRAM 
O APARTAMENTO COM 
VISTA PARA O MAR, COMO 
UM NOVO PROJETO DE 
VIDA, MUDAR UM DIA DA 
CAPITAL PARA SANTOS

FOTOS MARCELO DOS SANTOS 

Os espaços foram planejados para dar 

conforto e bem-estar, sem abrir mão da 

privacidade e hobbies de seus moradores, 

valorizando a criatividade e convívio com os 

amigos e familiares. O living home recebeu 

um espaçoso sofá em L, mesa de centro em 

madeira e mesas laterais, peças de design 

garimpadas na Kazarrô Conceito. Destaque 

para a parede em mosaicos de madeira, 

da House Decor, que recebeu o sistema de 

home theater e TV. 



A paleta de cores eleita em tons claros e 

suaves combinadas com as texturas de 

madeiras e elementos naturais, trouxeram 

leveza e sofisticação. Obras de arte e 

objetos de decoração como muranos 

e as cerâmicas assinadas por artistas 

brasileiros, adquiridos na Sépia Casa, 

dão o toque especial. Combinando com 

o azul do mar, os tapetes em Kilim em 

tons de “blue jeans” e os de seda fendi 

em grafismo para vestir o piso off white, 

da Portobello Shop Santos, une e define 

os espaços do estar, jantar e varanda.

Projeto Claudia Viana e Daia Melques16



A varanda apresenta um 

décor mais praiano com 

móveis de fibra e couro, 

com tecidos impermeáveis 

e práticos, resistentes ao 

sol e ao uso despojado. O 

ambiente conta com living 

e espaço para refeições.

O jantar conta 
com uma 

mesa toda em 
madeira natural 

que acomoda 
oito pessoas. 

A parede 
principal foi 

revestida com 
espelhos e 
abriga um 

móvel estilo 
buffet também 

em madeira 
natural. 

Projeto Claudia Viana e Daia Melques 17



Projeto Claudia Viana e Daia Melques

 A cozinha com copa em tons de branco e amadeirados recebeu nichos organizadores 

com iluminação de “Led” e bancada de apoio. Os armários planejados e eletrodomésticos 

dão funcionalidade e praticidade.
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Projeto Claudia Viana e Daia Melques

Na parte íntima do apartamento a suíte do casal em 

tons neutros do bege ao branco, tornam o ambiente 

repousante. Ao fundo, a parede toda revestida de 

palha natural se completa com elementos de design 

como a luminária italiana em uma das cabeceiras. Na 

área de banho, o porcelanato em Travertino de 1,20m, 

da Portobello Shop Santos, reveste uma das paredes 

contrastando com o mármore Branco Prime.
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Projeto Claudia Viana e Daia Melques

Claudia Viana
Daia Melques 

PROJETO ARQUITETAS

FO
TO

 T
O

M
 L

EA
L

APOIO | KAZARRÔ CONCEITO | 
PORTOBELLO SHOP SANTOS E GUARUJÁ | 
SÉPIA CASA | HOUSE DECOR

O dormitório do 
filho é um sonho à 
parte. Teve como 

inspiração a fábula 
do Pequeno Príncipe, 

onde o planeta da 
história encantada 

é reproduzido em 
forma de luminária na 

parede da cama. 
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NOVA
IDENTIDADE

projeto



O ESCRITÓRIO CASA 
GIL MEDEIROS, 
É QUEM ASSINA 
O PROJETO 
CORPORATIVO 
CRIADO PARA UMA 
CONSTRUTORA DE 
MONGAGUÁ, NO 
LITORAL PAULISTA, 
ONDE FORAM 
CRIADOS ESPAÇOS 
DINÂMICOS COM 
DESIGN FUNCIONAL

FOTOS MÔNICA ASSAN 



Nos 56 m² do escritório, é possível 

contemplar a imponência da madeira. 

O elemento foi bem explorado pela 

designer de interiores, nas paredes 

e tetos, conferindo conforto e 

modernidade. A reforma do escritório 

veio da necessidade de criar um novo 

ponto de encontro com a identidade 

da marca. A proposta foi resgatar 

a força dos materiais brutos como 

madeira, ferro, pedra, concreto e torná-

los tão expressivos quanto a marca.

Projeto Escritório Casa Gil Medeiros24



O design de interiores foi pensado em tons mais 

sóbrios, branco, bege e tons terrosos, que harmo-

nizam com o principal elemento, a madeira. Foram 

criadas soluções para as janelas, que por terem uma 

estrutura muito estreita, formavam divisões visuais. 

Com persianas mais largas foi possível criar a sen-

sação de amplitude. Essas divisões também existiam 

na parede que dá fundo à sala de reuniões, onde 

algumas portas foram camufladas através de um 

painel ripado, trazendo a sensação de continuidade.



Projeto Escritório Casa Gil Medeiros

APOIO |
ALHAMBRA MÓVEIS 

As estações de trabalho e mesa de reuniões foram feitas em mármore com design arrojado, 

acompanhadas por cadeiras em couro e madeira. Um conjunto de peças que se complementa 

em harmonia com as poltronas e mesas laterais garimpadas na Alhambra Móveis. A Iluminação 

pontual com diferentes pendentes fecha com maestria o décor.  

PROJETO
ESCRITÓRIO 
CASA GIL 
MEDEIROS

26





projeto

ELEGANTE
Sofisticado e FOTOS ANDRÉ MONTEIRO 



A INTEGRAÇÃO ENTRE OS ESPAÇOS É O PONTO ALTO DO PROJETO 
DO APARTAMENTO DE 240 M² EM SANTOS, SÃO PAULO, CRIADO PELO 
ESCRITÓRIO ARQUITETOS PHD, PARA UM JOVEM CASAL



Projeto Escritório Arquitetos PHD 

O projeto do living partiu da maior adversidade 

que se transformou no grande destaque do 

espaço, a janela lateral, que não agradava por 

diversos motivos. A solução proposta foi uma 

persiana que tem estética de um elemento 

vazado em pequena escala. O layout do living 

conta com quatro ambientes integrados, home 

theater, sala de estar, wine-talking e sala de jantar. 

Apesar da reforma ter sido 

total, o destaque do projeto 

é o living e suíte máster. Os 

clientes optaram por focar 

nestes ambientes, já que 

não tinham necessidade de montar os outros 

dormitórios no momento.

30



O espaço do wine-talking 

faz a transição do espaço 

de conversa e refeições. 

Ora oferecendo suporte à 

sala de estar, ora recebendo 

os convidados para uma 

degustação de vinhos em um 

jantar. O contraste do design 

sofisticado das poltronas com 

a mesa de centro em bambu, 

imprimem personalidade.

O sofá com duas faces, desenhado pelo escritório, atendendo o home 
e o estar, que conta com a composição de mesas de centro em diversas 

alturas e texturas para atender a necessidade de cada ocasião. 

Projeto Escritório Arquitetos PHD 31



Projeto Escritório Arquitetos PHD 

APOIO | HOUSE DECOR 

Para atender à solicitação da 

cliente que desejava um

lustre imponente na sala 

de jantar, foi instalado um 

tradicional em cristal, o modelo 

Crown Major, da House Decor, 

conferindo elegância.

A suíte apresenta uma atmosfera 

intimista e aconchegante. A 

paleta de cores com tons suaves 

e a iluminação cheia de detalhes 

harmonizam o ambiente. 

PROJETO
ESCRITÓRIO
ARQUITETOS PHD

32





Valorizando o 
CONVÍVIO

projeto



O PROJETO ASSINADO PELO 
ARQUITETO SANTISTA FABRÍCIO 
NOVAES, PARA ESSA CASA EM 
ORLANDO, NA FLÓRIDA, FOI 
CRIADO PARA UM CASAL DE 
EMPRESÁRIOS BRASILEIROS E OS 
FILHOS GÊMEOS, QUE ADORAM 
CURTIR MOMENTOS EM FAMÍLIA E 
RECEBER AMIGOS

FOTOS LUIZ COVO

O casal de brasileiros, naturalizados americanos, 

desejavam uma casa moderna, aconchegante com 

a linguagem do design brasileiro e europeu. A casa 

deveria ter o tamanho suficiente para que nenhum 

espaço ficasse sem uso, para isso os ambientes 

foram todos integrados favorecendo o convívio. 



Projeto Fabrício Novaes

No living, a madeira valoriza 

o pé direito duplo marcando 

bem o espaço do estar. A 

lareira com cinco metros de 

altura em balanço, suspensa 

do chão, foi revestida 

em placas de cimento. 

O mobiliário com design 

contemporâneo foi garimpado 

na Kazarrô Conceito e 

enviado para Orlando. A TV 

foi instalada dentro de um 

painel em espelho fumê, 

sendo revelada somente 

quando desejarem assistir. 

As luminárias desenhadas e 

posicionadas em tamanhos e 

alturas diferentes direcionadas 

para o teto, iluminam 

indiretamente a sala dando 

aconchego. A decoração conta 

com peças da House Decor, 

escolhidas pelo arquiteto 

especialmente para o projeto.
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Posicionada para o estar, a cozinha no estilo americano recebeu móveis planejados assinados pelo 

arquiteto Fabrício Novaes e eletrodomésticos de origem alemã. A coifa com design moderno premiada 

internacionalmente, é assinada pelo Estúdio Adriano, da Itália.



Projeto Fabrício Novaes

PROJETO
ARQUITETO

Fabrício 
Novaes

O ambiente do piano bar foi criado especialmente para 
que a filha pudesse tocar enquanto os familiares e amigos 

relaxam apreciando um vinho com os amigos.  

APOIO | HOUSE DECOR |
KAZARRÔ CONCEITO

Na sala de jantar o destaque vai para o pendente Vertigo, instalado sobre a 

mesa de jantar, criado pela designer Constance Guisset, que recebeu o prêmio 

público em 2006 na Villa Noailles, na França.
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projeto

Universo
MASCULINO

40



O PROJETO ASSINADO 
PELA ARQUITETA 
ADRIANA PAIVA, PARA 
UMA LOJA EM SANTOS, 
SP, FOI ELABORADO 
PARA TER UMA PEGADA 
MASCULINA, COM 
COMBINAÇÕES DE CORES 
E MATERIAIS MARCANTES

FOTOS ANDRÉ MELLO

Para dar uma cara nova ao imóvel, 

foi necessário uma reforma total. Na 

parte térrea, visando uma circulação 

fluida e um espaço mais arejado, 

algumas paredes internas foram 

demolidas, necessitando de um reforço 

com estrutura metálica, que seguiu 

a linguagem industrial do projeto. 

Prateleiras e mobiliário com aplicação 

de tachões, remetendo ao universo da 

alfaiataria. Esses tachões também estão 

presentes nas esquadrias metálicas da 

fachada. Algumas paredes térreas tiveram 

reboco retirado, para deixar os tijolos 

originais à vista. Alguns deles receberam 

tinta escura e outros resina incolor.

41



Projeto Adriana Paiva 

A área do provador conta com papel de parede e cortinas da Composê, que também 

forneceu os rodapés, as persianas e o toldo do gradil da área do caixa. Todo imóvel teve tetos 

rebaixados com gesso, para possibilitar execução do projeto luminotecnico, com luminárias 

embutidas, fornecidas pela Lumen Iluminação.

42



Destaque para o lavabo inferior, 

onde telhas metálicas, já existentes 

no imóvel, foram reaproveitadas 

para forrar paredes e foram 

pintadas na cor verde colegial, 

seguindo a paleta de cores da loja: 

verdes, cinzas, branco e preto. 

A área do caixa, que tem luz 

natural, foi valorizada pela presença 

marcante de conjunto de esculturas 

de madeira, fornecidas pela loja 

Sépia Casa e pelo gradil metálico, 

que recebeu iluminação. A área da 

copa, com marcenaria em estilo 

retrô, conta com bancada em granito 

preto, fornecido pela Casa Mármore. 

Na área de convivência, houve 

o cuidado de escolher poltronas 

grandes e confortáveis, garimpadas 

na Kazarrô Conceito, que também 

forneceu todo mobiliário da loja.



Projeto Adriana Paiva 

A fachada recebeu placas cimentícias na configuração, onde também foi aplicada textura acrílica com 

efeito de cimento queimado. O piso do estacionamento recebeu concreto usinado, que foi polido e tem o 

acabamento em resina incolor. Toda a execução da obra ficou a cargo da Terra Gaia Construção. 

PROJETO
ARQUITETA

Adriana 
Paiva 
APOIO | KAZARRÔ CONCEITO | 
COMPOSÊ | LUMEN ILUMINAÇÃO |
SÉPIA CASA | TERRA GAIA 
CONSTRUÇÃO
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projeto

FOTOS HENRIQUE OGATA

TOTAL
Integração 



A INTEGRAÇÃO E O LAZER FORAM OS PONTOS ALTOS DO PROJETO 
DO APARTAMENTO DE 167 M² EM SANTOS, SÃO PAULO, CRIADO PELA 
ARQUITETA LAYLA FERREIRA, PARA UMA FAMÍLIA QUE ADORA RECEBER 
AMIGOS E CURTIR BONS MOMENTOS

47



Projeto Layla Ferreira 

Sem divisórias, estar, jantar e varanda gourmet formam um ambiente único. Para uniformizar 

o visual, a profissional apostou tanto em uma paleta de cores concisa como nas texturas dos 

revestimentos da Portobello Shop Santos. No living, o grande sofá da Alhambra Móveis, recebe 

os moradores no home theater.

A iluminação 
aconchegante 
segue por todos 
os espaços. A 
sala de jantar 
que fica no 
centro, recebeu 
uma iluminação 
diferenciada no 
teto, criando 
uma atmosfera 
agradável, 
delimitando o 
espaço.

48



Para atender às

necessidades de ambientes 

práticos e usáveis, na 

varanda gourmet a opção foi 

por sofás, cadeiras e chaises, 

da Alhambra Móveis, com 

tecidos fáceis de limpar e 

objetos de decoração que 

também funcionam como 

utensílios que serão usados 

nos momentos em que 

recebem amigos.

Na parede da 

churrasqueira foi aplicado 

o tijolinho Hitan, da 

Palimanan, dando um 

resultado rústico, porém 

sofisticado. Os armários 

planejados em tom de 

cinza da Evviva Santos, dão 

suporte à área gourmet.

Projeto Layla Ferreira 49



Projeto Layla Ferreira 

A cozinha integra-se 
à varanda gourmet, 
facilitando a circulação 
nos momentos de 
confraternização. Os 
armários planejados da 
Evviva Santos, segue o 
padrão cinza conferindo 
personalidade, junto 
aos eletrodomésticos 
em aço inox. 

PROJETO
ARQUITETA

Layla 
Ferreira

APOIO | EVVIVA SANTOS |
ALHAMBRA MÓVEIS
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projeto

Ambientes FOTOS ANDRÉ MELLO

BEM PENSADOS



A DESIGNER HELENICE CARDOSO, ASSINA O PROJETO DO 
APARTAMENTO DE 40 M² LOCALIZADO EM SÃO BERNARDO DO 
CAMPO, SP, IDEALIZADO PARA UM JOVEM EMPRESÁRIO, QUE 
DESEJAVA PRATICIDADE E CONFORTO



Projeto Helenice Cardoso 

Após algumas adequações na planta, como a 

transferência da cozinha para a varanda gourmet, 

a sala foi ampliada ganhando aconchego com a 

instalação do painel de madeira ripado em toda 

parede da TV e home office. Foi escolhido um sofá 

confortável da Alhambra Móveis, que se transfor-

ma numa cama de casal, para receber amigos. A 

iluminação pontuada, da Lumen Iluminação, pa-

péis de parede com textura em linho, cortinas da 

Composê e objetos de decoração da Sépia Casa, 

contribuíram para o resultado de muito conforto 

visual e absoluto bem-estar.
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Projeto Helenice Cardoso 

A varanda gourmet 

foi transformada em 

cozinha, recebendo todos 

os equipamentos. A ilha 

com cooktop foi instalada 

ao lado da mesa de 

jantar para quatro 

pessoas. Um armário 

com portas em lambril na 

cor cinza, foi projetado 

para abrigar a máquina 

de lavar, secar, materiais 

de limpeza e produtos 

de utilidade domésticas, 

impondo facilidade e 

muito charme ao espaço.
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Projeto Helenice Cardoso 

O quarto recebeu um revestimento cerâmico branco, atrás da cabeceira de madeira, que trouxe 

leveza e elegância. A iluminação com luzes indiretas e pendentes nas laterais da cama, adquiridos 

na Lumen Iluminação, confere aconchego. No banheiro, uma leitura mais despojada com os 

revestimentos de formato 15x15 rústico e acessórios diferenciados. 

Helenice
Cardoso

PROJETO DESIGNER

APOIO | ALHAMBRA MÓVEIS | 
COMPOSÊ | LUMEN ILUMINAÇÃO | 
SÉPIA CASA | TERRA GAIA 
CONSTRUÇÃO 
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projeto

SOLUÇÕES 
FUNCIONAIS



O APARTAMENTO DE 101 M², 
LOCALIZADO EM PRAIA GRANDE, 
LITORAL DE SÃO PAULO-SP, FOI 
PROJETADO PELA ARQUITETA 
AMANDA GONÇALVES E A 
DESIGNER FABIANA PAIVA, PARA 
UM JOVEM CASAL QUE ADORA 
RECEBER AMIGOS

FOTOS CLÁUDIO RAMOS

O principal desejo era de que os espaços 

fossem integrados e que a decoração tivesse 

um toque atemporal e moderno. O charme 

do projeto foi o ripado, utilizado nas paredes 

do living e jantar, feito de madeira em tom 

natural, trazendo a sensação do aconchego.



Na decoração, a 

composição de cores, 

texturas e estilos 

predomina, o que dá o 

toque de descontração. 

A varanda integrada 

ao living, favorecendo 

a ventilação e a 

iluminação natural.

Projeto Amanda Gonçalves e Fabiana Paiva 60



Projeto Amanda Gonçalves e Fabiana Paiva 

A cozinha é um dos ambientes mais movimentado da casa. Projetada com armários da Todeschini 

Santos, no estilo clássico, o ambiente conta uma grande ilha para o cooktop, favorecendo a interação 

entre as pessoas durante o processo de preparo dos alimentos. 
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Projeto Amanda Gonçalves e Fabiana Paiva 

Amanda
Gonçalves 
Fabiana Paiva
DESIGNER DE INTERIORES 

PROJETO ARQUITETA

APOIO | TODESCHINI SANTOS E RIVIERA |  
TREND HOME

Um dos dormitórios foi 

ambientado com mobiliário versátil, 

servindo para receber hóspedes 

e ser o home office da casa. 

Armários com portas espelhadas, 

da Todeschini Santos, oferecem a 

sensação de amplitude.  
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ideias criativas

Ideias criativas

Adegas 

FOTOS MAURA MELLO

PARA
VINHOS 

EM 
CASA

DISPOSIÇÃO 
DAS GARRAFAS, 
ILUMINAÇÃO, 
TEMPERATURA. 
AS SÓCIAS DO 
ESCRITÓRIO 
DANTAS & PASSOS 
ARQUITETURA 
REVELAM OS 
CAMINHOS PARA 
ARMAZENAR 
AS GARRAFAS 
CORRETAMENTE

Seja no frio ou no calor, ter uma adega em 

casa virou sonho de consumo de muitas pes-

soas, especialmente quando o isolamento 

social se faz necessário. Tudo começa pela 

escolha do local, seguido pelos cuidados com 

a armazenagem correta das garrafas. Como 

em todo o projeto, a primeira providência é 

definir o tamanho da adega e a real necessi-

dade do dia a dia. 

Deve-se calcular a metragem necessária para 

a quantidade de bebidas adquiridas, ou seja, 

a capacidade que será armazenada e manti-

da em casa. “Também convém avaliar o es-

paço físico disponível para a implantação da 

adega e definir um teto máximo para o in-

vestimento em algo pronto ou sob medida”, 

revela a arquiteta Paula. 

Atualmente, existem adegas de diversos mo-

delos e tamanhos, além das alternativas que 

podem ser feitas sob medida, personalizadas 

de acordo com o local. “O espaço destinado 

necessita, antes de tudo, de um projeto de-

talhado tecnicamente para o armazenamento 

de forma correta das garrafas, melhor apro-

veitamento do espaço, sempre aliando funcio-

nalidade e parte estética”, explica Danielle.
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No caso de uma adega climatizada 

de grande porte, vale prever todos os 

pontos elétricos, espaço para o motor 

da climatização, entrada e saída do 

ar refrigerado. Se houver portas de 

vidro, também é preciso investir em 

um o tipo de vidro específico para não 

embaçar. “Ter um ambiente dedicado 

só para a adega é bacana, pois facilita 

armazenar e controlar a temperatura 

de maneira adequada, já que o controle 

de temperatura não pode conter erros. 

Dica: é essencial procurar alguém 

especializado no assunto para evitar 

problemas futuros”, completa Danielle. 

Espaços como esses devem levar em 

conta um projeto de marcenaria bem 

dimensionado, pensado em cada tipo 

de bebida, pois as garrafas de vinhos 

têm tamanhos e formatos diferentes, 

lembrando que a rolha deve ficar 

sempre em contato com o vinho para 

ser preservado (garrafas levemente 

inclinadas). Outro ponto importante a 

ser avaliado é definir se você quer um 

ambiente climatizado dedicado para 

a adega ou se quer modelos como 

eletrodomésticos. “Evitamos instalar 

adegas perto de churrasqueiras, fornos 

de pizza, fogões e deixá-las longe de 

equipamentos que geram calor, como 

uma lareira. Reserve ainda um local 

longe da luz solar, fator que pode 

estragar os vinhos, e dê preferência às 

áreas mais escuras”, sugere Danielle.



Ideias criativas

A temperatura também é extremamente impor-

tante para os vinhos, que precisam ser conserva-

dos entre 10ºC e 15ºC. Convém pensar na boa cir-

culação do ar para manter o lugar livre de cheiros 

capazes de afetar os vinhos. A bebida também 

precisa de umidade controlada, pois o excesso ou 

a falta são favoráveis à proliferação de fungos nos 

rótulos ou acaba ressecando as rolhas.

A iluminação indireta é bastante indicada e tam-

bém deve-se adotar lâmpadas que emitem menos 

calor, como o led”, aposta Paula Passos. Para esse 

uso, as arquitetas indicam o uso de uma luz mais 

quente e amarelada que contribui para um visual 

mais charmoso e acolhedor. 

DANIELLE 
DANTAS E 
PAULA PASSOS, 
SÓCIAS DO 
ESCRITÓRIO 
DANTAS & 
PASSOS
ARQUITETURA 
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design

Design

Economia criativa 

na prática 
DESIGN & CONSUMO COLABORATIVO

POR ALVARO GUILLERMO

Por todo o carinho e parce-
ria que tenho com a revista 

Mix Design, decidi utilizar este 
espaço para falar do meu novo 
livro. Como o próprio título 
apresenta, além de tratar de 
vários conceitos desta nova 
economia baseada na criativi-
dade, apresento vários cases 
de aplicação dos mesmos. Este 
é um tema muito novo, que 
teve mais divulgação na últi-
ma década, e muitos registros 
e propostas da importância 
da criatividade, principalmen-
te para o desenvolvimento da 
economia de comunidades e 
cidades, porém poucos casos 
de aplicação destes conceitos 
de forma que convençam as 
pessoas de sua importância. 

No meu caso venho estudando 
este tema há mais de 25 anos 
e, ao longo destes anos tentei 
aplicar e testar vários conceitos 
que abordo no livro, meus e de 
outros autores, por esse moti-
vo deixo também uma lista bi-
bliográfica considerável. 
Nem todos os casos são de 
sucesso, os primeiros anos da 
década de 1990 foram difíceis 
pois tudo era muito inovador e 
a globalização estava no início.
O Litoral Paulista foi uma das 
regiões que escolhi, dez anos 
atrás, para implantar estes pro-
jetos. Tive a sorte de encontrar 
o grupo que hoje faz parte do 
Club Design Litoral Paulista, 
com o arquiteto e empresá-
rio Sérgio Bonito à frente, que 

compreenderam a importância 
desta mudança de compor-
tamento empresarial. E, con-
sequentemente, o excelente 
grupo de profissionais de ar-
quitetura e design de interio-
res, mais os inúmeros parceiros 
de mídia e comunicação, edu-
cação e a própria prefeitura, ou 
seja, todos os setores, juntos 
trabalhando de forma colabo-
rativa, permitiram não apenas 
instaurar este novo conceito 
como obtermos o reconheci-
mento social e internacional, 
com a conquista do maior prê-
mio mundial de impacto social 
o IF DESIGN.
Por todos estes motivos, decidi 
lançar o livro em Santos e es-
crever este artigo.
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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

Design

Em função da pandemia tive 
que fazer um prefácio para 
explicar que esse livro já es-
tava pronto e esses conceitos 
definidos e implantados há 
anos. Hoje o mundo, recolhi-
do em suas casas, percebeu 
que o mercado local é impor-
tante para sua sobrevivência, 
e a valorização da nossa casa, 
como um refúgio sagrado de 
preservação de nossas iden-
tidades. Percebeu, também, a 

importância de se reinventar, 
de ressignificar o que fazemos, 
de buscar o significado de 
nossas vidas e como design 
ajuda nisso. Agora percebe-
mos a criatividade como fator 
potencial para conseguir algo 
novo, e que este novo deve 
estar inserido na economia e 
a arquitetura e design de in-
teriores são fortes promoto-
res da economia criativa e do 
mercado local. 

Para os profissionais e estudio-
sos do tema, além das citações 
e bibliografia apresento a im-
portância de mudar o mode-
lo de negócios inserido nesta 
nova economia.
O livro é um registro de todos 
estes anos de estudo e trabalho, 
e um agradecimento a todos os 
que estiveram juntos e propicia-
ram colocar estes conceitos na 
prática, pois a nova economia é 
criativa e colaborativa. 
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