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A 5ª edição do livro Arquitetura Brasileira nos dá um orgulho especial, tanto pela
consolidação de nossa publicação, que idealizamos para valorizar os arquitetos
brasileiros, quanto pela excelência dos projetos que compõem este livro.

Cesar Gomes Júnior
Presidente da Portobello S.A.
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Novos talentos, experiências, memórias e referências históricas são percebidos
em obras que surpreendem e solucionam temas contemporâneos e abrangentes
como a qualidade das novas moradias ou o uso e a apropriação do espaço público.
Da revitalização e da adequação da Marina da Glória ao retrofit do Moinho Fluminense,
transformado em hotel, a seleção das obras apresentadas materializa as principais
habilidades que compõem a alma de um arquiteto: a criatividade, a técnica e,
sobretudo, a capacidade de construir o novo.
Compartilhar um pouco da atual arquitetura brasileira é algo que nos motiva.
É com esse entusiasmo que agradecemos a todos os participantes e companheiros
de sonhos de um futuro sempre melhor.
Aos arquitetos brasileiros, nosso reconhecimento.

The 5th edition of the book Brazilian Architecture makes us specially proud, both as
consolidation of our publication - an idea we came up with to give due value to Brazilian
architects; and for the excellence of the projects comprising this book.
New talents, experiences, memories and historical references are perceived in works that
surprise and solve contemporary and comprehensive issues like the quality of new housing
or use and appropriation of public spaces. From the revitalization and refurbishment of the
Marina da Glória to the retrofit of the Moinho Fluminense (T.N. - former flour mill), transformed
into a hotel, the selection of works presented here materializes the main skills that make
up the souls of architects: creativity, technique and, above all, the capacity to construct
something new.
Sharing a bit of contemporary Brazilian architecture is something that motivates us.
With this same enthusiasm we would like to express our gratitude to all participants and
companions in the dream of an ever better future.
To Brazilian architects, our recognition.

Portobello
Arquitetura
BRasileira
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ARQ/BR/01/São Paulo/

Beatriz Ometto Moreno
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KOM
ARQUITETURA/
Ao aliar soluções inovadoras e a vasta experiência
obtida pela realização de projetos nas mais diversas
áreas de arquitetura e urbanismo, a KOM imprime
excelência em cada um de seus projetos. Consciente
de que o projeto arquitetônico transforma a cidade,
o escritório busca o máximo de conexão com o entorno,
através da sinergia entre o espaço público e o privado.
Com constante treinamento da equipe de arquitetos
e o aprimoramento tecnológico, o escritório foca a
perfeita conjugação entre arte, tecnologia e respeito
ao meio ambiente.
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Projeto 01/

	FARIA
FARIA LIMA
LIMA		
3500/			
3500/		

“Essa ‘brincadeira’
de ter uma altura mais
baixa, acabou arejando
toda a região.”
Arquiteta Beatriz Ometto Moreno

REFLETIR O ENTORNO
Em meio às altas torres da avenida em que se
insere, o edifício Faria Lima 3500, projetado
pelo escritório KOM, destaca-se pelo gabarito
baixo, pela forma recortada e pela pele de
vidro que reflete a paisagem do entorno, ao
mesmo tempo que a fragmenta em pedaços.
Localizado em uma importante via de prédios
corporativos na cidade de São Paulo, o
projeto teve seu partido arquitetônico definido
a partir de premissas como legislação local,
conformação do terreno e entorno. O edifício
deveria tirar o maior proveito do potencial
construtivo, a fim de criar amplas lajes que
atendessem às solicitações do cliente. Ao
tomar a decisão de criar um grande volume
horizontal, o escritório teve como desafio fazer
uma construção que dialogasse com a cidade
e tivesse uma qualidade estética condizente
com uma arquitetura mais contemporânea e
voltada para o pedestre.
A horizontalidade da construção permite um

respiro para a região que tem predomínio de
altas torres. O caminhar em meio às alturas
exorbitantes dos prédios vizinhos tornase mais suave por conta do gabarito mais
modesto e pela permeabilidade que o edifício
propõe ao dar acesso direto às ruas que
cercam o empreendimento.
A angulação das fachadas cria esquinas
interessantes, ao quebrar, pelo reflexo da pele
de vidro e pelos recortes, as imagens das
vias adjacentes. Como se vídeos distintos
fossem projetados a todo momento nos vidros
que envolvem o edifício, o local se torna um
espaço de contemplação para quem passa a
pé ou de carro, ou mesmo para quem trabalha
nos edifícios vizinhos. Isso mostra a dinâmica
do entorno, bem como registra o vaivém
constante da cidade.
Ligeiramente acima do nível da rua, o edifício
se configura como um marco urbano, mas
não se posiciona como elemento inatingível.
O pilotis permitiu que a região da edificação

fosse conectada, já que as áreas vazias do
térreo liberam a vista para a rua e os vizinhos.
Essa ação possibilitou uma construção mais
preocupada com o chão da cidade, com o
flanar, de forma a evitar que barreiras tanto
físicas como visuais criassem um ambiente
segmentado. Vale destacar que 50% da área
do térreo foi destinada a uma praça de uso
público.
O edifício possui cinco pavimentos de 3.700
a 5.000 metros quadrados conformados a
partir da diferente angulação da construção.
Os pilares inclinados quebram a verticalidade
rígida dos pilares mais ortogonais e ampliam
as áreas dos pavimentos superiores. A
angulação provoca uma sensação no interior
de que o observador pode se debruçar sobre
a avenida em que o edifício está situado.
Em um mix de concreto e estrutura metálica,
o edifício conta com uma série de soluções
sustentáveis que garantem a certificação Gold
LEED, do Green Building Council.

Faria Lima 3500
LOCAL: São Paulo (SP)
DATA DO PROJETO: 2010 - 2013
ÁREA DO TERRENO: 10.341,62m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 45.895,45m²
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PRODUTOS PORTOBELLO
Mineral Off White 15x60 NAT
Cetim Bianco 30x60 RET

Planta do Pavimento Térreo

Corte
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ARQ/BR/01/São Paulo/

Artur Jorge de Deus Lé, Dhaian Miranda,
Leticia Camargo, Patricia Anastassiadis
e Priscila Raffaini Payá
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ANASTASSIADIS
ARQUITETOS/
Projetar e planejar espaços nos quais a arquitetura
e o design propiciem bem-estar, conforto e a sensação
de se estar em um lugar único é o que move o escritório
Anastassiadis Arquitetos. Comandado pela arquiteta
Patricia Anastassidis e seus quatro sócios, o escritório
foca conceitos que buscam unir preocupação estética
com as melhores soluções técnicas e funcionais.
Assim, a equipe, composta por mais de 60 profissionais
e dividida nas áreas corporativa, hoteleira, imobiliária
e comercial, tem por objetivo pensar em cada pormenor
do projeto, o que significa uma análise da região,
entorno, clima, perfil do público e materiais apropriados
para cada cliente.
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Projeto 01/

AUTORIA
MADALENA/		

“A preocupação não
é só com o lote, mas com
o contexto total e com
o que eu estou dando
para a cidade.”
Arquiteta Patricia Anastassiadis

CULTURA TRADUZIDA
Interpretar, reunir e inserir todos os elementos
da cultura, rotina e movimentos de um
bairro em apenas um edifício foi o desafio
da arquiteta Patricia Anastassiadis no
projeto Autoria Madalena. Localizado na
Vila Madalena, um bairro boêmio e cheio de
cultura urbana na cidade de São Paulo, o
edifício residencial apresenta apartamentos
diferenciados e uma estética muito particular
que o eleva à categoria de marco urbano.
O gabarito mais baixo em relação ao entorno
suaviza a verticalidade da região e propõe
um contato maior com a escala do pedestre.
O tratamento paisagístico no recuo frontal e
o anteparo em vidro transparente conectam
as áreas comuns do edifício com o passeio
público. Essas iniciativas são resultado da
preocupação em formar um contexto urbano
mais harmônico e comunicativo.
Ao todo, oito pavimentos apresentam
apartamentos de dois dormitórios, dispostos
em tipologias de 56 e 70 metros quadrados,
além das duas coberturas dúplex com três

suítes. O empreendimento foca espaços
integrados e confortáveis com grandes
aberturas e o máximo de integração com
o ambiente externo. Assim, iluminação e
ventilação naturais são garantidas para
o interior das habitações. Vale destacar
que as unidades maiores, que ficam nas
extremidades do pavimento tipo, receberam
grandes varandas conectadas às salas de
estar e janelas de canto nas suítes máster.
Esses recursos ampliam o campo de visão
dos ambientes internos e proporcionam maior
conexão com a paisagem. Além de garantir
bem-estar e amplitude para o interior das
unidades, essas aberturas exercem função
de destaque na composição estética das
fachadas.
Aliás, o tratamento das fachadas é um
destaque à parte no edifício por conta de
toda a expressão visual, com estruturas
leves e texturas diversificadas. A partir de
um jogo tridimensional que foge da simetria
simplista e chapada dos prédios do entorno,
o edifício traz vivacidade com cores e

destaca-se em meio à paleta praticamente
monocromática dos prédios do entorno.
Emoldurado pelos ornamentos em cinzaescuro e pela madeira que contorna as janelas
de canto, o predominante tom avermelhado
reforça a relação de cheios e vazios, ao
contrastar com as sacadas enclausuradas e
os elementos em alto relevo. A simetria ganha
força através de linhas fortes e precisas que
marcam a identidade de uma construção com
personalidade.
Por fim, vale ressaltar o intuito de traduzir o
que é o viver na Vila Madalena através da
transformação das áreas comuns do edifício
em locais de cultura e troca de experiências.
Dessa forma, espaços como a biblioteca
que teve curadoria da Cosac Naify, o amplo
hall com fotos de Christian Cravo e as peças
do designer Zanini de Zanine completam a
qualidade arquitetônica do projeto e exercem
essa função de referência cultural para os
moradores.
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Mineral
Portland
60x60

Autoria Madalena
LOCAL: São Paulo (SP)
DATA DO PROJETO: 2012 - 2014
ÁREA DO TERRENO: 1.520,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 5.850,00 m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Ecowood Aroeira 10x90 RET
Mineral Portland 60x60

Planta do 1° Subsolo

Planta do Pavimento Térreo

Planta do Pavimento Tipo
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Projeto 02/

IBIRAPUERA/

“O que eu puder cortar,
recortar, levar a base
que tirei da terra para um
andar intermediário e dali
escalonar a torre, eu acho
que crio uma relação mais
humana com as pessoas que
vivenciam a cidade.”
Arquiteta Patricia Anastassiadis

CONTEMPLAR O PARQUE
O conceito de estreitar a relação entre a
arquitetura e as pessoas foi o que norteou a
arquiteta Patricia Anastassiadis ao conceber
o projeto do edifício Ibirapuera. Além de criar
apartamentos confortáveis e que atendam às
necessidades de seus moradores, a arquiteta
preocupou-se com a relação do edifício com o
entorno, de forma que as escalas urbana e de
pedestre fossem respeitadas e otimizadas.
Localizado na cidade de São Paulo, o
residencial tem posição privilegiada na
metrópole ao situar-se à beira do Parque do
Ibirapuera. Como se as vistas privilegiadas
para o parque e parte do skyline da cidade
não fossem suficientes para garantir charme
aos apartamentos, o edifício ainda conta
com espaços de grande qualidade interna e
externa.
Da calçada à cobertura, o escalonamento da
edificação acontece de forma suave e com o
intuito de fazer uma sutil transição do espaço
público para o privado. O descolamento em
relação aos limites do terreno é outro fator que

auxilia na criação de espaços mais arejados e
que preservam a privacidade vizinha.
Nas áreas comuns do térreo, o paisagismo
segue o verde do parque e estabelece uma
continuidade do entorno. O muro de divisa
nas laterais assume um formato recortado e,
a partir de fendas transparentes em alguns
pontos, estabelece comunicação com o
passeio público. A intenção é aproximar
morador e pedestre para criar um melhor
ambiente urbano, já que o edifício contempla
uma esquina.
As diferentes configurações dos apartamentos
dão o movimento no volume da construção,
amenizam a verticalidade do edifício e evitam
fachadas simplistas. É a tentativa de dar
características singulares, a fim de que cada
unidade tenha mais aspecto de uma casa que
se abre para um jardim.
Com um grande embasamento, o edifício
apresenta no primeiro pavimento duas
unidades residenciais com apenas um
dormitório, mas com amplos espaços sociais e
piscinas privativas. Já no segundo pavimento,

encontra-se a área de lazer, com sauna e
piscina, que foi elevada para ficar acima das
copas das árvores e garantir vistas do pôr do
sol e do Parque do Ibirapuera. Logo acima, até
o oitavo andar, o pavimento se divide em dois
apartamentos e, na sequência, até o 14° andar,
a planta contempla um amplo apartamento.
O coroamento da edificação fica por conta de
um tríplex.
Todas as unidades possuem vastas aberturas
e sacadas com guarda-corpo autoportante
em vidro, de forma a liberar a vista e manter
o contato com o exterior. Além disso, linhas
retas e contemporâneas evidenciam o
jogo recortado das lajes. Dessa forma, a
verticalidade da construção, aliada ao fato de
o escalonamento ser gradual, é amenizada em
relação à escala do parque.
Por fim, vale destacar o esforço de criar duas
circulações diferentes e independentes para
diminuir o percurso dos moradores até seus
apartamentos. O intuito é agilizar a rotina,
criar ambientes mais agradáveis e facilitar o
deslocamento no edifício.

Ibirapuera
LOCAL: São Paulo (SP)
DATA DO PROJETO: 2012 - 2014
ÁREA DO TERRENO: 1.997,50m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 9.266,00m²
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PRODUTOS PORTOBELLO
White Polar Mate 41x41 BOLD
White Polar Mate 30x46 BOLD
Colorless Grigio 45x90 EF NAT RET
Carrara Bianco 90x90 POL RET

Planta do Pavimento Térreo

Planta do 1° Pavimento

Planta do 3° ao 7° Pavimento

Planta do 10° ao 14° Pavimento

ARQ/BR/01/São Paulo/

Ivo Wohnrath e Sérgio Athié
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A|W			
ATHIÉ WOHNRATH/
Com o critério de que projetos encantadores são
aqueles que traduzem o jeito de ser das pessoas e os
valores das empresas, a A|W - Athié Wohnrath busca
promover uma experiência satisfatória e entregar
espaços que estejam alinhados à estratégia de negócios
de seus clientes. Com processo diferenciados e
inovadores, a A|W é baseada em quatro grandes áreas:
Arquitetura, Construção, Tecnologia e Turnkey. Desse
modo, os projetos são executados com o máximo de
precisão e com o cumprimento de prazos, de orçamento,
de qualidade apresentada e de inovação.
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Projeto 01/

CONE
CONDOMÍNIO		
DE NEGÓCIOS/
NEGÓCIOS/		

“O desafio era
colocar o edifício
dentro de uma paisagem
que ainda não estava
formada.”
Arquiteto Michel Rike

FORMAR O URBANO
Para garantir amplas vistas e iluminação
natural para o edifício Cone Condomínio
de Negócios, o escritório Athié Wohnrath
Associados adotou um partido arquitetônico
que estabelece dois volumes deslocados que
são conectados por uma circulação vertical.
Localizado em Cabo de Santo Agostinho, o
terreno do edifício encontrava-se em uma área
que estava sendo parcelada e urbanizada.
Dessa forma, o projeto nasceu com a
responsabilidade de ser uma das primeiras
edificações que formariam o contexto urbano
do local. Assim, o foco foi desenvolver um
edifício bastante horizontal, com áreas amplas
e que tivesse uma escala muito apropriada

em meio a uma paisagem praticamente plana.
Em estrutura convencional de concreto, o
projeto foi feito de forma a otimizar a planta
livre para possibilitar diversos tipos de layouts.
As fachadas são formadas por panos de
vidros especiais que garantem o máximo de
iluminação natural, mas preservam o conforto
térmico interno.
O destaque nas fachadas são as extremidades
do edifício que configuram espaços centrais
e projetam-se para fora dos dois volumes
principais. Esses espaços têm vistas
interessantes do entorno, pois de alguns
ângulos é possível avistar o mar. Para realçar
esses ambientes, foram inseridas molduras na
cor laranja nas fachadas, dando personalidade

ao edifício e marcando-o no contexto em
que se insere. Apesar de o prédio ter o
predomínio de materiais neutros, a cor laranja
resgata características do cliente e faz menção
à cultura e às altas temperaturas do local.
Vale destacar os pilotis que descolam o prédio
do chão e criam, além da área
de estacionamento, um importante espaço
de comunicação e transição entre o exterior
e o interior.
O acesso às dependências internas é feito
em nível e a partir de um imponente átrio de
entrada. Desse ponto, surge uma ampla área
de distribuição central com circulação vertical
e que dá acesso aos dois volumes principais
da edificação. Essa divisão do prédio em

duas alas permite que, em cada pavimento,
possa haver usos diferenciados e de acordo
com as necessidades de cada espaço
corporativo. Na cobertura, um terraço
com tratamento paisagístico permite uma
área de convivência para os usuários do
edifício.
Algumas soluções adotadas no projeto
por conta da sustentabilidade da edificação
foram os telhados verdes, a captação
e o reúso de águas pluviais, e a utilização
de vidros especiais casados com o uso
de ar condicionado moderado para reduzir
o consumo de energia.
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Planta do Pavimento Térreo

Planta do 1° Pavimento

Planta do 2° Pavimento

Planta do 3° Pavimento

Corte

Cone Condomínio
de Negócios
LOCAL: Cabo de Santo Agostinho (PE)
DATA DO PROJETO: 2013
ÁREA DO TERRENO: 6.350,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 7.472,23m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Ticiano Grigio 60x60 NAT RET

ARQ/BR/01/São Paulo/

Marcio Porto, Lúcia Porto e Sidonio Porto
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SIDONIO PORTO
ARQUITETOS ASSOCIADOS/		
A busca contínua por uma expressão coerente com
o espírito de seu tempo faz o escritório Sidonio Porto
Arquitetos Associados focar suas atividades na
racionalidade construtiva, na adequação dos materiais
e na correta integração de seus projetos à geografia
e à cultura do sítio. Com projetos executados em
diversas áreas de atividades, a vasta experiência do
escritório é constantemente reconhecida com inúmeros
prêmios e exposições do ramo.
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Projeto 01/

BRAZILGLASS
	GLASS
GLASS & ALUMINIUM/
“Um parâmetro fundamental
é a implantação, e outro
ponto de partida é o sistema
construtivo que nós
vamos usar para conferir
a expressão arquitetônica
que a gente quer.”
Arquiteto Márcio Porto

INDUSTRIALIZAR A SEDE
O exoesqueleto conformado por uma treliça
metálica na cor branca é o que chama
a atenção no edifício sede da empresa
Brazilglass, projetado pelo escritório Sidonio
Porto Arquitetos Associados.
Localizado no município de Guararema, em
um terreno à beira da Via Dutra, o projeto tira
o maior partido do local e busca, com sua
forma marcante, criar um marco de referência
na paisagem de quem passa em ambos os
sentidos da rodovia. Por conta da vista do
entorno, o volume do edifício praticamente se
debruça sobre o limite do terreno em direção
à estrada.
Vale a pena ressaltar que, pela preocupação
ambiental, a implantação da sede e dos
galpões da fábrica foi realizada de forma a
preservar os bosques naturais, as nascentes

de água e a topografia natural do terreno.
Dessa forma, foi previsto o mínimo de cortes
e aterros, tendo sido a estrutura metálica mais
um recurso para que o terreno fosse o menos
recortado possível. Além disso, essa iniciativa
rendeu uma construção com menos contato
com o solo virgem e que coloca os pavimentos
superiores em elo constante com a copa das
árvores presentes na vegetação local.
A estrutura metálica do edifício contribui
não só para um apelo estético diferenciado,
mas também explora ao máximo a planta
livre no interior da edificação. O projeto
garante amplos espaços que permitem uma
flexibilidade maior nos layouts internos.
O fechamento da construção se dá através
de panos de vidro e as divisões internas em
painéis móveis. Ressalta-se que, por ser
uma indústria de produção de vidro, o intuito

foi utilizar o próprio produto do cliente nas
fachadas.
O pilotis com espelhos d’água e rampas de
acesso aos pavimentos superiores recebe
os visitante e cria uma permeabilidade no
pavimento térreo. O destaque fica com a
cobertura verde com área de convivência e
um apartamento para receber visitantes da
fábrica.
Além de prever soluções básicas em prol
da sustentabilidade, como iluminação e
ventilação naturais, coleta de lixo diferenciada,
placas fotovoltaicas etc., o foco dos arquitetos
foi projetar um edifício mais industrializado
e racional para otimizar o processo de
construção, utilizar menos água, facilitar
reformas futuras, encurtar o tempo de obra e
evitar descartes desnecessários.
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Implantação

Planta do 1° Pavimento

Elevação

Planta do Pavimento Térreo

Planta do Subsolo

Planta do 2° Pavimento

Brazilglass
Glass & Aluminium
LOCAL: Guararema (SP)
DATA DO PROJETO: 2014
ÁREA DO TERRENO: 229.342,19m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 6.602,80m²

Corte

PRODUTOS PORTOBELLO
Mineral Off White 90x90 POL
Mineral Off White 60x60 NAT
Mineral Off White 60x60 EXT
Galileu Crema 90x90 NAT
Colors Branco 4,5x4,5 TEL
Arquiteto Design Branco 9,5x9,5 TEL
Cetim Bianco 30x60 RET

Projeto 02/

HOTEL
HOTEL	
		
COMFORT SINOP/
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“O edifício terá, na
cidade e na região, uma
característica icônica.”
Arquiteto Sidonio Porto

HOSPEDAR A VERTICALIZAÇÃO
Um imponente pórtico que parece suportar
o grosso volume cúbico da construção é a
característica marcante do edifício que vai
abrigar o Hotel Comfort Sinop, projetado
pelo escritório Sidonio Porto Arquitetos
Associados.
Localizado em Sinop, uma cidade marcada
por topografia plana e vastos campos de
plantação com predomínio ora do verde da
soja, ora do branco do algodão, o projeto
teve o desafio de propor um prédio que
se relacionasse com a escala local e sua
horizontalidade.
O hotel será um dos responsáveis pela
verticalização que, aos poucos, vem
acontecendo no local. A preocupação é
não tirar a identidade existente na cidade
e, ao mesmo tempo, aumentar o potencial
construtivo do local.

Dessa forma, o partido arquitetônico
usa as linhas horizontais para destacar o
volume proeminente da edificação, onde
se concentram as suítes do hotel. Já nas
laterais, que são contempladas pelas bases do
pórtico, as linhas verticais são evidenciadas.
No conjunto, esses elementos distintos
ressaltam a relação de contraste da edificação
de elevar o gabarito da cidade sem oprimir a
horizontalidade das construções adjacentes.
A construção feita em concreto possui 142
suítes distribuídas por dez pavimentos. A
planta do hotel foi muito bem estruturada, de
modo que os pavimentos tipo contemplem
circulação vertical nas laterais e circulação
horizontal centralizada. Os apartamentos
foram dispostos para os dois lados do edifício
por conta de iluminação e ventilação naturais.
Amplas varandas foram inseridas nos quartos
com a dupla função de privilegiarem as vistas

do entorno e funcionarem como brises para
proteger os pavimentos inferiores do intenso
sol da região.
Um subsolo meio enterrado, devido ao lenço
freático estar muito próximo à superfície,
funciona como estacionamento, e um
pavimento acima do nível da rua abriga
piscina e área de lazer. Essa decisão de
elevar a piscina foi realizada de forma a criar
privacidade para o local de lazer, além de
permitir amplas vistas do entorno através e
sobre a copa das árvores.
O projeto ainda prevê captação e reúso
de águas pluviais, placas solares para
aquecimento de água, racionalização dos
sistemas construtivos para evitar descartes e
otimizar o tempo da obra, preocupação com
os conceitos de respeito ao meio ambiente e
recursos naturais em prol de uma construção
mais sustentável.
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Planta do Pavimento Térreo

Planta do Pavimento Tipo 01

Hotel
Comfort Sinop
LOCAL: Sinop (MT)
DATA DO PROJETO: 2012
ÁREA DO TERRENO: 3.426,87m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 13.345,00m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Mineral Off White 60x60 POL
Mineral Off White 60x60 NAT
Mineral Off White 60x60 EXT
Cetim Bianco 30x60 RET
Arquiteto Design Neve 9,5x9,5 TEL
Arquiteto Design Cinza Claro 9,5x9,5 TEL
Arquiteto Design Cinza Escuro 9,5x9,5 TEL
Colors Atlântico 4,5x4,5 TEL
Colors Branco 4,5x4,5 TEL

Planta do 1° Pavimento

Planta do Mezanino

Elevação

Corte

ARQ/BR/01/São Paulo/

Vinícius Mazzoni

42

43

Estúdio
Molecular/		
A tentativa de fugir do maior, escapar de modelos
impostos e experimentar novas ideias é o que rege
o trabalho do Estúdio Molecular, do arquiteto Vinicius
Mazzoni. A analogia com o conceito molecular, no
qual uma pequena parte imperceptível a olho nu é
capaz de fazer a diferença na Terra, faz o escritório
acreditar que o menor pode trazer força e resultado
para o projeto que está inserido em um complexo
maior e plural. Assim, o arquiteto busca a potência e
a identidade de cada partido arquitetônico através da
valorização do espaço, do uso e dos seus usuários
em vez de delegar o pensamento arquitetônico.

Projeto 01/

CONDOMÍNIO
OSCAR/		

“A ideia do projeto foi
aproveitar a vista e
fazer com que o edifício
acompanhasse a descida
do terreno.”
Arquiteto Vinícius Mazzoni

Condomínio
Oscar
LOCAL: São Paulo (SP)
DATA DO PROJETO: 2015
ÁREA DO TERRENO: 2.013,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 13.023,26m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Areas comuns Internas/Externas
Broadway Lime 60x60 RET
Broadway Lime 90x90 RET
Broadway Lime 60x60 EXT RET
Revestimento de piscina
Colors Glam Paprika 4,5x4,5 TEL

ESCALONAR O TERRAÇO
O que impressiona no Condomínio Oscar,
projetado pelo Estúdio Molecular, é o amplo
escalonamento da construção. Embora seja o
elemento marcante do partido arquitetônico, o
escalonamento é o resultado de vários fatores,
tais como a vontade de criar edifícios que
traduzam o local de sua inserção, a relação
que a arquitetura deve ter com seu entorno
e, principalmente, a qualidade dos espaços
internos e seu reflexo nas fachadas das
construções.
A solução encontrada acompanha o declive
da rua em que o edifício está inserido. Dessa
forma, é estabelecido um diálogo com a praça
existente e adjacente ao empreendimento,
para preservar a escala do pedestre e evitar
o paredão de uma construção. O intuito é
garantir uma construção menos agressiva para
o entorno.

As lajes que formam os degraus do edifício
são traduzidas em varandas que buscam,
dentro do caos urbano urbano da cidade de
São Paulo, elevar o espírito de uma casa térrea
para as alturas. A ideia foi fazer com que esses
terraços fossem encarados como quintais
com vistas. Assim, a experiência dos futuros
moradores é enriquecida por ambientes que se
estendem para fora de seus limites, dando a
sensação de amplitude e reforçando a relação
do usuário com o local onde mora.
Duas tipologias, de 50 e 70 metros quadrados,
contemplam apartamentos de um e dois
dormitórios. Vale destacar que todos os
apartamentos possuem sacadas, mesmo
aqueles que não têm os grandes terraços.
O projeto conta com dois eixos verticais de
circulação, além de acessos independentes
para pedestres e veículos. Destaca-se a
entrada de pedestres através de uma espécie

de praça suspensa, que cria uma nova
perspectiva para o entorno e marca o acesso
principal ao condomínio.
As fachadas do edifício foram tratadas
com diferentes elementos que sutilmente
se projetam para frente, fazendo oposição
às aberturas das sacadas. Para realçar
esse efeito, foram usados materiais como
concreto, chapa metálica ondulada e texturas
monocromáticas. O arremate fica por conta do
paisagismo nos terraços, dando continuidade
à vegetação presente na praça vizinha.
Por fim, dois painéis artísticos foram previstos,
sendo um no topo do edifício e outro na
fachada posterior, que está voltada para um
rua local de casas. Um bom exemplo de
arquitetura que se funde com a arte urbana
em busca de um projeto com maior qualidade
artística.
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Planta do 14° Pavimento

Planta do 7° Pavimento

Planta do 1° Pavimento

Implantação
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Elevação

Condomínio
Rodésia
LOCAL: São Paulo (SP)
DATA DO PROJETO: 2015
ÁREA DO TERRENO: 1.100,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 7.337,50m²

Projeto 02/

CONDOMÍNIO
Rodésia/		
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PRODUTOS PORTOBELLO
Áreas comuns internas/externas
Broadway Lime 60x60 RET
Broadway Lime 90x90 RET
Broadway Lime 60x60 EXT RET
Revestimento de piscina
Colors Matt Carbono 4,5x4,5 TEL
Colors Matt Branco 4,5x4,5 TEL

“A tentativa foi
fazer algo que fosse
uma experiência nova.”
Arquiteto Vinícius Mazzoni

ROMPER A MONOTONIA
A assimetria do Edifício Rodésia, projetado
pelo Estúdio Molecular, é consequência do
esforço de propor construções que prezem
uma identidade própria e, principalmente,
ajudem a melhorar o local em que estão
inseridas. O que importou não foram somente
as fachadas que criam um marco na cidade,
a preocupação dos arquitetos foi conceber
um prédio que dialogasse não só com a
paisagem, mas principalmente com a rua
em que está inserido, no bairro boêmio Vila
Madalena, em São Paulo.
A composição da fachada é resultado dos
pavimentos que distribuem quatro tipologias
de apartamentos espelhadas e/ou invertidas
entre si. Assim, cada pavimento do edifício
ganha uma conformação em torno de uma
circulação específica. Esse movimento só é
possível por as tipologias terem sido muito
planejadas estrutural e funcionalmente,

podendo ser espelhadas e giradas a partir de
seus próprios eixos.
Quatro tipologias, que variam entre 38 e
72 metros quadrados, são distribuídas por
dez pavimentos. Áreas molhadas e eixos
estruturais foram condensados para não
acarretarem mais custos devido a essa
diferenciação nos andares. Os apartamentos
parecem ser iguais, mas por sua posição,
aberturas, insolação e ventilação transformamse em habitações únicas, com identidade
própria.
Como as metragens das unidades são
pequenas, foram adotadas aberturas que
vão do chão ao teto, o que permite maior
iluminação e ventilação natural. Essa iniciativa
ainda propicia maior conforto espacial, já que
as grandes aberturas dão a impressão de
amplitude aos espaços internos.
A fachada usa a cor amarela nas venezianas,
destacando as aberturas no prédio. Em

contraste, um jardim vertical com floreiras
distribuídas por todos os pavimentos insere o
verde na fachada. Uma ação simples, mas que
marca o edifício na região por ele diferenciarse do entorno.
Sem gradis nem muros e com algumas lojas
inseridas no térreo do edifício, o projeto
busca qualificar o seu entorno, sem perder a
privacidade de seus moradores. Com uma sutil
diferença de nível em relação ao passeio, a
entrada do edifício garante certa segurança no
acesso, mas acontece de forma muito singela
e sem segregar o local.
Mesclar o uso residencial com as lojas é parte
da iniciativa de contribuir para a agitação
do bairro e melhorar a qualidade de vida
da região. Cria-se movimento em vez de
contribuir para espaços vazios, com gradis,
que separam o residencial da rua pública e
não privilegiam o caminhar.

Broadway
Lime
60x60 NAT RET
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Planta do Pavimento Térreo

Planta do Pavimento Tipo 01

Planta do Pavimento Tipo 02

Planta do Pavimento Tipo 03

Planta do Pavimento Tipo 04

Planta do 9° Pavimento

Planta do 10° Pavimento

Elevação

Elevação

RIO DE
JANEIRO/
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Eduardo Mondolfo
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EDUARDO MONDOLFO
ARQUITETOS/		
Com o privilégio de ter trabalhado com grandes
mestres como Oscar Niemeyer e João Figueiras Lima - o
Lelé -, o arquiteto Eduardo Mondolfo tem conduzido o
trabalho de seu escritório com o objetivo de viabilizar
projetos de acordo com as necessidades específicas
de seus clientes. A capacidade de gerar soluções
arquitetônicas e técnicas diferenciadas tem conduzido
o escritório a realizar projetos de diferentes portes,
prestar assessoria e desenvolver coordenação nas
mais diversas áreas de arquitetura e urbanismo.
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Marina da Glória
LOCAL: Rio de Janeiro (RJ)
DATA DO PROJETO: 2014
ÁREA DO TERRENO: 67.544,30m² (área seca de concessão)
ÁREA CONSTRUÍDA: 22.693,99m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Bauhaus Lime 60x60
Pietra St Remy Crema 60x120 NAT
Eucalipto Autoclavado Pátina 20x120 RET

Projeto 01/

MARINA
DA GLÓRIA /		
“Nós fizemos os apoios
acompanhando os mastros
de veleiros de tal sorte
que alguém que esteja
chegando na baía faça uma
confusão visual entre os
verdadeiros mastros dos
veleiros e os apoios da
cobertura.”
Arquiteto Eduardo Mondolfo

ADEQUAR A MARINA
O cuidado e o respeito com a história e,
principalmente, com o trabalho do arquiteto
Amaro Machado e da equipe que criou o
Parque do Flamengo foi fundamental para
a concepção do projeto de revitalização e
adequação da Marina da Glória, realizado pelo
escritório Eduardo Mondolfo Arquitetos.
Localizada em meio a um dos cartões-postais
mais bonitos do Rio de Janeiro, a Marina da
Glória será um espaço totalmente integrado ao
Parque do Flamengo, projeto que foi presidido
pela paisagista Lota Macedo Soares e teve
como membros da equipe o arquiteto Affonso
Eduardo Reidy e o paisagista Roberto Burle
Marx.
O edifício principal, mais conhecido como
Prédio Ponte, teve suas características

conceituais e arquitetônicas mantidas,
entretanto a deteriorada cobertura em tensoestrutura branca foi substituída. A grande
modificação fica por conta da nova cobertura
que, por ser híbrida, mescla madeira e aço,
além de sustentar um teto jardim. A mudança
é muito percebida de dentro do edifício,
entretanto, pela cobertura verde, o prédio
se integra à natureza do local, de forma a
ressaltar as vistas do entorno, bem como
dos monumentos arquitetônicos adjacentes.
Os novos pilares metálicos de sustentação
dessa cobertura foram dispostos para além
dos limites da estrutura existente do edifício,
admitindo inclinações variadas e criando
um ritmo diferenciado para as fachadas.
Com formatos oblíquos e esbeltos, os pilares,
conforme ressalta o arquiteto Eduardo

Mondolfo, confundem-se com os mastros
dos veleiros ancorados na marina.
O prédio principal também vai abrigar
restaurantes com varandões que permitam
a contemplação das vistas através do contato
direto com a praça náutica centralizada no
equipamento. Dessa forma, cria-se um novo
espaço de permanência, garantindo interação
social e lazer para os frequentadores da
marina.
Uma nova edificação em estrutura metálica
e totalmente vazada será inserida atrás do
edifício existente e servirá para guardar as
embarcações de pequeno porte. Entre os
dois edifícios, uma larga circulação vai permitir
o manejo e o reboque dos barcos.
Ao lado do edifício principal, um pequeno
volume existente será substituído por uma

construção que terá cobertura de concreto
com teto jardim e vedação com vidro sem
caixilharia. Com formato que lembra um peixe
e decks de madeira, o espaço será destinado
a um restaurante para atrair visitantes e
turistas.
Por fim, o estacionamento será reorganizado
em dois pavimentos, de forma que o complexo
não tenha mais circulação de veículos em
suas dependências. O projeto busca exaltar
o pedestre, o circular e o apropriar-se do
espaço em um grande esforço de devolver a
vivacidade para o local e garantir qualidade
adequada para uma marina urbana.
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Implantação
Elevação

Elevação

Planta do Pavimento Inferior

Corte
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Projeto 02/

EDIFÍCIO
CINEMA LEBLON/		

“Na complicação é que
existe a possibilidade de se
fazer algo diferente.”
Arquiteto Eduardo Mondolfo

RECUPERAR A GRANDE TELA
Devolver à cidade um equipamento cultural
e de entretenimento é o ponto-chave que
conduz a intervenção arquitetônica realizada
pelo arquiteto Eduardo Mondolfo no Edifício
Cinema Leblon. Localizado no Rio de Janeiro,
a construção em estilo art déco chama a
atenção pelas suas formas e por conceder
charme a uma esquina do famoso bairro
carioca do Leblon.
O partido arquitetônico da intervenção
garante e preserva a arquitetura das fachadas
existentes e do grande lobby. Assim, as
fachadas terão seus desenhos e cores
iniciais restaurados, de forma a resgatar
uma arquitetura que se perdeu em meio a
sucessivas intervenções. O lobby com pédireito triplo será preservado e restaurado,
além de receber uma claraboia metálica com
vidro translúcido para receber luz natural. O
cinema vai ter suas dimensões e tecnologia
de exibições modernizadas de acordo com a

necessidade e equipamentos atuais.
Para viabilizar o projeto, a revitalização conta
com acréscimo de área, assim, um prédio
escalonado será acrescentado à construção
existente. Ao todo, sete pavimentos serão
destinados aos espaços corporativos, um
pavimento somente para lojas e, por fim, três
subsolos destinados ao estacionamento e a
uma loja. Vale destacar que o mezanino do
cinema e o pavimento de lojas têm espaços
abertos para o vazio do lobby, criando uma
relação de proximidade com as salas de
projeção.
Um ponto interessante da modificação é a
configuração das garagens, sendo que o
primeiro nível de estacionamento é acessado
por rampas de onde se dá o acúmulo dos
carros. A distribuição para os próximos
pavimentos é feita através de elevadores
automotivos, na tentativa de evitar o trânsito
na região e otimizar as vagas.
O volume novo serve como um coroamento

que renovará a estética externa do Cine
Leblon. As novas plantas foram feitas de
tamanhos diferentes, que diminuem à medida
em que o edifício ganha altura. Por conta
disso, surge uma massa escalonada que, ao
ter seu tamanho reduzido no topo, destaca
o imponente embasamento em um gesto
de ressaltar a importância arquitetônica do
edifício existente.
Com o intuito de não criar fachadas
rebuscadas para não entrar em atrito com o
estilo art déco, o fechamento do edifício novo
foi feito com vidros verdes que receberam uma
aplicação de serigrafia em um efeito degradê.
Do opaco, nos trechos em frente à estrutura,
passando por partes translúcidas e atingindo
a transparência total na altura do observador,
o recurso foi utilizado para filtrar a insolação,
garantir conforto e dar privacidade aos
ambientes internos.
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Planta do 7° Pavimento

Edifício
Cinema Leblon

Planta do 3° Pavimento
Corte

LOCAL: Rio de Janeiro (RJ)
DATA DO PROJETO: 2014
ÁREA DO TERRENO: 1.361,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 10.674,13m²

Corte
PRODUTOS PORTOBELLO
Pietra St Remy Crema 60x120 NAT

Planta do Pavimento Térreo

Elevação

ARQ/BR/02/Rio de Janeiro/

Ignasi Riera Mas e João Pedro Backheuser
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BACKHEUSER E RIERA		
ARQUITETURA/
O Backheuser e Riera Arquitetura nasce da fusão
e do prévio trabalho em parceria de dois grandes
escritórios, o brasileiro B.AC Backheuser Arquitetura
e Cidade e o espanhol Alonso Balaguer Riera. Ao unir
a prática abrangente e interdisciplinar da arquitetura
e do desenho urbano brasileira com a atuação
espanhola em diversas escalas e tipologias de projeto,
o escritório fortaleceu seu potencial projetual, o que
lhe rendeu a vitória no concurso Porto Olímpico, no
Rio de Janeiro, e o desenvolvimento de diversos projetos
nesse contexto.

Projeto 01/

HOTEL MOINHO
	FLUMINENSE/		
FLUMINENSE/		
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“Nosso projeto parte
do princípio de se
manter essa identidade
singular da edificação
existente, tanto na
percepção de quem está
na rua como para quem
entra no edifício.”
Arquiteto João Pedro Backheuser

PROJETAR NOVO USO
Em meio às grandes transformações da região
do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, o
antigo silo de grãos Moinho Fluminense ganha
destaque pelo seu porte e papel na história
local, entretanto, diante das modificações da
área e ações do governo, o espaço deveria ser
modificado. Em vez de demolir a construção,
foi dado aos arquitetos do escritório
Backheuser e Riera Arquitetura o desafio de
conceber, na estrutura existente, um hotel.
O projeto é responsável por revitalizar e
dinamizar o edifício, mas, sobretudo, por fazer
um grande elo com o passado. O respeitar a
construção existente busca manter vivo um
pedaço da história carioca.
O silo com mais de 50 metros de altura,
um sistema estrutural específico, além de
geometria e volumetria muito particulares,
deveria ser tratado com muito cuidado, de
maneira a preservar ao máximo o seu valor
estético. Para tanto, o meticuloso estudo
da planta, e de como inserir lajes para criar

pavimentos, foi feito de forma que as curvas
da estrutura existente continuassem a ser
percebidas tanto da rua quanto dos novos
espaços internos. Esse conceito foi refletido
na circulação dos pavimentos, onde os
arquitetos adotaram um zigue-zague que
serpenteia os cilindros e permite um fluxo mais
orgânico.
Os 12 silos que compõem a edificação foram
divididos em 16 pavimentos que abrigam
as suítes do hotel. Em duas unidades foram
posicionadas as circulações verticais, já nas
outras foram distribuídos os quartos que, na
maioria das vezes, dividem o espaço circular
em duas partes. Os banheiros de cada suíte
admitem formatos quadrados, fazendo a única
oposição ao predomínio das paredes curvas
nos pavimentos. Vale ressaltar que, apesar
de o revestimento das novas paredes se
contrapor às existentes, os quartos mantêm
ao máximo as paredes circulares.
Outro ponto importante da intervenção é a
posição das novas janelas em cada suíte,

que foram feitas de forma a respeitar a
verticalidade da fachada. As aberturas foram
posicionadas de acordo com a percepção de
luz e sombra dos silos quando da insolação na
fachada.
No térreo, o lobby com pé-direito triplo
faz menção à grande altura dos cilindros e
mantém a relação dessa escala de altura com
quem entra no edifício. Formado pelas colunas
impressionantes de concreto com capitéis
trapezoidais, os cones de concreto dos
silos e uma iluminação dramática, o espaço
impressiona pela sua magnitude.
O arremate fica por conta dos dois últimos
pavimentos, que abrigam um restaurante
todo envidraçado com vista total para a Baía
de Guanabara e uma piscina na cobertura.
Inserida no limite da fachada, a piscina
oferecerá ao hóspede a experiência única de
estar a 60 metros de altura como se estivesse
nadando no ar.
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Corte

Planta do 3° Pavimento

Hotel Moinho
Fluminense
LOCAL: Rio de Janeiro (RJ)
DATA DO PROJETO: 2014 - 2016
ÁREA DO TERRENO: 591,94m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 16.000,00m²

Planta do Pavimento Térreo

Planta do Pavimento Tipo

Planta do 1° Pavimento

Planta do 16° Pavimento

Planta do 2° Pavimento

Planta do 17° Pavimento

ARQ/BR/02/Rio de Janeiro/

Sérgio Gattáss
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SÉRGIO GATTÁSs	
ARQUITETOS ASSOCIADOS/
Do planejamento urbano e imobiliário ao gerenciamento
da obra, o arquiteto Sérgio Gattáss conduz seu
escritório com projetos focados, em especial, no
mercado do Rio de Janeiro. Composto por um grupo de
arquitetos experientes e estagiários, o escritório tem
abordagem completa ao atuar em diversos segmentos
e escalas, além de focar a coordenação de calculistas,
projetistas e demais envolvidos no processo.
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Projeto 01/

BARRA TRADE
PRIME/			
PRIME/		

“O diferencial é a busca
de uma arquitetura
durável, fora do comum
e que passasse um
aspecto de sofisticação
e modernidade.”
Arquiteto Sérgio Gattáss

SOFISTICAR O ESCRITÓRIO
A elegância e a simplicidade das linhas
e formas que o arquiteto Sérgio Gattáss
concedeu ao edifício Barra Trade Prime
traduzem o conceito de conceber um projeto
corporativo que ofereça sofisticação e
diferencial em seus espaços de trabalho.
Localizado na Barra da Tijuca, no Rio de
Janeiro, o empreendimento, que funciona
como um mix de corporativo e comercial,
garante fácil acesso por encontrar-se próximo
a duas avenidas de grande movimento e a
poucos metros de um shopping.
Com formas puras e linhas retas, o edifício
admite um deslocamento em seu volume,
como se fosse dividido em duas partes. Assim,
metade da fachada frontal é composta por
um volume proeminente que tem seu plano
inclinado em um movimento que faz parecer
que o prédio se debruça em direção ao limite
do terreno. Já a outra metade aparece mais
recuada, de forma a criar um local mais
acolhedor que serve de acesso principal ao
edifício.
Para fazer o arremate das outras fachadas,
alguns elementos opacos e em vidro formam
desenhos e simetrias distintas que concedem
um ritmo próprio à construção. Todos esses
recursos foram previstos para adaptar o prédio

às necessidades do cliente e tentar fazer
uma construção mais interessante diante das
restrições impostas pela legislação local.
Vale ressaltar que a legislação também é
responsável direta pelos recuos laterais e
pelo gabarito mais baixo, tanto para o prédio
em si quanto para o entorno, o que permitiu
uma construção mais arejada e iluminada
naturalmente.
No interior, amplos pavimentos com plantas
livres permitem a configuração de diversos
tipos de layouts. A circulação vertical foi
localizada no centro da edificação, para
facilitar o deslocamento dentro do edifício,
e as periferias constituem basicamente três
espaços corporativos, que podem ser usados
integrados ou separados. Essa divisão da
planta mostra a qualidade do projeto em
fazer espaços adaptáveis de acordo com as
necessidades de quem vai utilizar o local.
Além da preocupação com várias questões
em prol da sustentabilidade, o que levou o
edifício a obter a certificação LEED, o projeto
ainda se preocupou com uma série de fatores
que facilitam a manutenção e a durabilidade
da construção. Esse movimento objetiva
uma arquitetura duradoura e que evite gastos
futuros com reformas e adaptações.

Barra Trade Prime
LOCAL: Rio de Janeiro (RJ)
DATA DO PROJETO: 2011
ÁREA DO TERRENO: 5.440,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 15.311,26m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Banheiros salas de reunião
Mineral Nude 60x60 NAT
Pisos e paredes
Cetim Bianco 30x60
Piso salas de reunião
Bauhaus lime 60x60 RET
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Planta do Pavimento Tipo em Perspectiva

Corte

Planta do Pavimento Semi Enterrado

Planta do Pavimento Térreo

Planta do Pavimento Tipo
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Projeto 02/

AC Hotel
by Marriott
BY
MarriotT	
	Barra
Barra da Tijuca/

77

“O Marriott é um projeto
que foi muito definido pela
forma do terreno e pela
legislação.”
Arquiteto Sérgio Gattáss

REGIONALIZAR A HOSPEDAGEM
Como se não bastasse toda a complexidade
de conceber o projeto arquitetônico do AC
Hotel by Marriott - Barra da Tijuca, o escritório
Sérgio Gattás Arquitetos ainda teve de
enfrentar o desafio de adaptar os espaços e
as instalações dos modelos pré-concebidos
aos padrões exigidos de ambientes pela rede
internacional hoteleira, de acordo com o clima,
a cultura e o local de inserção do projeto.
Localizado na Barra da Tijuca, no Rio de
Janeiro, o empreendimento oferece acesso
facilitado à praia e garantia de vistas incríveis
da paisagem.
A concepção do partido arquitetônico seguiu
tanto a forma irregular do terreno, que se
apresenta quase como um triângulo, quanto
a legislação local, que, com suas restrições,
ajudou a configurar a volumetria da edificação.
Em um gesto projetual muito preciso,

o arquiteto optou por uma fachada frontal
curvada que suaviza as linhas verticais
da construção e harmoniza o edifício com
o entorno.
Como se trata de um projeto sujeito a
certas exigências de uma cadeia de hotéis
com características muito bem definidas,
a preocupação com a manutenção, a
durabilidade e a agilidade da construção foi
primordial na concepção do projeto. Dessa
forma, na parte interna, os módulos de
quartos foram projetados para permitir uma
reprodução em série do mobiliário; já na parte
externa, optou-se por materiais que estejam
sempre na moda, que permitam uma fixação
com qualidade e grande facilidade de limpeza.
Esses últimos quesitos levaram à adoção
das fachadas ventiladas que, além
de facilitarem a manutenção e a limpeza
do edifício, proporcionam melhor

conforto térmico e acústico para a edificação.
Ao todo, o edifício é composto por 18
pavimentos, sendo dois subsolos, destinados
a estacionamento e salas de reunião, e a
cobertura com área de lazer, que contempla
piscinas infantil e adulta, bar e sala de fitness.
As 378 suítes do hotel foram distribuídas
por 14 pavimentos e dispostas para os dois
lados da edificação, o que faz com que todos
os quartos tenham iluminação e ventilação
naturais, além de configurarem a circulação
horizontal em um corredor central.
Em estrutura principal de concreto e uma
armação metálica periférica para
a sustentação das fachadas ventiladas,
o edifício ainda prevê diversas soluções
sustentáveis, como controle de incidência
de luz, ventilação e conforto térmico.

PIEtra di Firenze - Off White 60x60 RET
AC Hotel by Marriott
- Barra da Tijuca
LOCAL: Rio de Janeiro (RJ)
DATA DO PROJETO: 2014
ÁREA DO TERRENO: 9.915,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 21.350,45m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Sistema: Fachada Ventilada
Pietra di Firenze Off White 60x60 RET
Teca Suave 20x120 RET
Pietra di Firenze Off White 60x60 RET
Carga Pesada Plus Polar 30x30 BOLD
Laser Ice 41x41 BOLD
Carga Pesada Plus Polar 07x30 RD BOLD
Laser Ice 07x 41 RD BOLD
Cimento Natural 60x60 BOLD
Bauhaus Lime 60x60 RET
Concretissyma Matiz Nude 60x60 RET
Brasilia Concreto Cinza 60x120 RET
Mineral Concreto Aparente 60x60 RET
Mineral Portland 60x60 EXT
Brava Cement 60x60 EXT
Brava Nero 60x60 EXT
Brava Warm Gray 60x60 EXT
Ibirapuera Mix 20x120 EXT RET
Brava Warm Gray 60x60 NAT
Antártida 30x60 BOLD
Brasilia Concreto Cinza 60x60 RET
Concretissyma Matiz Nude 15x60 RD RET
Cimento Natural 10x60 RD RET
Bauhaus Lime 10x60 RD RET
Brasilia Concreto Cinza 20x120 RD RET
Brava Warm Gray 10x60 RD NAT
Dolomiti Gris 45x45 BOLD
Dolomiti Gris 10x45 RD BOLD
Parquet D’ Olivier 20x120 EXT RET
Granilite Palha 60x60 BOLD
Granilite Palha 10x60 RD BOLD
Fulget Palha 60x60 BOLD
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Planta do Pavimento Térreo

Planta do Pavimento Tipo

Elevação

Corte

ARQ/BR/02/Rio de Janeiro/

Equipe Arquitetos do Rio
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ARQUITETOS DO RIO
CONSULTORIA E PROJETOS/
Adequação, criatividade e bom gosto são os objetivos
primordiais que regem a atuação dos profissionais
de reconhecida competência que compõem o escritório
Arquitetos do Rio Consultoria e Projetos Ltda.
Com vasta atuação em diversos planos diretores e
projetos, através de esenvolvimento, coordenação,
gerenciamento e acompanhamento de obras, o
escritório se destaca pela qualidade dos serviços
apresentados, que são sempre acompanhados de
excelentes resultados econômicos.
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Projeto 01/

ILHA PURA
CONDOMÍNIO		
SAINT MICHEL/		

“A lagoa e a paisagem da
Barra foram os pontos
iniciais de inspiração desse
projeto. A ideia foi criar um
espaço de muito conforto
voltado para a família que
tivesse contato direto com
a natureza e o lazer.”
Arquitetos do Rio
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VISUALIZAR A NATUREZA
Com foco na visualização e na integração
com a natureza que cerca o empreendimento,
o escritório Arquitetos do Rio projetou o Ilha
Pura - Condomínio Saint Michel com grandes
terraços e amplos caixilhos que conectam
ambientes internos e externos.
Localizado ao lado da Lagoa de Jacarepaguá
e do Maciço da Pedra Branca, o condomínio
teve sua implantação cercada por áreas
verdes e diversos espelhos d’água, fazendo
menção à vegetação do maciço e à água da
lagoa.
As linhas retas e contemporâneas ressaltam
as fachadas simétricas dos edifícios. Os
elementos em diferentes tons de bege marcam
um diálogo entre as torres que é ressaltado
pelas varandas e pelo mesmo formato das
janelas. Alternando elementos e texturas,
que enfatizam ora a verticalidade, ora a
horizontalidade das torres, os edifícios se
destacam em meio à paisagem natural do
entorno.

O condomínio possui cinco torres que
são divididas em dois grupos de tipologia,
sendo unidades de quatro e três suítes que
totalizam 160 e 130 metros quadrados. As
varandas gourmets dos apartamentos são
responsáveis por conectar os ambientes
internos com as belas vistas da cidade. O
diferencial nas plantas fica por conta de um
banheiro compartimentado que serve dois
quartos, facilitando a rotina dos moradores e
dinamizando os ambientes dos apartamentos.
Uma ampla área de lazer com piscinas,
salão de festas, spa e academia acontece
nas áreas comuns do pavimento térreo. O
empreendimento tem um grande projeto
paisagístico que, além de prever percursos
arborizados entre os edifícios, ainda é
responsável por criar áreas de descanso,
rampas e escadas que suavizam a topografia
do terreno, espelhos d’água que conformam
praças de encontro e pergolados com
diferentes tipos de vegetação.
O acesso ao condomínio é feito através de

uma imponente entrada, com separação de
veículos e pedestres. Com linhas e formas que
seguem o partido arquitetônico dos edifícios,
a guarita envidraçada localiza-se no centro
do empreendimento para facilitar e encurtar o
percurso pedonal e dos automóveis.
O projeto está inserido dentro do bairro Ilha
Pura, que será o primeiro a ter certificação
Leed ND na América Latina. Assim, soluções
sustentáveis como captação e reúso de
águas pluviais, reúso de águas cinza,
telhado verde, placas de aquecimento solar
e vagas destinadas a carros elétricos foram
contempladas no projeto.
Por fim, vale destacar que os apartamentos
serão utilizados pelos atletas participantes
dos Jogos Olímpicos de 2016. Dessa forma,
além de atenderem às solicitações do cliente,
os arquitetos ainda tiveram de adaptar
as unidades de acordo com uma série de
exigências feitas pelo Comitê Olímpico
Internacional.

84

85

Concretissyma
Matiz Oliva
60x120 RET

Ilha Pura
Condomínio
Saint Michel
LOCAL: Rio de Janeiro (RJ)
DATA DO PROJETO: 2012
ÁREA DO TERRENO: 21.202,27m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 125.120,19m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Colors Cru 4,5x4,5 TEL
Concretissyma Matiz Oliva 60x120 RET

Planta do Pavimento Térreo

Planta do Pavimento Tipo (apto 160 m²)

Planta do Pavimento Tipo (apto 131 m²)

Corte
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Cristina Valle

88

89

CRISTINA
VALLE/		
Inovar, surpreender, satisfazer a solicitação do cliente
e produzir marcos urbanos é o compromisso da
engenheira arquiteta Maria Cristina Valle. Ao ocupar
a vice-presidência da Construtora Caparaó e estar à
frente da área de projetos, Maria Cristina se preocupa
com cada detalhe de todos os projetos, sempre
pautada por valores máximos de ética e seriedade,
tendo como principal premissa traduzir os anseios dos
clientes em produtos desenvolvidos com excelência
construtiva e esmero na execução.

Projeto 01/

RESIDENCIAL		
RESIDENCIAL
ALBERT SCHARLÉ/

91

“Optamos por fazer um
edifício só para que ele
permitisse a permeabilidade
visual da vizinhança.”
Arquiteta Cristina Valle

MORAR EM UM OÁSIS
Em busca de revolucionar a qualidade e
a sustentabilidade na forma de morar, o
Residencial Albert Scharlé vai fundo no tema e
garante o título de primeiro edifício da América
Latina a receber a certificação mundial Selo
Casa Saudável nível máximo A, que assegura
ambientes saudáveis desde a concepção até
a ocupação.
Localizado na cidade de Belo Horizonte e
com autoria do escritório Dávila Arquitetura
e Engenharia Ltda., o projeto arquitetônico foi
meticulosamente desenvolvido, especificado
e detalhado pela equipe da arquiteta Cristina
Valle, vice-presidente da Construtora Caparaó.
O empreendimento inova principalmente em
relação à vizinhança, pois, em vez de seguir
o skyline do entorno, com sua alta densidade
de edificações, prefere apenas uma torre,
que possibilita deixar grande parte do terreno
permeável. Dessa forma, foi garantida uma
grande visibilidade do entorno, além de
amplas incidência solar e ventilação natural.
Ao todo, trinta pavimentos com diferentes
tipos de tipologias, sendo todas com quatro
dormitórios, compõem o residencial. O
diferencial fica por conta do 19° pavimento,
que foi denominado Intermezzo e funciona
como um respiro no meio da edificação. Além
da vista panorâmica, a planta desse pavimento
propõe uma grande área de lazer com spa,

fitness, estúdio de pilates, sala de jogos,
descanso e piscina. Esse andar ainda marca
a transição do edifício, pois se verifica uma
redução na volumetria da torre, o que permite
grande insolação para a piscina.
Essa diminuição no corpo do edifício rompe
com a simetria da parte mais robusta dos
primeiros pavimentos. As fachadas ganham
novos contornos e são marcadas pela
alternância de áreas abertas e avarandadas
com espaços fechados. Para dar unidade
ao conjunto, o uso de cores e texturas
nas fachadas reforça as linhas retas que
ora ressaltam a horizontalidade, ora, a
verticalidade.
Pelo esforço em obter a certificação
sustentável mencionada, o cuidado com
a construção se reflete em ambientes que
geralmente não recebem tanta atenção, como
é o caso das garagens. Estas foram decoradas
na busca de um aspecto mais humanizado,
iluminado e facilitado, a fim de garantir
conforto e agilidade para os moradores que
transitam diariamente no local.
Grande parte do térreo e da área comum do
edifício foi dedicada ao paisagismo assinado
pelo arquiteto Luiz Carlos Orsini, que inseriu
espaços ecológicos com árvores preservadas
e espécies frutíferas transformando o lugar
em um verdadeiro oásis.
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Planta do Pavimento Térreo

Planta do 1° Pavimento

Residencial
Albert Scharlé
LOCAL: Belo Horizonte (MG)
DATA DO PROJETO: 2013
ÁREA DO TERRENO: 5.997,30m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 23.548,42m²

Planta do Intermezzo

PRODUTOS PORTOBELLO
Carrara Bianco 60x60 POL
Mineral Off White 60x60 NAT
Antartida 30x60 BOLD
Galileu Crema 60x60 POL
Galileu Crema 60x60 NAT
Mineral Portland 60x60 NAT

Planta do 3° ao 18° Pavimento (apto 156 m²)

Mineral
Portland
60x60
NAT

Croquis Afonso Walace Oliveira

Corte

Planta do 20° ao 27° Pavimento (apto 183 m²)

Renaissance
Work Center
LOCAL: Belo Horizonte (MG)
DATA DO PROJETO: 2009
ÁREA DO TERRENO: 2.400,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 25.243,25m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Mineral Grafite 60x60 POL
Mineral Grafite 60x120 POL
Glacier White 30x60 RET
Simplesmente Branco 60x60 POL
Simplesmente Branco 60x120 POL
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Projeto 02/

RENAISSANCE
WORK CENTER /		

“É um compromisso
com a qualidade urbana,
cada edifício que a gente
faz tem que ser único
e tem que surpreender.”
Arquiteta Cristina Valle

DESTACAR A ESQUINA
O prisma de volumetria única, o contraste
entre o cheio e o vazio, e as linhas retas
que marcam a esquina do terreno são os
responsáveis pela arquitetura marcante do
edifício corporativo Renaissance Work Center,
localizado em Belo Horizonte.
Responsável pelo desenvolvimento, pela
especificação e pelo detalhamento do projeto
que tem autoria do escritório Gustavo Penna
Arquiteto e Associados, a arquiteta Cristina
Valle, vice-presidente da Construtora Caparaó,
destaca a importância de criar marcos
urbanos para a cidade, como é o caso desse
empreendimento.
A simplicidade e a elegância do prisma único,
ganha destaque e ritmo através de linhas
marcantes na horizontal que interrompem
sutilmente o plano chapado da pele de vidro.

Para romper com esse ritmo, o partido propõe
um vazio no topo da edificação, como se um
pedaço do edifício tivesse sido retirado. Para
enriquecer esse contraste entre cheio e vazio,
a entrada do edifício acontece na mesma
direção do vazio no topo, ou seja, o lobby com
pé-direito de 15 metros de altura e espaço
muito aberto remete ao elemento retirado da
fachada.
Esse jogo de formas e contrastes reforça tanto
a relação ao nível da rua, a partir do pedestre
e a entrada do edifício, quanto ao nível do
skyline do prédio em si com as formas dos
edifícios vizinhos. Vale destacar que, à noite,
a iluminação que privilegia a horizontalidade
ressalta ainda mais esse espaço vago.
O edifício, que conta com 27 pavimentos,
auditório com 245 lugares, centro de
convenções, salas para eventos, heliporto e

um amplo hall de entrada, recebeu em suas
fachadas esquadrias alemãs e vidros de alto
desempenho energético.
Na parte interna, os pavimentos tipo admitem
planta livre e com formato quadrado, com
a possibilidade de diferentes conformações
de layout, o que proporciona para todos os
cantos amplas vistas da cidade, além de
garantir vasta iluminação natural.
Vale destacar a passagem da calçada para o
hall de entrada, que acontece de forma sutil
e fortalece a conexão entre espaços interno
e externo. E a articulação entre o lobby à
entrada das garagens por um grandioso portecochère.
A excelência do projeto rendeu à construção
o conceito Triple A, que garante a utilização
de um design arrojado e do desenvolvimento
sustentável.
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Mineral
Grafite
60x120
POL

Croquis Gustavo Penna

Corte

Planta do Pavimento Térreo

Planta do Pavimento Tipo

Planta do 5° Pavimento

ARQ/BR/03/Minas Gerais/Bahia/

Maurício Miranda e Júlio Tôrres
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TORRES MIRANDA
ARQUITETURA/
Considerar a arquitetura o bem maior que só pode
ser integralmente atingido quando as complexas
variáveis do problema são equacionadas é a linha
mestra do Torres Miranda Arquitetura. Liderado por
Júlio Guerra Tôrres e Maurício de Miranda Rodrigues,
o escritório, baseado em conceito, originalidade
e design diferenciado, entende que todo projeto
tem direito a ser único e reconhecido no meio em
que se insere. Desde a concepção do projeto até
o acompanhamento da obra, os arquitetos buscam
soluções que respeitem a complexidade e o orçamento
de cada cliente.

“Utilizamos a fragmentação
da edificação em duas,
criando uma grande praça
de convívio e estabelecendo
uma relação de gentileza
urbana e convite com a
cidade.”
Arquiteto Maurício Miranda
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Projeto 01/

PARQUE AVENIDA
NEGÓCIOS
& CONVIVÊNCIA/

HORIZONTALIDADE ESPELHADA
Duas edificações predominantemente
horizontais, uma o espelho da outra, e as
fachadas em pele de vidro a espelhar a
paisagem são apenas alguns reflexos da
grande qualidade arquitetônica do projeto
Parque Avenida Negócios & Convivência,
de autoria do escritório Torres Miranda
Arquitetura.
Localizado em região privilegiada da capital
mineira, o empreendimento teve de se adaptar
à rígida legislação por encontrar-se na zona do
entorno da Serra do Curral. As restrições em
relação à verticalização das construções se
dão de forma que nenhuma edificação obstrua
a visualização da serra.
Dessa forma, o partido arquitetônico foi
desenvolvido a partir de duas torres com
gabarito baixo, mas de longa extensão. A
ligação entre os dois volumes acontece
por uma grande praça de convivência que

objetiva a função de referência urbana. O
foco dos arquitetos é que a praça seja capaz
de catalisar uma transformação econômicosocial do entorno, promovendo uma maior
integração e valorização do local.
Os edifícios revestidos de vidro, ACM
e cerâmicas alternam a opacidade e a
refletividade do entorno. As linhas retas
ressaltam a horizontalidade da construção ao
mesmo tempo que entram em harmonia com
a cadeia de montanhas no cenário de fundo.
Nas fachadas, elementos saltados e aberturas
recuadas criam um interessante jogo de cheios
e vazios, ressaltando a tridimensionalidade
dos edifícios.
Vale ressaltar que a topografia original do
terreno foi recortada e, por conta do declive,
os pavimentos de garagem foram inseridos
abaixo do nível da rua de acesso, mas não
configuram subsolos enterrados. Outro ponto
de destaque é o tratamento paisagístico na

parte frontal do empreendimento que separa
edifício do passeio público. A privacidade da
edificação é resguardada, entretanto há uma
continuação da calçada de forma a convidar
o pedestre a frequentar o espaço aberto,
principalmente para acessar as lojas inseridas
no pavimento térreo. Assim, a transição do
público para o privado se dá de forma lenta
e em busca de mimetizar o espaço com o
entorno, além de evitar a segregação.
Outro ponto interessante é a inserção de
um eficiente sistema viário interno capaz de
absorver rapidamente o fluxo de veículos e
evitar impactos no trânsito local.
Por fim, a qualidade do edifício se reflete
em diversos aspectos e por isso visou à
certificação relacionada às questões de
sustentabilidade através do Selo AQUA,
concedido pela Fundação Vanzolini.

Parque Avenida
Negócios & Convivência
LOCAL: Belo Horizonte (MG)
DATA DO PROJETO: 2012
ÁREA DO TERRENO: 24.330,10 m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 51.221,03 m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Pietra di Vermont Crema 60x60 EXT
Cetim White 30x40 BOLD
Mineral Concreto Aparente 60x60 POL
Mineral Nude 60x60 POL
Mineral Nude 60x60 NAT
Mineral Argento 60x60 POL
New York Cement 45x45 BOLD
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Corte

Planta do Paviemto Térreo
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Projeto 02/

RESIDENCIAL		
	LOURDES/
LOURDES/
“O projeto tem um
partido que buscou sair
da ortogonalidade e ter
ângulos diferenciados.”
Arquiteto Júlio Tôrres

RESPEITAR A CASA VIZINHA
Tirar proveito do terreno com formato em
L e acesso para duas ruas foi o desafio
do escritório Torres Miranda ao projetar o
edifício Residencial Lourdes. Com uso misto
habitacional e comercial, o projeto insere no
contexto urbano lojas e moradias de modos
distintos, mas atrelados e em busca de
organizar o tecido urbano, além de promover
um espaço vitalizado.
A implantação cria um edifício de extrema
qualidade que dialoga tanto com a escala
do pedestre, já que é composta por espaços
abertos e convidativos na área comercial,
quanto com a escala urbana, ao conceber um
marco referencial para o bairro. A volumetria
também reforça esse aspecto, já que na
parte mais alta acompanha o gabarito dos
prédios vizinhos, enquanto na parte mais
baixa e acima das lojas segue a altura das
construções adjacentes.
Ao seguir esse partido, vemos a transição
do espaço público para o privado feita de
duas maneiras. Na parte comercial, o recuo,
usado como praça com paisagismo, mesas
e cadeiras, convida o pedestre a visitar as
lojas e usar o espaço para lazer. Já na parte
da entrada residencial, a transição é feita
muito sutilmente, evitando grades e muros
convencionais. Assim, apenas uma leve pele
de vidro acompanhada de uma ponte com
formato recortado e toda uma área verde

rebaixada permitem um diálogo maior com o
passeio.
Vale destacar o esforço e a qualidade do
projeto em não ressaltar somente o seu
espaço, mas sim essa comunicação com
o entorno. A casa existente na esquina não
funciona como obstáculo e é englobada
no contexto, uma vez que os primeiros
pavimentos do edifício dialogam de maneira
sutil com ela. Nota-se pelas perspectivas
que o edifício abraça a casa e não a ignora,
de forma a relembrar que a arquitetura é um
processo que almeja um relacionamento
harmônico entre as construções de uma
cidade.
Os apartamentos com metragens pequenas
focam um público jovem, que precisa de
espaços compactos e funcionais para facilitar
a rotina. Esse espírito mais moderno é refletido
nos materiais utilizados e nas formas mais
puras, um exemplo disso é a inserção de
brises de madeira que se destacam tanto pela
sua funcionalidade quanto pela inserção de
cor e destaque nas fachadas.
Outro ponto que chama a atenção é a área de
lazer localizada no meio do edifício, que ocupa
a cobertura do volume menor e proporciona
um pé-direito mais amplo no volume mais alto
da torre. Com pergolados, piscina e área de
lazer, esse espaço quebra o ritmo da fachada
e cria um diferencial para a construção.
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Residencial Lourdes
LOCAL: Belo Horizonte (MG)
DATA DO PROJETO: 2014 - 2015
ÁREA DO TERRENO: 1.848,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 11.454,91m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Sistema: Fachada ventilada
Lamina Colors Snow 100x300 NAT RET
Deck Área de Lazer
Sistema: Piso elevado
Spessorato Slate Mountain Crema 60x60 EXT RET
Circulação Comum dos Pavimentos Tipo:
Mineral Off White 60x60 RET

Implantação

Lamina
Colors
Snow
100x300
NAT RET

Planta dos Pavimentos Tipo

Corte

ARQ/BR/03/Minas Gerais/Bahia/

Bruno Santa Cecília, Carlos Alberto Maciel,
Alexandre Brasil, Paula Zasnicoff Cardoso e André Luiz Prado
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ARQUITETOS 		
ASSOCIADOS/		
ASSOCIADOS/
Ampliar a qualidade de respostas aos problemas
específicos de cada projeto e diluir a questão autoral
são algumas das motivações que levam o Arquitetos
Associados a ser um estúdio colaborativo, que trata
todo projeto como um trabalho específico para o qual
uma organização de trabalho própria é definida. Assim,
o time de arquitetos, que alia a prática à docência,
acredita que a transformação permanente e a
redefinição do grupo em cada trabalho, inclusive
com colaboradores externos, contribuem para seu
aprimoramento conceitual. As diferentes abordagens
dos arquitetos buscam respostas adequadas e
inovadores para os problemas contemporâneos da
arquitetura e das cidades brasileiras.
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Projeto 01/

BHTEC/		
“A gente começa buscando
entender quais são as
variáveis que estão em jogo
em cada problema, neste
caso do BHTEC, duas eram
determinantes: a topografia
e a demanda.”
Arquiteto Bruno Santa Cecília

ABUSAR DA TECNOLOGIA
O projeto do Edifício Institucional do BHTEC
- Parque Tecnológico de Belo Horizonte-,
realizado pelo escritório Arquitetos Associados,
já nasceu com a responsabilidade de ser o
pontapé inicial para a concretização de um
empreendimento com diversas construções.
Para tal feito, o projeto foi meticulosamente
estudado, em busca de criar um conjunto de
edifícios que fosse capaz de racionalizar ao
máximo a construção, evitar desperdícios,
otimizar o processo e etapas de obra, e, por
fim, mas talvez o mais importante, que tivesse
características internas muito específicas que
possibilitassem alterações no layout interno
por conta de possíveis modificações nos usos,
mas sem ocorrerem alterações nas fachadas.
O partido arquitetônico teve de ser concebido
a partir de um planejamento global, de forma
que o crescimento aconteça em etapas
planejadas. Além disso, a existência de um
Plano Diretor do parque fez com que o projeto
obedecesse a premissas em prol de definir
e caracterizar espaços públicos abertos e
integrados à paisagem natural e à edificada.
O projeto, portanto, deveria potencializar
recursos e situações geográfica e ambiental
existentes, e criar, nos espaços de longa
permanência, vistas privilegiadas para as áreas
de preservação ambiental.
Foram priorizados métodos, sistemas e

materiais construtivos de ponta, que são
relacionados à chamada “construção a
seco”, e a utilização de materiais com alta
capacidade de desmonte e reutilização.
Para a fundação e as partes em contato
com o solo, como estacionamento, vestiários
e reservatórios, foi prevista uma estrutura
convencional de concreto. Já nas partes
superiores da construção, onde ficam os
laboratórios, foi estabelecido todo um sistema
estrutural em elementos metálicos.
Outro ponto que vale a pena destacar foi o
uso de vedações em sistemas industrializados
e com materiais que apresentam acabamento
final antes da montagem, para otimizar o
processo de construção e reduzir a produção
de rejeitos. Alguns exemplos utilizados são
as placas cimentícias, elementos vazados
de concreto e chapas de aço corten.
Diante de um projeto focado em tantos
procedimentos e materiais com alta
tecnologia, destacam-se a acessibilidade
universal e a ambiental, que foram prioridades
na concepção do projeto, especialmente
em função da topografia acidentada do local.
Além disso, diversas soluções em prol da
sustentabilidade foram tomadas, criando
uma arquitetura que minimiza o consumo
de recursos energéticos e gera processos
construtivos menos impactantes do ponto
de vista ambiental.
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Planta do Pavimento Tipo

BHTEC
Edifício
Institucional
1ª etapa
Implantação

LOCAL: Belo Horizonte (MG)
DATA DO PROJETO: 2006
ÁREA DO TERRENO: 23.960,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 8.500,00m²

Corte

Etapas

Corte

“Todos os elementos
do programa que atraem
e fazem as pessoas
convergirem estão no
centro dessas duas barras.”
Arquiteto Bruno Santa Cecília
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Projeto 02/

MORADIA ESTUDANTIL
CAMPUS UNIFESP
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/		

Moradia Estudantil
Campus Unifesp
São José dos Campos
LOCAL: São José dos Campos (SP)
DATA DO PROJETO: 2015
ÁREA DO TERRENO: 12.929,89m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 7.216,95m²

ESTRUTURAR A PAISAGEM
A simplicidade de uma unidade habitacional
modular direcionada para uso estudantil revela
não somente a alta capacidade do escritório
Arquitetos Associados em projetar soluções
de extrema qualidade como demonstra uma
habilidade extra ao qualificar todo o entorno
em volta da nova Moradia Estudantil do
Campus da Unifesp de São José dos Campos.
Nascido de um concurso público de projetos
de arquitetura, o projeto apresenta todo uma
preocupação de racionalizar a construção,
otimizar gastos, qualificar o ambiente e realizar
uma construção que propicie tanto qualidade
de vida para quem vai habitar na universidade
quanto incitar o pensamento crítico sobre a
concepção da vida estudantil.
Assim, o partido encara a construção como
um elemento estruturador da paisagem. O

projeto modifica a topografia existente em
busca de criar espaços coletivos e soma-se a
essa nova configuração do terreno duas barras
orientadas a partir dos limites do lote. Essas
barras são compostas basicamente pelas
unidades habitacionais e foram escalonadas
conforme a variação topográfica. Além disso,
essa implantação se deu para que o complexo
ficasse linear às faixas verdes de preservação
permanente.
Dessa forma, o objetivo foi criar um recinto
qualificado que estivesse delimitado pelos
dois blocos de habitação. Então, temos a
sobreposição de três elementos: um sistema
regular, um vazio articulado e um redesenho
da topografia.
As áreas comuns que conformam o chão
construído estabelecem uma diluição dos
limites entre edifício e paisagem. Essa ação

acontece com o objetivo de ampliar a vista
da paisagem local tanto para as unidades
habitacionais quanto para os espaços
coletivos.
Com acessibilidade universal, o projeto
ainda busca eliminar ou reduzir ao máximo
as demarcações entre circulação e espaços
de permanência, para reforçar o sentido
de continuidade e integração. O objetivo
é favorecer a integração entre os moradores.
A concepção modular das unidades permite
que o arranjo interno possa ser flexível à
escala da moradia ao mesmo tempo que
os sistemas adotados podem ampliar a
flexibilidade à escala do edifício, com a
possibilidade de imaginar, no futuro, uma
eventual alteração de uso de parte ou do
todo do edifício.
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Corte

Planta do Paviemento Nivel 597,20

ARQ/BR/03/Minas Gerais/Bahia/

Edésio Deda Junior
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DEDA		
ARQUITETURA/
Com projetos focados em modelos racionais e
diferenciados, o escritório Deda Arquitetura destaca
que o básico das atividades humanas, como morar,
trabalhar e divertir-se, precisa acontecer em espaços
físicos que proporcionem o melhor bem-estar. Assim,
o escritório acredita que o desafio em cada trabalho
deve ser encarado como o motor, o prazer e a alma
do arquiteto, que, com soluções criativas, vai moldando
as cidades e os anseios dos homens.
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Projeto 01/

SÃO CONRADO		
OFFICE/		

Steel
CORTEN
60x120
RET

“O desafio em cada projeto
é o motor, o prazer e a
alma do arquiteto que,
com soluções criativas, vai
moldando as cidades e os
anseios dos homens.”
Arquiteto Edésio Deda Junior

ORNAMENTAR A FACHADA
Os ornamentos em diagonal que revestem
parte da fachada no embasamento do edifício
chamam a atenção pelo seu caráter plástico e
por estabelecerem uma relação direta com a
rua na qual o edifício comercial São Conrado
Office se insere. Projetado pelo escritório Deda
Arquitetura, a torre de 21 pavimentos nasce
para dar destaque ao centro financeiro da
cidade de Salvador.
O vasto programa do empreendimento e o
terreno de medidas modestas fizeram com que
houvesse um grande esforço na concepção
do projeto sem que o resultado final
comprometesse a qualidade da acessibilidade,
o conforto e a estética do conjunto.
Dessa forma, o pavimento térreo faz conexão
direta com o passeio público e a entrada é
facilitada tanto para veículos quanto para
pedestres. A ausência de gradis e a forte

proximidade com a construção concedem um
caráter mais urbano à edificação.
Além da parte mais plástica, a composição
da fachada alterna elementos opacos e o
vidro refletivo que revela as aberturas dos
pavimentos ao mesmo tempo que estabelece
um diálogo com o local, ao espelhar os
edifícios do entorno. O ritmo diferente das
fachadas é garantido pela composição dos
materiais que preservam ora a verticalidade,
ora a horizontalidade, sendo esta mais
evidenciada pelos elementos metálicos no
térreo e nos primeiros pavimentos.
Com estrutura mista, o edifício revela no
seu interior mais o concreto e deixa para
as fachadas a estrutura metálica. Todo o
empreendimento foi feito de forma muito
racional, o que pode ser verificado através
das áreas molhadas que foram concentradas
em colunas hidráulicas de forma a facilitar a

manutenção e otimizar a construção. Essas
áreas foram posicionadas ao redor do core
da edificação, no qual funciona a circulação
vertical. Com esse gesto projetual, as áreas
periféricas dos pavimentos tipo ficaram mais
livres para a disposição do mobiliário e a
contemplação das vistas da cidade.
Destaca-se a preocupação da construção no
quesito sustentabilidade, tendo sido instaladas
placas fotovoltaicas para usufruir da energia
solar, e utilizados os sistemas de tratamento
de água e coleta seletiva. Outro item nesse
aspecto são as aberturas localizadas em
pontos estratégicos da planta, que receberam
vidros especiais que permitem apenas a
passagem da iluminação natural necessária
e garantem maior conforto térmico, o que é
traduzido em economia energética.

São Conrado Office
LOCAL: Salvador (BA)
DATA DO PROJETO: 2014
ÁREA DO TERRENO: 1.500,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 13.228,65m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Steel Corten 60x120 RET
Mineral Off White 90x90 POL
Mineral Off White 60x60 POL
Mineral Off White 60x60 NAT
St. Remy Argento 60x120 EXT
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Planta do Pavimento Térreo

Planta do Pavimento Tipo
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Elevação

Corte
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CENTROOESTE/
NORTE/
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Rui Carneiro
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RUI CARNEIRO
ARQUITETURA/		
Acreditar que curiosidade, criatividade e design são
os elementos fundamentais para uma arquitetura
renovadora é o conceito-chave do trabalho que
o arquiteto Rui Carneiro desenvolve em seu escritório.
Aliada a isso, a metodologia que orienta
a concepção dos projetos tem como ponto de partida
a característica do local de inserção. Assim,
topografia, entorno e clima são aspectos que
influenciam diretamente a concepção da volumetria
e a escolha dos materiais utilizados pelo escritório.
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Projeto 01/

UNIQUE		
UNIQUE
STUDIO/					
STUDIO/		
Arquiteto
Design
Neve
5x15 TEL

“É um jeito de morar
mais moderno.”
Arquiteto Rui Carneiro

FACILITAR A ROTINA
O contraste entre as linhas retas, na vertical,
e as linhas curvas, na horizontal, é o que
mais define o partido arquitetônico do Unique
Studio, projetado pelo arquiteto Rui Carneiro.
Localizado em Belém, o empreendimento
apresenta um jeito mais contemporâneo
de morar, focado em oferecer serviços de
qualidade para facilitar a rotina de seus
moradores.
O interior do edifício, que se assemelha a
um hotel de luxo, com ampla área de lazer,
quadra de esportes, academia, piscina com
raia, espaço gourmet, lojas e sistema payper-use de diarista e lavanderia, é refletido na
concepção estética e moderna do exterior.
Em parte da fachada frontal, o olho do
espectador acompanha o plano envidraçado
que aponta para o topo do edifício, enquanto,

do outro lado, a curva acentuada, que aos
poucos se atenua, desperta a curiosidade
para admirar o restante do corpo do edifício.
A sensação é que não existe distinção entre
fachada frontal e lateral, como se fossem
continuação, mas sem ser um prédio redondo.
No todo do conjunto, a percepção é de que
fitas envolvem a edificação. Por conta das
sacadas, a alternância entre cheios e vazios
cria um ritmo simétrico através de um jogo de
listras que marcam a volumetria do edifício.
Apesar dos 32 pavimentos e os 102 metros
de altura, o que concede ao edifício destaque
em relação às edificações do entorno, a
horizontalidade dos elementos suaviza a
verticalidade do prisma.
Ao todo, 270 unidades habitacionais foram
projetados em estilo de estúdio e com duas
tipologias de 38 e 70 metros quadrados.

Assim, 27 pavimentos tipo distribuem os
apartamentos, três pavimentos acima do solo
abrigam os estacionamentos e, no quarto
pavimento, encontra-se a área de lazer. Já no
térreo foram reservados espaços para duas
lojas, de forma a permitir uma maior interação
com o espaço público. Assim, cria-se um local
com mais movimento, circulação de pessoas,
encurtando as distâncias entre moradia e
serviços.
A transição do espaço público para o privado
ocorre lentamente, por causa de o recuo ter
sido utilizado como continuação da calçada e
por conta das lojas no térreo. Dessa maneira,
é estabelecido um diálogo com a cidade,
criando uma ligação maior do morador com o
espaço urbano e sua rua.

Unique Studio
LOCAL: Belém (PA)
DATA DO PROJETO: 2011
ÁREA DO TERRENO: 2.874,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 24.480,00m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Arquiteto Design Neve 5x15 TEL
Mineral Off White 60x60 NAT
Pietra Calcarea Cru 60x60 RET
Antartida Crema 30x60
Ecolâmina Pátina Branco 41x41 BOLD
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Planta do Pavimento Tipo
Planta do Pavimento Térreo

Corte

Corte
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Projeto 02/

TORRE CRISTAL /		

“Não acredito que o
processo de projetar em
arquitetura seja linear,
ele é tentativa e erro, idas
e vindas, a gente muda de
ideia várias vezes durante o
processo.”
Arquiteto Rui Carneiro

MARCAR A DIAGONAL
Uma simples linha inserida na diagonal da
fachada frontal e em uma lateral associada a
um arremate pontiagudo no topo do prédio
e, pronto, temos a Torre Cristal. Projetada
pelo arquiteto Rui Carneiro, o simples traço
modifica totalmente o prisma chapado e
concede à pele de vidro na fachada um novo
sentido. Para contrapor-se a esse desenho
triangular que surge e desperta a curiosidade
no entorno, temos uma linha grossa e reta no
canto da fachada frontal que se estende pela
lateral opaca e configura uma empena cega.
Contrastes de um edifício que nasceu, como o
nome já adianta, para brilhar.

Ao todo, 20 pavimentos abrigam 61 salas
comerciais e, no térreo, uma loja. As tipologias
que vão de 57 a 77 metros quadrados são
distribuídas por 15 pavimentos tipo, sendo
mais cinco andares de estacionamento. A
estrutura do edifício é mista, com partes
em elementos metálicos e partes com lajes
convencionais de concreto armado.
Sem gradis nem muros na divisão do lote
com o espaço público, o edifício comercial se
abre para a rua e convida o pedestre a entrar.
A marquise apoiada em uma das laterais do
terreno e no edifício apresenta-se em balanço
na outra extremidade. Esse traço faz com
que o térreo garanta uma ampla visibilidade e

ligação com o passeio público. O ambiente em
si marca uma leve transição do público para
o privado. Apesar da altura do edifício, essa
pequena cobertura horizontal no térreo suaviza
a verticalidade da construção.
O edifício é o primeiro da região da Amazônia
a garantir o selo Green Building. Por ações
como coleta seletiva, vagas especiais para
veículos com baixa emissão de poluentes,
piso elevado, reaproveitamento dos recursos
e energia, além da potencialização do controle
termo-acústico no interior do prédio, que
o título em prol de uma construção mais
sustentável lhe foi garantido.

Planta do Pavimento Térreo
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Corte

Corte

Corte
Planta do Pavimento Tipo

Torre Cristal
LOCAL: Belém (PA)
DATA DO PROJETO: 2011
ÁREA DO TERRENO: 1.370,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 10.600,00m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Colors Branco 4,5x4,5 TEL

ARQ/BR/04/CENTRO-OESTE/NORTE/

Juliana Sabbatini e Paulo Renato Alves
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NORDEN ARQUITETURA/
SABBATINI INTERIORES/		
Com foco nas últimas tendências do mercado
imobiliário, o Norden Arquitetura / Sabbatini Interiores
nasceu da fusão das expertises do arquiteto Paulo
Renato Alves - em planejamento, concepção e
coordenação de projetos - e da arquiteta Juliana
Sabbatini - em realização de projetos executivos
de interiores. Formado por uma equipe de 15 arquitetos
inovadores e altamente qualificados, o escritório
une esforços para atender às demandas do mercado
a partir da valorização dos atributos e do estilo de
cada profissional.
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Projeto 01/

URBAN FUTURO/

“Nada mais justo do que
trazer o aconchego do
verde para o clima dinâmico
de um projeto corporativo.”
Arquiteto Paulo Renato Alves

FLOREAR O EDIFÍCIO
O paisagismo, as texturas, os cheios e os
vazios são os responsáveis pela dinâmica
da fachada e pela qualidade do partido
arquitetônico do edifício Urban Futuro,
projetado pelo escritório Norden Arquitetura
/ Sabbatini Interiores. Preocupados não
somente com o projeto em si, mas com a
cidade e a questão da inserção de um novo
objeto que compõe a paisagem urbana, os
arquitetos fizeram desse projeto um marco
de referência para o local.
O acesso ao empreendimento comercial,
localizado em Palmas, é feito por uma
avenida larga e com paisagens em constante
desenvolvimento. Assim, por conta da
configuração recente e nova da cidade, o
edifício, além de tornar-se parte de um grupo
que ajuda a organizar e estruturar o local,
preocupa-se com as futuras construções
vizinhas.

As fachadas do edifício são totalmente
diferentes entre si, o que revela uma
construção icônica para o local. De cada
lado em que o edifício for visto, o observador
ficará com a impressão de não se tratar da
mesma construção. Essa diferença dá-se não
somente pela volumetria e os revestimentos
opacos, transparentes e até reflexivos, mas
principalmente pelo resultado dos pavimentos
tipo bem estruturados e organizados.
Com algumas diferenças nas configurações,
os andares corporativos podem atender
a diversas composições comerciais de
diferentes escalas. Sacadas e elementos
que projetam e recuam o desenho da
planta reforçam a identidade e dinamizam
a volumetria. Esse jogo de cheios e vazios
ressalta e harmoniza a questão vertical e
horizontal da edificação. A forte assimetria
adotada é o que caracteriza e dá a referência
do edifício no contexto em que se insere.

Dentre os elementos mais utilizados, destacase o paisagismo, pois a ideia principal do
partido arquitetônico foi trazer o verde para o
edifício. Organizada em floreiras de formatos
variados, a vegetação não só contribui para
fachadas mais interativas como traz o verde
para dentro do local de trabalho e serve de
elemento contribuidor para uma melhoria do
microclima local.
No pavimento térreo, o edifício apresenta
três lojas comerciais, além de uma praça
com bancos, floreiras e áreas de permanência.
Algumas iniciativas, como direcionamento
das águas pluviais de volta para o
lençol freático, vidros com tratamento
térmico, grandes aberturas, entre outros,
demonstram a preocupação do projeto com a
sustentabilidade da construção.
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Urban Futuro
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LOCAL: Palmas (TO)
DATA DO PROJETO: 2015
ÁREA DO TERRENO: 1.800,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 11.921,71m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Araucária Natural 15x90 EF NAT RET

Corte

Elevação

Elevação

Corte

Planta do Pavimento Térreo

Planta do 10º Pavimento
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Projeto 02/

	GÊNESIS
GÊNESIS
OFFICE TOWER /

Planta do Pavimento Térreo

“Procuramos aliar
leveza com imponência
nos mínimos detalhes,
de dentro para fora,
do interior para a cidade.”
Arquiteta Juliana Sabbatini

DEMARCAR O TERRENO
A topografia acidentada e o formato triangular
do terreno foram as principais condicionantes
para a definição do partido arquitetônico do
edifício Gênesis Office Tower, projetado pelo
escritório Norden Arquitetura / Sabbatini
Interiores. Localizado em uma bifurcação na
cidade de Anápolis, o edifício adquire uma
volumetria condizente com o perímetro do lote
ao mesmo tempo que respeita os recuos e
ressalta as ruas adjacentes em duas laterais.
Apesar de ser um edifício único, o partido
adotado dá a impressão de serem quatro
construções interligadas. Nesse contexto,
três volumes se destacam na paisagem por
seu caráter vertical. O primeiro volume é
um grande retângulo centralizado e coberto
por um pano de vidro, já o segundo é um
retângulo cinza que se projeta para a frente
do volume principal e possui uma malha
simétrica de aberturas. A terceira construção
tem formato triangular e alterna alvenaria e
vidros em linhas horizontais, direcionando
o olho do observador para a esquina e a
bifurcação das ruas adjacentes, além de
quebrar a monotonicidade da pele de vidro.
Para arrematar o empreendimento, um
quarto volume se revela como um grande
embasamento para as três partes principais.
Ao longo da construção, alguns espaços
avarandados com jardins suspensos fazem

parte do arremate do conjunto e funcionam
como espaços agradáveis para reuniões
externas, de forma a criar ambientes mais
convidativos ao trabalho que evitam a rigidez
do ambiente corporativo. Isso sem contar
o paisagismo inserido nesses terraços
que não só embeleza e proporciona uma
maior qualidade estética para o prédio e o
entorno, mas também melhora a qualidade
dos ambientes internos que se relacionam
diretamente com esses espaços.
Vale destacar a praça interna com pé-direito
triplo localizada no 4° pavimento, que, além
de funcionar como espaço de convívio, traz
uma permeabilidade para o volume robusto
da edificação. Cria-se um respiro no volume
bruto e ressalta-se a conexão realizada no
pavimento térreo pela bifurcação das ruas
adjacentes.
No nível térreo, grandes lojas atraem diferentes
usuários para o empreendimento. Um deck faz
a conexão entre esses espaços comerciais e
o passeio público de forma suave e integrada,
criando espaços de permanência que são
fornidos de restaurantes, cafés e bares.
Outro ponto que vale ser ressaltado é o
volume em balanço que faz o coroamento
da edificação e funciona como protetor solar
para alguns pavimentos. Essa estrutura faz o
contraponto com o vão aberto localizado na
parte triangular.
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Elevação

Corte

Gênesis
Office Tower
LOCAL: Anápolis (GO)
DATA DO PROJETO: 2015
ÁREA DO TERRENO: 2.972,49m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 30.005,74m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Lamina Rovere Oliato 20x200 RET

Planta do Pavimento Tipo

ARQ/BR/04/CENTRO-OESTE/NORTE/

André Catelli e João Accioly
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ACCIOLY CATELLI
ARQUITETOS ASSOCIADOS/
Ao conciliar funcionalidade, racionalidade e apuro
estético com materiais e tecnologias disponíveis no
mercado, o Accioly Catelli Arquitetos está sempre
buscando soluções inovadoras para seus projetos
arquitetônicos. Outro foco do escritório é o estreito
relacionamento com seus clientes através de
coerência, flexibilidade, franqueza, interação entre
mercado e produto desenvolvido, além do pleno
envolvimento de seus profissionais com tudo o que
influencie o produto final de seu trabalho.
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Projeto 01/

Portinari		
Centro
Centro	
Corporativo/		

“Um conjunto de pontos
a conciliar para produzir
esta arquitetura racional,
esteticamente bonita e
moderna.”
Arquiteto João Accioly

PROJETAR O RACIONAL
O volume cúbico com fachadas bem tratadas
e linhas retas que seguem a arquitetura
presente na capital federal dão o tom ao
edifício Portinari Centro Corporativo, projetado
pelo escritório Accioly Catelli Arquitetos.
A busca pelo partido deu-se em virtude
de produzir uma arquitetura condizente
com o local e que fosse, conforme relatam
os arquitetos, racional, bonita e moderna.
O interessante jogo de vidros serigrafados
nas fachadas norte e oeste exercem não
apenas a função estética, mas funcionam
como brises para otimizar o conforto térmico
nos ambientes internos. Já nas fachadas
sul e leste predominam os panos de vidro
transparentes para apreciar as vistas e
estreitar o contato com o entorno. Para
emoldurar os vidros, as fachadas ainda
receberam ACM com textura de madeira e
perfis metálicos brancos em um jogo que
ora ressalta pequenos vãos e, portanto, a
tridimensionalidade da construção, ora a
questão do plano do cubo de forma a limitar
a volumetria geométrica. Essa diferenciação
entre as fachadas revela para o pedestre e
para a região um edifício mais interessante
que expressa a sua qualidade arquitetônica.
No térreo, uma fina cobertura em balanço

projetada para além do limite do edifício
quebra a simetria da fachada e concretiza a
horizontalidade da construção. Essa cobertura
aliada à ausência de gradis ou muros
convida o pedestre a contemplar e entrar
nas dependências internas. Além disso, essa
relação gradual de transição entre o espaço
público e o privado acontece de forma sutil
e caracteriza a construção como um elemento
que promove uma grande comunicação
com o seu entorno.
Duas lojas se abrem para o passeio público,
reforçando a ligação objetivada pelo partido
arquitetônico para o pavimento térreo. Nos
três andares superiores e na cobertura,
o pavimento tipo concentra circulação vertical,
sanitários e copas em um core central.
Em oposição, a periferia fica livre, o que
possibilita diversas configurações de layout
e o usufruto de amplas aberturas para iluminar
naturalmente os ambientes.
O edifício foi projetado visando obter
a certificação LEED Gold, portanto, os
sistemas de gerenciamento de energia,
o reservatório de reutilização de águas
pluviais, os brises na fachada, entre outras,
foram algumas das decisões de projeto
em busca de construir uma edificação mais
sustentável.
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Planta do Pavimento Térreo

Planta do Pavimento Tipo

Corte

Portinari
Centro Corporativo
LOCAL: Brasília (DF)
DATA DO PROJETO: 2013
ÁREA DO TERRENO: 2.350,03m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 14.583,75m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Mineral Portland Off White 60x60 RET
Glacier White 30x60

“Os primeiros passos,
quando nós estamos
projetando, é amarrar
todos os condicionantes.”
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Arquiteto André Catelli

Projeto 02/

VILLA LOBOS 1 E 2
2		
CENTRO
CORPORATIVO/		

DIÁLOGO ENTRE CONSTRUÇÕES
Dois edifícios projetados em datas diferentes,
mas com a mesma intenção de buscar um
partido arquitetônico coerente entre si e
com o entorno, característica marcante dos
edifícios corporativos Villa Lobos 1 e 2, de
autoria do escritório Accioly Catelli Arquitetos.
Localizados em Brasília, ambos revelam uma
volumetria de gabarito baixo, porém robusta
e de longa extensão devido às dimensões
retangulares do terreno. Assim, nascem
retângulos com as fachadas mais curtas
voltadas para a rua de acesso e interiores mais
vastos ocupam quase todo o limite do lote.
Os materiais semelhantes e a mesma
linguagem de traços e formas dão a
característica de conjunto aos edifícios. Os

pórticos desencontrados nas fachadas frontais
das edificações emolduram panos de vidro
e criam uma dinâmica desalinhada. Partes
opacas entram em contraste com vidros que
refletem o entorno e alguns brises, como no
caso do prédio 2, suavizam essa diferença.
A entrada nos edifícios acontece através de
amplas galerias longitudinais que conectam o
espaço público ao interior da edificação. Os
halls de entrada se revelam grandes espaços
vazios com pé-direito de 15 metros de altura e
iluminação zenital.
Já na parte interna, os edifícios contam com
dois auditórios, pavimentos de garagem,
sendo três no edifício 1 e quatro no edifício
2, dois pavimentos tipo, além das coberturas
com vastos terraços descobertos e

pergolados. Desses pavimentos mais altos,
pode-se contemplar a paisagem do entorno,
que conta com vistas para o Parque da
Cidade, além de monumentos importantes,
como o Eixo Monumental, o Memorial JK, a
sede do TRE, a Câmara Legislativa e o Tribunal
de Justiça.
Vale destacar a estrutura em concreto com
lajes nervuradas e a adoção de grandes vãos,
de forma a eliminar pilares em boa parte dos
ambientes de trabalho. Assim, pavimentos
com planta livre e amplo pé-direito, com
pisos elevados e forros removíveis garantem
flexibilidade de layouts e conforto visual dos
espaços internos.
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Villa Lobos 1 e 2
Centro Corporativo
154

LOCAL: Brasília (DF)
DATA DO PROJETO: 2009 e 2015
ÁREA DO TERRENO: 9.000,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 46.743,35m²
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Corte

PRODUTOS PORTOBELLO
Domus Marble 60x60 POL
Ecodecor Cassis 15x120 RET

Corte

Planta do Pavimento Térreo

Planta do Pavimento Tipo

NOR
DESTE/
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Brazilian architecture 5th Edition
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Arq/BR/
NORDESTE/
01
02
03

ARCTEC ARQUITETURA E CONSULTORIA/
Pontual Arquitetos/
CRN Arquitetura/

ARQ/BR/05/NORDESTE/

Maria do Carmo Araújo e Tásia Cristine Neves
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ARCTEC		

ARQUITETURA E CONSULTORIA		
Uma arquitetura bem brasileira com uso de materiais
adequados ao clima local é o foco do ARCTEC
Arquitetura e Consultoria em seus projetos.
Das soluções funcionais, arrojadas e compatíveis
com o orçamento de seus clientes à coordenação
da integração dos projetos complementares e o
detalhamento dos projetos executivos, o foco das
arquitetas à frente do escritório - Tásia Cristine
e Maria do Carmo Araújo - é privilegiar a funcionalidade,
a beleza e o aconchego nos variados ambientes.
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Projeto 01/

HOSPITAL		
NAVAL DE NATAL/		
“Olhando o terreno com
aquele declive e uma parte
com vista maravilhosa
para o rio, foi de imediato o
estalo para se conceber a
forma.”
Arquiteta Tásia Cristine

CURVAR-SE À TOPOGRAFIA
O terreno com topografia irregular, declive
acentuado e uma construção existente foram
as condicionantes para a concepção do novo
projeto do Hospital Naval de Natal, de autoria
da ARC TEC Arquitetura e Consultoria.
O partido arquitetônico adotado buscou uma
construção que se apropria do terreno e
permite que a obra seja feita em duas etapas.
Assim, a construção que hoje já funciona
como Hospital Naval poderá ser desativada
quando a construção nova estiver concluída
e operante. Como resultado final, o local da
construção existente vai se tornar pátio de
estacionamento e espaço para jardim.
Para concretizar essa logística de construção
em etapas, o projeto fez da nova construção
um volume escalonado aproveitando o declive
existente. A implantação do novo edifício na

parte em desnível permitiu que os andares
abaixo do nível da rua fossem acessados
por veículos e ambulâncias, ou seja, foram
feitas rampas de acesso que se apresentam
em nível pela lateral do terreno. Dessa forma,
carga e descarga de suprimentos, acesso a
setores especializados e diferentes acessos
de pedestres são feitos através de ligação
direta com a rua, o que facilita a circulação e
a penetração na parte interna da edificação,
além de reduzir o tempo de chegada aos
locais de destino.
Ao ser assentado na parte curva do terreno, a
volumetria segue o traçado existente do lote
e adota uma construção curvada que remete
ao formato de um navio, o que leva em conta
a administração naval do hospital. Esse gesto
projetual ainda permite melhor insolação e
ventilação naturais, o que evita gastos com

refrigeração e promove uma construção mais
sustentável.
Já os pavimentos acima do nível da rua
foram destinados a leitos de internação
e administração do hospital. Por serem
ambientes mais restritos e de menos acesso,
estes não têm a necessidade de conexão tão
facilitada com a rua.
Vale destacar os tetos jardins da construção
principal e a ação de ocupar o menor espaço
possível do terreno para diminuir as distâncias,
otimizar o trabalho e liberar espaços para
circulação, estacionamento e áreas verdes.
Por fim, a edificação nova ainda terá parte
de seus ambientes destinada ao uso militar
administrativo, que poderá ser utilizada para
atender diretamente às demandas militares e
de saúde do Comando do 3° Distrito Naval no
Nordeste.
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Corte

Corte

Hospital Naval de Natal
LOCAL: Natal (RN)
DATA DO PROJETO: 2013 - 2015
ÁREA DO TERRENO: 25.348,55m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 31.814,91m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Circulações
Mineral Off White 60x60 NAT
Recepções
Mineral Off White 60x60 POL
BWC
Cetim Bianco 30x60 RET

Implantação

Planta do 8º Pavimento

“A gente tenta sempre
deixar o projeto o mais
regional possível.”
Arquiteta Tásia Cristine
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Projeto 02/

VOGAL LUXURY
BEACH HOTEL	
HOTEL				
& SPA //			

EM DIREÇÃO AO MAR
A sofisticada entrada do edifício que abriga
o Vogal Luxury Beach Hotel & Spa, projetado
pelo escritório ARCTEC, remete ao casco
de um navio por sua curvatura e as amplas
e assimétricas escotilhas espalhadas pela
fachada. Como se não fosse suficiente,
o hóspede, ao atravessar a entrada e o
aconchegante lobby, já pode ver o principal
motivo pelo qual o hotel foi inserido naquele
terreno: a vista para o mar.
Em formato curvo e escalonado, a fachada
posterior do edifício ruma em direção à
praia, na tentativa de estreitar a relação do
hóspede com o mar. As longas sacadas que
são acessadas pelos quartos dão realmente a
impressão de uma cabine de um transatlântico

pela proximidade com a água e a vista do
horizonte.
Devido à legislação do local privilegiado
onde se encontra, a praia da Ponta Negra,
em Natal, o gabarito permite apenas dois
pavimentos acima do nível da rua de chegada.
Por não haver restrição quanto à quantidade
de pavimentos abaixo do nível da rua, já que
o terreno tem declive acentuado, o projeto
explora ao máximo essa condição. Assim,
o empreendimento se conforma com dois
pavimentos acima da rua e oito abaixo em
direção ao nível da praia. A edificação se
desenvolve encostada ao paredão e com a
vista toda voltada para o mar.
Para ganhar um maior contato com a natureza
local, a construção teve os contornos dos

terraços escalonados preenchidos com
vegetação. Destaca-se também a presença de
um meticuloso tratamento paisagístico dado
ao espaço da área de lazer, que, instalado
praticamente ao nível da praia, conta com
piscinas, fitness, decks, bares, restaurantes,
sala de jogos e até cinema.
Todo o espaço interno do edifício recebeu
diferentes materiais e texturas nas paredes,
forro e piso. Elementos naturais e regionais
de Natal são responsáveis pela decoração
nas áreas comuns. Os amplos quartos têm
banheiros integrados e separados apenas por
vidro e amplas vistas por conta das sacadas.
A disposição privilegiou o contato do hóspede
com a paisagem local e a natureza.
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Corte
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Planta do 1° Pavimento

Lamina
Rovere
Naturale
20x200
RET

Planta do 3° Pavimento

Vogal Luxury
Beach Hotel & Spa
LOCAL: Natal (RN)
DATA DO PROJETO: 2012
ÁREA DO TERRENO: 5.136,10m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.693,06m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Araucaria Clara 20x120
Bianco Pighes 60x120 RET
Travertino Navona Crema 90x90 RET
Onix Naturelle 60x120 POL
Coloress Off White EF 45x90 RET
Lamina Rovere Naturale 20x200 RET

Planta do 8° Pavimento

ARQ/BR/05/NORDESTE/

Carlos Fernando Pontual
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PONTUAL
ARQUITETOS/		
Focado na prestação de serviços de planejamento
urbano e arquitetura, o Pontual Arquitetos tem
à frente de seus trabalhos o arquiteto Carlos
Fernando Pontual. Oriundo da J&P Arquitetos,
com um longo histórico de projetos construídos
desde a década de 70, o escritório tem sua atuação
primordialmente no cenário do Nordeste brasileiro.
Além de vários prêmios e participações em exposições
do ramo, o escritório ainda acumula projetos
em Angola, Moçambique, Gana e Guiné Equatorial.
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Projeto 01/

EMPRESARIAIS		
QUEIROZ GALVÃO /		

“A poética tem que estar
incorporada em qualquer
projeto arquitetônico.”
Arquiteto Carlos Fernando Pontual

TRIPLICAR O TRABALHO
Apesar de terem o mesmo pavimento tipo, as
três torres do empreendimento Empresariais
Queiroz Galvão, projetadas pelo escritório
Pontual Arquitetos, possuem identidades
próprias e marcantes. Através de uma
linguagem com elementos em comum, as
três edificações dialogam entre si por meio de
fachadas assimétricas. O resultado final é um
condomínio com um conjunto arquitetônico
único que funciona como marco urbano para
o bairro em que estão construídos, na cidade
de Recife.
A implantação foi feita com as torres
deslocadas entre si para criar uma dinâmica
diversificada para o conjunto, apropriar-se
do terreno, além de permitir vistas diferentes
e privilegiadas do entorno. Assim, temos
arquitetura com identidade própria, mas com
um diálogo harmônico entre seus principais
elementos.
Nas fachadas das torres, os materiais
vidro e ACM se alternam criando desenhos
diferenciados que dão um ritmo sutil às
construções. Por serem inseridos ora
na vertical, ora na horizontal, esses dois
elementos ressaltam as formas dos edifícios e

destacam as cavidades nas volumetrias.
Esses efeitos e artifícios na fachada também
suavizam a verticalidade proeminente das
torres, dando mais leveza e aproximando o
centro empresarial à escala do entorno. Nesse
mesmo conceito, a implantação também
resulta em uma relação diferenciada com
a escala do pedestre, criando diferentes
sensações em relação à rua em que o
conjunto está inserido. Fez-se um respiro
para o passeio público com esse afastamento
gradual das torres em relação aos recuos.
No térreo, espaços generosos entre as torres
configuram uma ampla praça de estar. Esse
espaço aberto é entrecortado pelos prismas
das torres e, ao longo de caminhos e espaços
de permanência, conecta-se diretamente com
a via pública, como se fosse uma extensão da
calçada e um convite a permear o complexo.
Cada torre tem seu acesso independente, sem
interferir no das outras.
As garagens foram projetadas em três
pavimentos sobre o térreo, o que garantiu aos
prédios um embasamento horizontal sólido
dando suporte para as torres e arrematando a
volumetria do conjunto.
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Planta do Pavimento Térreo

Planta dos Pavimentos Tipo - Salas Comerciais e Corporativo

Planta do 1° Pavimento

Planta do 2° Pavimento

Empresariais
Queiroz Galvão
LOCAL: Recife (PE)
DATA DO PROJETO: 2010
ÁREA DO TERRENO: 57.000,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 57.000,00m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Piso dos Banheiros
Bianco TU 60x60 NAT
Paredes dos Banheiros
Ideia Bianco 30x60

Corte
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Projeto 02/

EMPRESARIAL	
EMPRESARIAL
NOVO MUNDO/		

“O partido foi fazer
um grande portal com
visibilidade e que houvesse
um marco escultórico
de acesso a esse grande
conjunto.”
Arquiteto Carlos Fernando Pontual

ANCORAR O CORPORATIVO
Nascido para ser âncora do setor de comércio
e negócios do bairro planejado Reserva do
Paiva, em Cabo Santo Agostinho, que fica ao
lado de Recife, o Empresarial Novo Mundo é
composto por seis edifícios e um shopping
aberto. Projetado pelo escritório Pontual
Arquitetos, o complexo apresenta traços
marcantes e elementos que configuram uma
centralidade para o local.
Com caráter escultural, a estrutura de chegada
do complexo conta com um obelisco que
suspende uma cobertura envidraçada e dá as
boas-vindas aos usuários e visitantes. Esse
local, constituído como um “carport” conforme
sugere o arquiteto, é o ponto-chave a partir do
qual os edifícios e o mall se organizam.
O amplo espaço de entrada bem como a área
totalmente aberta já avisam que o complexo
admite uma identidade que tem como foco o
contato com o exterior. Assim, o percurso até
as salas mais reservadas dos escritórios é feito
de forma gradual, ou seja, do espaço aberto e
público, deve-se passar por caminhos de lojas
voltadas para jardins internos e circulação
aberta, para entrar nos espaços privados dos

espaços corporativos.
Cada torre tem seu acesso independente,
que é feito por entre as lojas do shopping.
Por meio disso, alia-se espaço comercial
e centro corporativo no mesmo lugar. Um
dos destaques é o paisagismo entre as
construções, que emoldura o complexo e tem
como fundo o manguezal às margens do rio
Pirapama que serpenteia em parte do terreno
do conjunto.
A implantação das torres feita ao redor dessa
praça central visa a um melhor conforto
térmico e vistas privilegiadas da paisagem.
Por conta destes aspectos, os volumes
são deslocados e desencontrados entre si,
admitindo quase que uma composição em
diagonal.
A volumetria dos edifícios foca blocos sólidos
de gabarito baixo e com destaque para linhas
paralelas que reforçam o caráter horizontal
tanto das edificações em si quanto do
conjunto. No pavimento térreo, o shopping
se espalha horizontalmente e ganha fachadas
para a rua em um tom bege que se comunica
com a temática litorânea da região.

Elevação
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Empresarial
Novo Mundo

Elevação

Corte

LOCAL: Cabo de Santo Agostinho (PE)
DATA DO PROJETO: 2010
ÁREA DO TERRENO: 56.294,69m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 92.551,81m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Piso do Lobby e Hall dos Elevadores
Galileu Crema 60x60 RET
Piso da Praça de Alimentação
Ecowood Canela 20x120 RET

Planta do Pavimento Térreo

Galileu
Crema
60x60
RET

Planta do Pavimento Tipo

ARQ/BR/05/NORDESTE/

Cristiano Rolim e Ricardo Nogueira
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CRN		
ARQUITETURA/
A parceria de duas gerações de arquitetos, que
partilham a mesma forma de pensar e conceber o
processo projetual, vem sendo o combustível que
propulsiona a busca por uma identidade na produção
da CRN Arquitetura. Cientes de que a função do
escritório é o fazer arquitetônico materializado
em propostas e concepções inovadoras com
viabilidade técnica, os arquitetos buscam produzir
uma arquitetura que reflita os tempos atuais, seja
moderna, tenha qualidade estética e contextualize
o clima e a cultura locais.

Duo Corporate
Towers
LOCAL: João Pessoa (PB)
DATA DO PROJETO: 2012 - 2015
ÁREA DO TERRENO: 13.000,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 64.000,00m²

Projeto 01/
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PRODUTOS PORTOBELLO
Sistema: Fachada Ventilada
Concretissyma Matiz Oliva 60x120 RET

DUO CORPORATE
TOWERS/		

“O ponto de partida foi
conseguir otimizar o
terreno de forma que
o empreendimento não
causasse impacto negativo
na malha urbana.”
Arquiteto Ricardo Nogueira

VERTICALIZAR A REGIÃO
A simetria dos edifícios do DCT - Duo
Corporate Towers - ganha destaque na
paisagem de João Pessoa, não somente
por tratar-se de dois volumes iguais, mas,
principalmente, pela dinâmica e pelo diálogo
estabelecidos entre eles. Com elementos ora
opacos, ora reflexivos, o projeto concebido
pela CRN Arquitetura admite um caráter de
marco urbano para uma região de pouca
verticalidade e inicia com qualidade a
transformação do espaço, que possui grande
potencial construtivo.
Com o ponto de partida focado em dois
conceitos, o da planta livre e o da fachada
em pele de vidro, os arquitetos resolveram
a planta de forma a deixar a maior parte das
laterais com grandes aberturas por causa
da iluminação natural. Vale ressaltar que a
fachada poente, que tem a maior incidência
solar e, portanto, recebe maior calor, foi a
única que recebeu a caixa de escada visando
a maior conforto térmico para os pavimentos.
Em adição, elevadores inteligentes e que
economizam energia, e pele de vidros
duplos são algumas das iniciativas do
empreendimento em prol de uma construção
mais sustentável.
Ao todo, os edifícios contam com 30
pavimentos com lajes de aproximadamente
450 metros quadrados, sendo que elas podem
ser ocupadas por apenas uma empresa,

com a possibilidade, inclusive, de ligação
com os pavimentos superiores ou inferiores
através de escadas, ou podem ser divididas
em até seis salas para usos diferenciados e
independentes.
A implantação desencontrada das torres
no terreno foi feita para melhor aproveitar a
iluminação natural, bem como as vistas do
entorno. O local encontra-se em um ponto
alto da cidade, fazendo com que o conjunto
seja percebido de vários pontos. Além disso,
foi possível reservar grande parte do solo livre
para que haja uma grande permeabilidade, a
fim de criar um diálogo direto com a mata a
ser preservada no entorno e com a APP do Rio
Jaguaribe, adjacente ao terreno.
O pavimento tipo chama a atenção pois sua
planta foge do traçado ortogonal e faz com
que as laterais se abram para a diagonal,
criando espaços maiores e influenciando
diretamente na volumetria da edificação.
Quatro subsolos formam o estacionamento
do empreendimento, e no térreo, que fica
um pouco acima do nível da rua em função
do desnível natural do terreno, foi prevista
uma grande praça de convivência com café,
restaurante, lanchonete e auditório para
200 pessoas. O destaque fica por conta do
paisagismo, que cria áreas para permanência
com bancos, árvores e espelhos d’água.
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Implantação

Corte

Planta do Pavimento Tipo

Elevação

Corte

Elevação

Projeto 02/

VILI DESIGN		
RESIDENCE/		
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“Uma arquitetura leve e
contemporânea que busca
a questão do público e do
privado, e a relação entre
interno e externo, fazendo
com que essa distância
diminua.”
Arquiteto Ricardo Nogueira

HABITAR O CONTEMPORÂNEO
As fachadas assimétricas, os traços fortes,
as grandes aberturas e o uso pontual da cor
laranja revelam para o Vili Design Residence
uma arquitetura contemporânea que busca
decifrar a relação entre o morador e sua
maneira de viver. Localizado em João Pessoa,
o estilo mais contemporâneo da edificação
projetada pela CRN Arquitetura permite que
um público diferenciado procure apartamentos
que se adaptem à sua rotina da semana ao
mesmo tempo em que ofereçam qualidade de
vida durante o final de semana.
O entorno dita alguma decisões de projeto,
como amplas aberturas que propiciam
uma grande interação entre o interno e
externo, já que vizinho ao edifício tem o
projeto de um parque e a 200 metros está a
praia. As varandas arrematam as aberturas
e dão continuidade aos ambientes dos

apartamentos; além disso, elas acontecem
de forma a se descolarem de uma rigidez
repetitiva, o que gera uma identidade única
para cada unidade da edificação.
A disposição dessas varandas admite áreas
ensolaradas abertas que protegem os
ambientes internos da exposição direta à
luz solar, trazendo conforto térmico para as
unidades. Seu desenho ainda permite um
jogo de luz e sombra em uma proposta quase
monocromática que é quebrada por sutis
toques da cor laranja nas fachadas.
A composição assimétrica das fachadas
acontece muito por conta da disposição das
unidades pelo pavimento tipo. Praticamente
com a mesma planta, os apartamentos nas
laterais do edifício são rotacionados, criando
um jogo totalmente diferente nas fachadas.
Além desse movimento diferenciado na
volumetria, ressalta-se o caráter único de cada

unidade, ou seja, apartamentos diferentes
para moradores diferentes, em busca
de agradar aos variados estilos de vida.
Um dos destaques do projeto fica por conta
dos caixilhos utilizados. Nas unidades, eles
acontecem no estilo piso-teto de forma a gerar
maior iluminação natural e dar a sensação de
que os ambientes internos são maiores. Já nas
áreas comuns e, principalmente, na entrada
do edifício, os caixilhos levemente recuados e
formando uma diagonal com o passeio público
criam uma área de chegada mais convidativa.
Parte do térreo foi destinada para garagem, e
foram descartados muros altos e gradis, a fim
de criar uma maior interação entre o espaço
público e o privado. Evitam-se barreiras,
cria-se um entorno mais harmônico, não
se segregam os espaços e permite-se um
ambiente mais convidativo e participativo.

Vili Design
Residence
LOCAL: João Pessoa (PB)
DATA DO PROJETO: 2015
ÁREA DO TERRENO: 1.763,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 8.210,95m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Sistema: Fachada Ventilada
Prisma Bianco 7,5x7,5 TEL
Prisma Grafite 7,5x7,5 TEL
Prisma Alumínio 7,5x7,5 TEL
Revestimento Interno dos WC´s
White Polar 30x46 BR BOLD
White Polar 30x46 BR NAT
Mineral Técnica - Podotátil 25x25 NAT
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Planta do Pavimento Tipo

Planta do Pavimento Térreo - Pilotis

Prisma
Bianco
7,5x7,5
TEL

Corte

Corte

SUL/
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Manoel Dória
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DÓRIA LOPES FIÚZA
ARQUITETOS ASSOCIADOS/
A criação, a superação dos desafios da limitação,
a satisfação da viabilização e o orgulho da obra
concluída são alguns fatores que conduzem a filosofia
de trabalho do Dória Lopes Fiúza. A vasta experiência
do escritório, que tem à frente dos seus trabalhos
os arquitetos Manoel Dória, José Vicente Lopes e
Waldeny Fiúza, faz com que a criatividade, as grandes
ideias, a racionalidade e o conhecimento da arquitetura
como um todo tornem a criação fluida, rápida,
fácil e inovadora, o que explica o número expressivo
de projetos realizados pelo escritório.

“Na arquitetura de
hoje, você tem que
conciliar a viabilidade do
empreendedor, um bom
projeto, uma qualificação
técnica, um desenho atual
e isso tem que refletir no
usuário.”
Arquiteto Manoel Dória
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Projeto 01/

BOULEVARD
BOMBINHAS/		

MORAR E COMPRAR
Buscar a privacidade para as unidades
residenciais e garantir movimento às lojas
voltadas para a avenida principal da cidade
de Bombinhas foi o objetivo do escritório
Dória Lopes Fiúza ao projetar o Boulevard
Bombinhas. A solução adotada foi propor um
partido arquitetônico que separasse os usos
e fizesse com que os usuários pudessem
desfrutar da vivacidade do local, das belas
vistas e da proximidade com o mar.
Disposto em formato de U, o edifício constituise em um bloco único com uma praça
interna. No térreo, os espaços comerciais
foram inseridos voltados para a avenida e a
parte sob os apartamentos foi reservada para
estacionamento. A rua em que o prédio está
localizado já possui uma dinâmica agitada
e com lojas, assim o projeto dá continuidade
às atividades locais, preservando a vivacidade
do bairro.
Os pavimentos superiores foram destinados
às unidades habitacionais, preservando a
intimidade das residências e garantindo vistas
privilegiadas. Grandes varandas e aberturas
compõem as fachadas em uma simetria
agradável.
Vale destacar que a praça interna no térreo

recebeu um grande tratamento paisagístico
e foi destinada a área de lazer, com piscinas,
áreas de descanso e salão de festas.
Devido ao gabarito baixo, o edifício
dialoga com a rua através de seu volume
mais condensado. Na fachada frontal, as
linhas horizontais, ora retas, ora curvadas,
contrastam com as linhas diagonais do
telhado na cobertura da edificação. O mesmo
ocorre em toda a parte interna da volumetria
em U. O destaque fica por conta das linhas
curvas das sacadas, que tornam o ambiente
aberto mais harmônico.
Os materiais utilizados, como cerâmica,
porcelanato e pedra conferem texturas e cores
diferenciadas para o edifício. A combinação
se mescla com o ambiente de praia e com o
paisagismo local.
Por fim, em busca de proporcionar um
ambiente mais sustentável, a construção
conta com reúso e captação de água da
chuva, amplos espaços que permitem a
permeabilidade facilitada da água no solo,
iluminação de LED nas áreas comuns,
aquecimento solar, além de um meticuloso
estudo de posicionamento de aberturas,
de forma a aproveitar a melhor iluminação
e ventilação naturais.
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Planta do Pavimento Térreo

Boulevard Bombinhas
LOCAL: Bombinhas (SC)
DATA DO PROJETO: 2010
ÁREA DO TERRENO: 6.044,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 14.015,00m²

Corte

Elevação
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Projeto 02/

JOCKEY PLAZA		
SHOPPING CENTER/		
“O shopping center
reestrutura e reorganiza
as regiões de uma cidade.”
Arquiteto Manoel Dória

PASSEIO ORGÂNICO
A composição orgânica do interior e o
invólucro em formato de caixa compõem
a dinâmica contrastante do Jockey Plaza
Shopping, projetado pelo escritório Dória
Lopes Fiúza. Localizado ao lado do Jockey
Club da cidade de Curitiba, o partido
arquitetônico adotado busca inspiração nas
retas e no escalonamento das arquibancadas
em frente às pistas de cavalos, ao mesmo
tempo que se apropria das curvas acentuadas
do percurso e as traduz para o interior e o
exterior do edifício.
O extenso programa do centro comercial
exigiu uma grande área construída, sendo
composto por dois subsolos destinados para
estacionamento e dois pavimentos - térreo e

superior - com lojas de diversos tamanhos e
formatos. A integração tanto vertical quanto
horizontal do empreendimento é feita a partir
de amplos corredores, com grandes aberturas,
luz natural e pés-direitos altos. O objetivo
dos arquitetos foi promover maior contato
com o ambiente externo, além de garantir
melhor iluminação e ventilação natural para
os ambientes, a fim de não sobrecarregar
a energia elétrica e a utilização de arcondicionado.
Essa conexão com o exterior fica mais
evidente das vistas diretas para as instalações
do jockey. Da praça de alimentação e de
alguns restaurantes e lojas, é possível avistar
a pista de corrida e também parte do skyline
da cidade.

Por conta das extensas fachadas compostas
por diferente elementos e texturas, o shopping
foi pensado com várias tonalidades de cor e
formas, com o intuito de criar uma dinâmica
diferenciada. O paisagismo arremata as áreas
externas e as luzes noturnas revelam uma
construção sólida e imponente.
Vale destacar que, para um projeto dessa
dimensão, foram previstos captação e reúso
de água das chuvas, grande parte de área
permeável com jardim, iluminação e ventilação
naturais e geração de energia a partir de
painéis solares.
A estrutura foi prevista em concreto moldado
in loco, com cobertura de telhas metálicas e
fachadas ventiladas.
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Jockey Plaza
Shopping Center
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Elevação

LOCAL: Curitiba (PR)
DATA DO PROJETO: 2011
ÁREA DO TERRENO: 91.147,60m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 211.626,76m²

Corte

Corte

Planta do Pavimento Térreo

Planta do 2° Pavimento

ARQ/BR/06/SUL/

Roberto Rita
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MANTOVANI E RITA
ARQUITETURA/
Características marcantes, como traços limpos,
cores em detalhes, muita madeira e pedra definem
o trabalho do Mantovani e Rita Arquitetura.
Responsável por desenhar boa parte das edificações
da cidade de Florianópolis, o escritório tem seus
projetos reconhecidos pela grande qualidade,
que se reflete desde a conceituação e a delimitação
do partido arquitetônico até o desenvolvimento
do projeto e a execução primorosa da obra.

“O importante foi a nossa
sacada de ir visitar o bairro
e sentir que vamos ter uma
nova âncora para a cidade.”
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Arquiteto Roberto Rita

Projeto 01/

K-PLATZ CENTER/

UNIFICAR OS USOS
Um quarteirão inteiro pra ocupar na cidade
de São José, em Santa Catarina, e quatro
usos distintos - residência, comércio, hotel
e corporativo - para contemplar em projeto
foi o desafio do escritório Mantovani e Rita
Arquitetura, ao projetar o K-Platz Center.
Como resultado, o partido arquitetônico
adotado foi separar os usos em quatro
diferentes torres apoiadas sobre um grande
volume horizontal, sendo que cada elemento
tem seu acesso independente e de acordo
com a demanda.
Ao aliar tantas atividades diferenciadas, o
conjunto revitaliza a região em que se insere
e interfere positiva e diretamente na dinâmica
do bairro. Apesar de cada torre ter sua
própria forma e estilo, elas são compostas
por elementos e cores semelhantes, com
o objetivo de uma unidade arquitetônica.

A solução de projeto ainda preza pela
privacidade das torres, ao respeitar, de
acordo com a legislação local, as distâncias
mínimas entre elas. Essa implantação permitiu
excelente ventilação e iluminação naturais,
em busca de maior conforto térmico para o
complexo.
No empreendimento, foi previsto que as torres
comercial e do hotel ficassem voltadas para
a avenida de maior fluxo, por seu caráter já
consolidado por atividades comerciais. Já
as torres residenciais foram posicionadas do
lado oposto e voltadas para uma rua mais
tranqüila e resguardada do trânsito intenso
da avenida principal. Dessa forma, o acesso
tanto de veículos quanto de pedestres foi
pensado de maneira a criar fluxos organizados
e exclusivos.
Destacam-se as diferentes tipologias
conformadas para cada uso. Assim, uma

das torres residenciais se caracteriza por
ser de estúdios compactos e a outra, de
apartamentos de dois dormitórios. O prédio
corporativo oferece três tamanhos diferentes
de salas e o hotel possui quartos menores e
maiores, dependendo da posição na planta do
pavimento tipo.
As áreas de lazer de uso de cada edifício ficam
nas respectivas coberturas, tanto privilegiando
a privacidade dos diferentes usuários
quanto marcando a vista do entorno, mais
especificadamente do mar.
O embasamento das torres fica por conta de
um grande volume retangular que segue o
perímetro do terreno. A parte interna desse
bloco será dedicada a um amplo espaço
comercial, cujo projeto ainda se encontra em
fase de desenvolvimento.
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K-PLATZ Center
LOCAL: São José (SC)
DATA DO PROJETO: 2011 - 2013
ÁREA DO TERRENO: 8.470,40m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 57.468,12m²

Lamina
Colors Snow
100x300 RET

PRODUTOS PORTOBELLO
Colorless Sand 45x90 EF NAT
Econative Walnut 20x120 EF RET
Lamina Colors Snow 100x300 RET
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Projeto 02/

ISLAND		
HOME RESORT/		

“O arquiteto tem a
responsabilidade de
melhorar a cidade.”
Arquiteto Roberto Rita

CONECTAR PISCINA E MAR
O gabarito baixo, as linhas retas, as grandes
aberturas, o contato com o entorno e as
piscinas com bordas infinitas são alguns dos
elementos que compõem o Island Home
Resort, projetado pelo escritório Mantovani e
Rita Arquitetura.
Localizado em um terreno à beira-mar na praia
do Campeche, em Florianópolis, a construção
nasce em meio a uma paisagem quase
intocada, com vista privilegiada para o entorno
e, especialmente, para o mar. O intuito dos

arquitetos foi baseado na questão de que os
pontos-chaves do projeto fossem a integração
visual com a paisagem e a sensação de
liberdade.
O partido arquitetônico toma forma
naturalmente a partir da solicitação do cliente
de inserir as piscinas nas varandas e privilegiar
as vistas. Assim, o volume escalonado
acontece para permitir que todos os
apartamentos que possuem piscina possam
receber insolação direta. Com isso, diferentes
conformações de plantas são distribuídas em

cada pavimento para criar um edifício mais
dinâmico e que possua unidades residenciais
com detalhes e elementos muito particulares
e únicos.
A posição das piscinas também foi
condicionante para as divisões internas de
cada apartamento. Todos eles possuem
ligação direta das varandas com as salas
de estar que, aliadas às piscinas, produzem
uma sensação de ausência de limite entre o
apartamento e o mar.
Vale destacar a estrutura em concreto

convencional utilizada, que, por seu
meticuloso projeto, permitiu os balanços
das piscinas sem a necessidade de pilares
poluindo a construção e atrapalhando as
vistas.
Para os apartamentos laterais que não
possuem piscinas, o térreo foi contemplado
com uma ampla área de lazer e piscinas que
também tem bordas infinitas, na tentativa
de aproximá-las ao mar. Para arrematar as
dependências do edifício, um subsolo semienterrado abriga as vagas de automóveis.

Island Home Resort
LOCAL: Florianópolis (SC)
DATA DO PROJETO: 2010 - 2012
ÁREA DO TERRENO: 2.846,84 m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 5.981,69 m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Ecowood Patina Branco 22,5x90 RET
Ecowood Freijo 15x90 RET
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Planta do Pavimento Tipo

Ecowood
Freijo
15x90 RET
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ARQ/BR/06/SUL/

Raquel Hagen, Tatiana Steffler
e Heloísa Bocorny
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HB		
ARQUITETAS ASSOCIADAS/
Formado por uma equipe prioritariamente feminina,
o HB Arquitetas Associadas tem o objetivo de atender
às expectativas de seus clientes através dos conceitos
de eficiência e bem viver. À frente do escritório,
as arquitetas Heloisa Bocorny, Raquel Hagen e Tatiana
Steffler prezam uma arquitetura de qualidade formal
e funcional, o que concede excelência aos projetos
realizados em diversos setores. Ao considerar de
grande importância a relação do edifício com o entorno
e a cidade, o escritório garante projetos que se
consagram como referências urbanas na paisagem.

Projeto 01/

SC401 SQUARE		
CORPORATE/		

“A inspiração veio pela
própria natureza que se
apresentava no local.”
Arquiteta Heloisa Bocorny

Mineral
Portland
60x60 NAT

ABSORVER A NATUREZA
Localizado em um terreno com mais de
15 hectares e uma grande APP - Área de
Preservação Permanente -, o SC401 Square
Corporate, projetado pelo escritório HB
Arquitetas Associadas, prima pela fusão com
a natureza e o respeito a ela. Em meio a
mais de 100 mil metros quadrados de área
construída, praticamente 70% da área verde
do terreno foi preservada.
A legislação local e a vegetação existente
foram condicionantes para criar as três torres
que compõem o complexo. O partido adotado
foca edificações com baixo gabarito que
aproveitam ao máximo as aberturas, com a
finalidade de estreitar a relação do interior
com o exterior. Além disso, os volumes tiram
partido da topografia e acompanham a curva
de nível do terreno, que delimita justamente a
área de APP. Nesse percurso curvo, tem-se as
torres Lagoa e Campeche, sendo a primeira
voltada para a praça central do condomínio e
a segunda direcionada para a rodovia SC401.
A terceira construção, que leva o nome
Jurerê, fica paralela à Campeche e cria um
triângulo na implantação que foi destinado a
ser uma praça central. Seu volume encontrase perpendicular à SC401 e funciona como
um corredor que conduz o pedestre e os
veículos ao interior do empreendimento. Um
quarto volume, de dimensões mais modestas,
fica entre as torres Lagoa e Campeche,

e foi destinado às atividades do centro
administrativo, com salas de reuniões e
auditório para mais de 300 pessoas.
As linhas horizontais e contemporâneas
predominam nas fachadas dos edifícios
e ressaltam a espacialidade do local.
O vidro reflexivo nas fachadas dá o tom
final, ao espelhar o verde das montanhas
adjacentes. Em alguns pontos das fachadas,
a pele de vidro admite um formato mais
vertical, de forma a quebrar sutilmente a
simetria horizontal e, principalmente, indicar
os acessos aos interiores das torres. As
edificações possuem jardins lineares em
seus núcleos, que seccionam a volumetria
sólida e possibilitam mais iluminação e
ventilação naturais ao ambientes internos.
O conceito do empreendimento é de um
centro multiúso de permanência onde se
pode ter trabalho, convívio, serviços e lazer
durante as jornadas do dia a dia. Portanto,
além dos espaços corporativos, grandes
praças e áreas abertas de permanência
foram pensadas para permitir diferentes
configurações de trabalho.
O destaque é a praça central que, através
de seu paisagismo, seguiu o conceito de
trazer para dentro do empreendimento as
áreas verdes do entorno. As lojas ali dispostas
foram pensadas em estrutura metálica com
cobertura verde e pergolados, por onde
a vegetação se projeta.
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Planta do 2º Pavimento

Planta do Pavimento Térreo

Corte

SC401
Square Corporate
LOCAL: Florianópolis (SC)
DATA DO PROJETO: 2010 - 2012
ÁREA DO TERRENO: 154.480,223 m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 108.305,10 m²
PRODUTOS PORTOBELLO
City Cement 90x90 NAT
City Off White 90x90 NAT
Cimento Cinza 60x60
Mineral Portland 60x60 NAT

Corte

“A nossa ideia era
transformar uma casa que
era de uma família única
para várias famílias.”
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Arquiteta Raquel Hagen

Projeto 02/

RESERVA CASA		
ROSA/W TOWER/
TOWER/		

REVITALIZAR A CASA
Como se não bastasse a árdua tarefa de
atender à solicitação do cliente e inserir, em
um mesmo terreno, um shopping aberto e dois
edifícios, um residencial e outro comercial, o
escritório HB Arquitetas Associadas ainda teve
de levar em consideração uma condicionante
importante: a Casa Rosa. Um equipamento
tradicional e de valor histórico para a cidade
de Caxias do Sul, a antiga mansão situada no
terreno deveria ser incorporada ao projeto.
Diante desse cenário, foi preciso adotar
um partido arquitetônico que absorvesse
os diferentes e importantes usos, mas que
estabelecesse uma comunicação visual
entre os edifícios, em busca de criar uma
unidade para o conjunto. Assim, foram
previstos duas torres com usos específicos,
um embasamento para abrigar o shopping
e a Casa Rosa foi destinada a espaço
de integração e encontro pertencente ao

condomínio residencial. Vale ressaltar que,
pela conformação do terreno, foi possível
separar os acessos e inclusive fazer com
que o edifício comercial e o shopping
ficassem direcionados para uma avenida
mais movimentada, e o edifício residencial,
para uma rua mais tranquila e local. Essas
ações marcam a separação dos usos e
facilitam a dinâmica das diferentes atividades
desenvolvidas nas edificações.
Nas volumetrias das torres, além dos materiais
semelhantes, foram inseridos pórticos, de
forma a criar um diálogo entre elas. No caso
da torre residencial, o pórtico, em ACM
prata, funciona como moldura para o living
das unidades. Já na comercial, o pórtico se
destaca mais pelo seu coroamento no topo
da edificação. Os panos de vidro nas laterais
do residencial funcionam como extensão da
caixilharia do comercial. São detalhes que
fazem toda a diferença e garantem a qualidade

e a unidade do projeto arquitetônico.
Na torre residencial, as arquitetas seguiram a
linha de apartamentos com amplos espaços
sem grandes perdas de circulação. Isso fica
evidente na sala de estar que faz a distribuição
para os quartos, ou seja, um ambiente com
qualidade que aproveita a conformação da
planta dos apartamentos. Além disso, grandes
aberturas, varandas e um hall social privativo
concedem às unidades um caráter mais de
casa.
No embasamento das torres, foi previsto um
mall aberto, que teve o primeiro pavimento
com a circulação das lojas prevista em uma
varanda aberta e iluminada que serve de
cobertura para o pavimento térreo. Esse
desenho permitiu uma volumetria escalonada
para o centro comercial, que reflete
diretamente na escala do pedestre, fazendo
com que o espaço de passeio vire um local
agradável e acolhedor de se frequentar.
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Implantação

Planta do 1° Pavimento - Pilotis

Planta do Apartamento Tipo

Planta do Pavimento Tipo - W Tower

RESERVA CASA
ROSA/W TOWER
LOCAL: Caxias do Sul (RS)
DATA DO PROJETO: 2011
ÁREA DO TERRENO: 7.889,26 m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 522.252,41 m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Mineral Off White 60x60 NAT RET
Cimento Cinza 60x60
Domus Marble 80x80 POL
Carrara Bianco 60x120 POL
Mineral Portland 60x60 EXT
Idea Bianco 30x60

Corte

Corte

ARQ/BR/06/SUL/

Mauricio López, Silvio Machado, Andrés Gobba,
Rochelle Castro, Luciano Andrades e Matías Carballal
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MAPA/
Mapa					
Formado como um coletivo binacional, através da
fusão de dois escritórios - o brasileiro STUDIOPARALELO
e o uruguaio MAAM ARQUITECTOS -, o MAPA realiza
projetos de arquitetura de múltiplas escalas, em ambos
os países. A dupla disposição geográfica permite
a investigação do limite de um formato não
convencional de produção, que se concentra
na busca pelo pertinente e o exploratório. Além disso,
as atuações acadêmica e profissional dos arquitetos
do escritório, encaradas como duas frentes diversas
e complementares, são responsáveis por moldar a
produção de seus trabalhos.

Projeto 01/

WMC
WORLD MEDICAL		
CENTER/		

223

“A inspiração foi a gente
tentar quebrar a questão
desse paradigma que
existe para esse tipo de
programa corporativo.”
Arquiteto Luciano Andrades

OTIMIZAR AS ESCALAS
O desafio do escritório Mapa, ao projetar o
edifício que vai receber as instalações do
WMC | World Medical Center, foi inserir na
cidade de Campina Grande, na Paraíba,
uma construção que fosse coerente com
as transformações atuais da conformação
da cidade e contemplasse as duas escalas
principais: a do pedestre e a dos edifícios com
acentuada verticalidade.
Por conta do atual atrito entre áreas antigas
e consolidadas com baixa densidade versus
prédios novos e altos, o partido arquitetônico
do WMC buscou suavizar esse contraste
cada vez mais evidente na paisagem. Assim,
a construção foi estabelecida em duas partes,
sendo um embasamento e uma torre.
O embasamento se relaciona com a rua e
a escala do pedestre, além de permitir uma
maior permeabilidade no bairro através de uma
galeria comercial e cultural. Com nove metros
de altura, essa construção admite um caráter
mais público e dialoga com os pedestres
através das duas frentes da esquina.
Uma praça aberta e ligeiramente acima
do nível do passeio dá a sensação de
continuidade ao espaço público. Rampas sutis
e poucos degraus conectam e constituem
um só espaço. O arremate fica por conta

de espelhos d’água e murais artísticos que
fazem a conexão entre passeio público e
hall interior privado. Algumas lojas voltadas
para a rua estreitam ainda mais a relação
com o pedestre. Na lateral do edifício, essa
mesma configuração acontece, mas de forma
mais intimista devido ao acesso ao Centro
Cultural e ao aclive da rua. Cria-se um espaço
aberto e de permanência como extensão do
equipamento de cultura.
A torre visa atender ao programa solicitado
pelo cliente e preocupa-se em criar uma
edificação de qualidade para virar um marco
urbano para o local. Ao todo, 115 metros de
altura revelam fachadas com brises verticais
que compõem uma dinâmica diferenciada
para o edifício por conta da luz solar e da
artificial. Num mix de luz, sombra e reflexo,
os brises não funcionam somente como
protetores solares e térmicos, mas como
ornamento decorativo da fachada. Em chapas
monocromáticas de granito, o desenho e a
textura se dão pelos diferente acabamentos
polido, levitado e apicoado. Além disso, de
cada ângulo de onde se avista o edifício,
os pedestres podem verificar diferentes
dimensões e formas da construção como um
todo.

WMC
World Medical Center
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LOCAL: Campina Grande (PB)
DATA DO PROJETO: 2012 - 2014
ÁREA DO TERRENO: 3.142,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 30.928,78m²
PRODUTOS PORTOBELLO
Circulação paredes externas e internas
Prisma Bianco 7,5x7,5 TEL
Banheiros e vestiários - paredes internas
Prisma Bianco 7,5x7,5 TEL
Circulação/Torre/Pavimentos Tipo
Prisma Bianco 7,5x7,5 TEL
Circulação/Torre/Pavimentos Tipo (piso)
Mineral Nude 60x60 CBAC NAT

Corte

Planta do Pavimento Térreo

Elevação

Planta do Pavimento Tipo

Projeto 02/

SENGE
EXPANSÃO DA SEDE		
DO SINDICATO DOS
ENGENHEIROS/		
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“O ponto de partida foi um
brainstorm com a equipe
inteira e, muitos riscos e
desenhos depois, surgiu um
partido geral para encarar
o problema.”
Arquiteto Luciano Andrades

EXPANDIR PARA QUALIFICAR
No concurso público de projetos de arquitetura
para a expansão da Sede do Sindicato dos
Engenheiros de Porto Alegre, o escritório
Mapa, em parceria com o escritório Arquitetura
Pela Rua, apresentou a melhor proposta, que
ia ao encontro das atuais necessidades da
instituição.
A expansão do prédio existente que já
abrigava as atividades do sindicato precisava
ser mais do que simplesmente a inserção
de um edifício. Deveria não só expandir, mas
compor um novo conjunto, uma apropriação
do lote e uma configuração do quarteirão
em que está localizado, de forma a unificar
e qualificar o existente.
Através dos fundamentos seguidos pela
instituição, tais como caráter público,
formulação de um novo paradigma de
representatividade e performance frente
a adaptações e mudanças, os arquitetos
buscaram um partido arquitetônico que
refletisse todos esses valores, além de ser
um marco de referência urbana para a cidade
de Porto Alegre.
Dessa forma, nasce um edifício que se
abre para o espaço público estabelecendo
um diálogo direto com os pedestres e
visitantes. Logo no térreo, uma praça funciona
como continuação da calçada e, com

permeabilidade facilitada, convida para
entrar no edifício. Nesse pavimento está
localizada uma galeria com espaços de uso
cotidiano e comerciais. O pavimento acima
constitui-se como mezanino, onde uma
plataforma elevada funciona para eventos
e atividades institucionais. Por esses dois
espaços estarem voltados para a rua, terem
grandes aberturas e desenvolverem atividades
que envolvem muitas pessoas, estabelece-se
uma leve transição do espaço público para
o espaço interno da instituição.
Em relação à formulação de um novo
paradigma, a arquitetura promove, baseada
no programa solicitado, a expressão do
caráter coletivo e integrador das propostas.
A própria materialidade austera da construção
estabelece o diálogo entre a representação
e a arquitetura, de forma que o prédio por
si só já faça a mediação entre o institucional
e o urbano.
A concepção estrutural, racional e
emblemática do projeto permite múltiplas
configurações dos espaços internos, ou
seja, o edifício se adapta a diferentes usos
e configurações de layout. Além disso,
o prédio alia ótimas condições de ventilação
e iluminação naturais agregando, um caráter
sustentável ao projeto.

SENGE
EXPANSÃO DA SEDE
DO SINDICATO DOS
ENGENHEIROS
LOCAL: Porto Alegre (RS)
DATA DO PROJETO: 2014
ÁREA DO TERRENO: 1.545,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 8.350,00m²
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PRODUTOS PORTOBELLO
Banheiros e vestiários - paredes internas
Prisma Bianco 7,5x7,5 TEL

Elevação

Corte

229

Planta do Pavimento Térreo

Corte

Produtos Portobello/
ESPECIFICADOS NOS PROJETOS/
Linha/Produto

PROJETOS

ARQUITETO DESIGN
Branco 9,5X9,5 Tel
Cinza Claro 9,5x 9,5 TEL
Cinza Escuro 9,5x 9,5 TEL
Neve 5x15 TEL
Neve 9,5x 9,5 TEL

BrazilGlass Glass & Aluminium
Hotel Comfort Sinop
Hotel Comfort Sinop
Unique Studio
Hotel Comfort Sinop

BAUHAUS
Lime 10x60 RD RET
Lime 60x60 RET

BRASÍLIA
Concreto Cinza 20x120 RD RET
Concreto Cinza 60x120 RET
Concreto Cinza 60x60 RET
BRAVA
Cement 60X60 Ext
Nero 60X60 Ext
Warm Gray 10X60 Rd Nat
Warm Gray 60X60 Ext
Warm Gray 60X60 Nat
BROADWAY
Lime 60x60 EXT RET
Lime 60x60 RET
Lime 90x90 RET

CITY
Cement 90x90 NAT
Off White 90x90 NAT
COLEÇÃO CAPSULA
Fulget Palha 60x60 BOLD
COLORLESS
Off White EF 45x90 RET
Grigio 45X90 EF NAT RET
Sand 45x90 EF NAT
COLORS
Atlântico 4,5x4,5 TEL
Branco 4,5x4,5 TEL

Cru 4,5x4,5 TEL
Glam Paprika 4,5x4,5 TEL
Matt Branco 4,5x4,5 TEL
Matt Carbono 4,5x4,5 TEL
COncretissyma
Matiz Nude 15x60 RD RET
Matiz Nude 60x60 RET
Matiz Oliva 60x120 RET

PÁG.

35
39
39
129
39

AC Hotel by Marriot
Marina da Glória
Barra Trade Prime
AC Hotel by Marriot

77
57
73
77

AC Hotel by Marriot
AC Hotel by Marriot
AC Hotel by Marriot

77
77
77

AC Hotel by Marriot
AC Hotel by Marriot
AC Hotel by Marriot
AC Hotel by Marriot
AC Hotel by Marriot

Condomínio Oscar
Condomínio Rodésia
Condomínio Oscar
Condomínio Rodésia
Condomínio Oscar
Condomínio Rodésia

SC401 Square Corporate
SC401 Square Corporate

AC Hotel by Marriot

Vogal Luxury Beach Hotel & Spa
Ibirapuera
K-Platz Center

77
77
77
77
77

45
49
45
49
45
49

213
213

77

165
23
203

Hotel Comfort Sinop
39
BrazilGlass Glass & Aluminium
35
Hotel Comfort Sinop
39
Torre Cristal
133
Ilha Pura Condomínio Saint Michel 83
Condomínio Oscar
45
Condomínio Rodésia
49
Condomínio Rodésia
49

AC Hotel by Marriot
77
AC Hotel by Marriot
77
Ilha Pura Condomínio Saint Michel 83
Duo Corporate Towers
181

Linha/Produto
Ecodecor
Cassis 15x120 RET
Ecodiversa
Ibirapuera Mix 20x120 EXT RET
Parquet D’ Olivier 20x120 EXT RET
Ecollection
Teca Suave 20x120 RET
Araucaria Clara 20x120
Araucaria Natural 15x90 EF NAT RET
Eucalipto Autoclavado Pátina
20x120 RET
Econative
Walnut 20x120 EF RET
Ecowood
Aroeira 10x90 RET
Canela 20x120 RET
Freijo 15x90 RET
Patina Branco 22,5x90 RET
Essencial
Cimento Cinza 60x60
Cimento Natural 10x60 RD RET
Cimento Natural 60x60 BOLD
Granilite Palha 10x60 RD BOLD
Granilite Palha 60x60 BOLD

PROJETOS

Villa Lobos 1 e 2 Centro
Corporativo
AC Hotel by Marriot
AC Hotel by Marriot

AC Hotel by Marriot
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa
Urban Futuro
Marina da Glória

K-Platz Center

Concreto Aparente 60x60 POL
77
77

77
165
139
57

203

SC401 Square Corporate
Reserva Casa Rosa /W Tower
AC Hotel by Marriot
AC Hotel by Marriot
AC Hotel by Marriot
AC Hotel by Marriot

213
217
77
77
77
77

AC Hotel by Marriot
AC Hotel by Marriot

Marmi
Carrara Bianco 60x120 POL
Carrara Bianco 60x60 POL
Carrara Bianco 90X90 POL RET

Mineral
Argento 60x60 POL

19
175
207
207

Infinita
Dolomiti Gris 10x45 RD BOLD
Dolomiti Gris 45x45 BOLD

Les Roches
Onyx Naturelle 60X120 Pol Ret

153

Autoria Madalena
Empresarial Novo Mundo
Island Home Resort
Island Home Resort

Residencial Albert Scharlé
Residencial Albert Scharlé
Empresarial Novo Mundo
BrazilGlass Glass & Aluminium
Cone Condomínio de Negócios

Rovere Naturale 20x200 RET
Rovere Oliato 20x200 RET

Linha/Produto

Concreto Aparente 60x60 RET
Grafite 60x120 POL
Grafite 60x60 POL
Nude 60x60 CBAC NAT
Nude 60x60 NAT
Nude 60x60 POL
Off White 15x60 NAT
Off White 60x60 EXT

GALLERIA D’ARTE
Crema 60x60 NAT
Crema 60x60 POL
Crema 60x60 RET
Crema 90x90 NAT
Ticiano Grigio 60X60 NAT RET

Lamina
Colors Snow 100x300 RET

PÁG.

Residencial Lourdes
K-Platz Center
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa
Gênesis Office Tower

Vogal Luxury Beach Hotel & Spa

Reserva Casa Rosa /W Tower
Residencial Albert Scharlé
Ibirapuera

91
91
175
35
29

77
77

105
203
165
143

165

217
91
23

Off White 60x60 NAT

Off White 60x60 POL

Off White 90x90 POL
Portland 60x60
Portland 60x60 EXT
Portland 60x60 NAT
Portland Off White 60x60 RET
Técnica - Podotátil 25x25 NAT

PROJETOS

Parque Avenida Negócios
& Convivência
Parque Avenida Negócios
& Convivência
AC Hotel by Marriot
Renaissance Work Center
Renaissance Work Center
WMC World Medical Center
Barra Trade Prime
Parque Avenida Negócios
& Convivência
Parque Avenida Negócios
& Convivência
Faria Lima 3500
BrazilGlass Glass & Aluminium
Hotel Comfort Sinop
BrazilGlass Glass & Aluminium
Hotel Comfort Sinop
Residencial Albert Scharlé
São Conrado Office
Residencial Lourdes
Unique Studio
Hospital Naval de Natal
Reserva Casa Rosa /W Tower
Hotel Comfort Sinop
São Conrado Office
Hospital Naval de Natal
BrazilGlass Glass & Aluminium
São Conrado Office
Autoria Madalena
AC Hotel by Marriot
Reserva Casa Rosa /W Tower
Residencial Albert Scharlé
SC401 Square Corporate
Portinari Centro Corporativo
Vili Design Residence

PÁG.

101
101
77
95
95
223
73
101
101
13
35
39
35
39
91
121
105
129
161
217
39
121
161
35
121
19
77
217
91
213
149
185

New Solution
Carga Pesada Plus Polar 07x30 RD BOLD
Carga Pesada Plus Polar 30x30 BOLD
Ecolamina Patina Branco 41X41 Bold
Laser Ice 07x 41 RD BOLD
Laser Ice 41x41 BOLD
White Polar 30x46 BR BOLD
White Polar 30x46 BR NAT
White Polar 41x41 Mate BOLD
White Polar Mate 30x46 Mate BOLD

AC Hotel by Marriot
AC Hotel by Marriot
Unique Studio
AC Hotel by Marriot
AC Hotel by Marriot
Vili Design Residence
Vili Design Residence
Ibirapuera
Ibirapuera

77
77
129
77
77
185
185
23
23

PIETRA CALCAREA
Cru 60x60 RET

Unique Studio

129

PIETRA DI FIRENZE
Off White 60x60 RET

AC Hotel by Marriot

PIETRA DI VERMONT
Crema 60x60 EXT

Parque Avenida Negócios
& Convivência

77

Linha/Produto

PROJETOS

PIETRA ST REMY
Argento 60x120 EXT
Crema 60x120 NAT

PÁG.

São Conrado Office
Marina da Glória
Cinema Leblon

121
57
61

Parque Avenida Negócios
& Convivência

101

Grafite 7,5x7,5 TEL

Vili Design Residence
Vili Design Residence
WMC World Medical Center
Senge Expansão da Sede
Vili Design Residence

185
185
223
227
185

PROGETTO
Bianco TU 60x60 NAT
Simplesmente Branco 60x120 POL
Simplesmente Branco 60x60 POL

Empresariais Queiroz Galvão
Renaissance Work Center
Renaissance Work Center

171
95
95

Residencial Lourdes

105

STeel
Corten 60x120 RET

São Conrado Office

121

TRAVERTINO NAVONA
Crema 90x90 RET

Vogal Luxury Beach Hotel & Spa

165

Villa Lobos 1 e 2 Centro
Corporativo
Reserva Casa Rosa /W Tower

153

AC Hotel by Marriot
Residencial Albert Scharlé
Unique Studio
Barra Trade Prime
Faria Lima 3500
BrazilGlass Glass & Aluminium
Hotel Comfort Sinop
Hospital Naval de Natal
Portinari Centro Corporativo
Renaissance Work Center
Reserva Casa Rosa /W Tower
Empresariais Queiroz Galvão
Parque Avenida Negócios
& Convivência

77
91
129
73
13
35
39
161
149
95
217
171
101

Vogal Luxury Beach Hotel & Spa

165

PLANET
New York Cement 45x45 BOLD
Prisma
Alumínio 7,5x7,5 TEL
Bianco 7,5x7,5 TEL

SPESSORATO
Slate Mountain Crema 60x60
EXT RET

UNIVERSAL COLLECTION
Domus Marble 60x60 POL
Domus Marble 80x80 POL
White Home
Antartida 30x60 BOLD
Antartida Crema 30x60
Cetim Bianco 30x60
Cetim Bianco 30x60 RET

Glacier White 30x60
Glacier White 30x60 RET
Idea Bianco 30x60 BOLD
Idea Bianco 30x60
Cetim Bianco 30x40 BOLD
Marmi Classico
Bianco Pighes 60x120 RET

217

101
Mais informações sobre os produtos Portobello no
www.portobello.com.br

CrÉditos
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Brazilian architecture 5th Edition

233
Créditos
KOM ARQUITETURA
Faria Lima 3500

CRÉDITOS 3D

Paulo Brenta

ATHIÉ WOHNRATH
Cone Condomínio de Negócios

EQUIPE DE MAQUETES A|W

ANASTASSIADIS ARQUITETOS
Autoria Madalena
Ibirapuera

NEORAMA FILMES LTDA

SIDONIO PORTO ARQUITETOS ASSOCIADOS
BRAZILGLASS - GLASS & ALUMINIUM
Hotel Comfort Sinop

TOMAZ CABRERA
MAYARA READY E EDUARDO MILLER

ESTÚDIO MOLECULAR
Condomínio Oscar
Condomínio Rodésia

FRED MEYER
FRED MEYER

Backheuser e Riera Arquitetura
Hotel Moinho Fluminense

Nelson Sadala

Eduardo Mondolfo Arquitetos
Marina da Gloria
Edifício Cinema Leblon

GDARQ
ALBERTH COSTA DA SILVA

Sergio Gattáss Arquitetos Associados
Barra Trade Prime
AC Hotel by Marriot

SERGIO KLEIN
Nelson Sadala

Arquitetos do Rio Consultoria e Projetos
Ilha Pura - Condomínio Saint Michel

NEORAMA FILMES LTDA

TORRES MIRANDA ARQUITETURA
Parque Avenida Negócios & Convivência
Residencial Lourdes

ARQUI 300
TEARTE – DIGITAL RENDERING

Cristina Valle
Residencial Albert Scharlé
Renaissance Work Center

MÍDIA.COM
ERF IMAGENS VIRTUAIS

Deda Arquitetura
SÃO CONRADO OFFICE

WALISSON FORTUNATO

Arquitetos Associados
BHTEC
Moradia Estudantil - Campus Unifesp São José dos Campos

RAFAEL GIL E THOMAS LOPES WHYTE

Rui Carneiro Arquitetura
Unique Studio
Torre Cristal

RENDER 3D COMPUTAÇÃO GRÁFICA
RENDER 3D COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Norden Arquitetura /Sabbatini Interiores
URBAN FUTURO
GÊNESIS OFFICE TOWER

JEAN MARCEL S. SOUZA
INOVA CG

ACCIOLY CATELLI ARQUITETOS ASSOCIADOS
Portinari Centro Corporativo
Villa Lobos 1 e 2 Centro Corporativo

MAQUETES ELETRÔNICAS INTERNAS: MEPI 3D/ MAQUETES ELETRÔNICAS EXTERNAS: FÁBRICA D’ARTE
MAQUETES ELETRÔNICAS E MONTAGEM: FÁBRICA D’ARTE

ARCTEC ARQUITETURA E CONSULTORIA
Hospital Naval de Natal
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa

JÚLIO CESAR – MAQUETE ELETRÔNICA/RAISSA LORENA – EDIÇÃO DE IMAGENS
SILVÉRIO CERVERA – MAQUETE ELETRÔNICA/ PEDRO FONSECA – EDIÇÃO DE IMAGENS

Pedro Kok / Alexandre Kissajikian

Dória Lopes Fiúza Arquitetos Associados
Boulevard Bombinhas
Jockey Plaza Shopping Center
MANTOVANI E RITA ARQUITETURA
K- Platz Center
Island Home Resort

Jomar Bragança
Jomar Bragança

Leonardo Finotti

Pontual Arquitetos
Empresariais Queiroz Galvão
Empresarial Novo Mundo Duo Corporate Towers
CRN Arquitetura
Duo Corporate Towers
Vili Design Residence
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KOM ARQUITETURA/
By linking innovative solutions to the vast experience garnered from undertaking projects
in a wide range of areas of architecture and urbanism, KOM imprints excellence in every
one of its projects. Aware that architectural design transforms cities, the office strives for
maximum connection with the surrounding region, by promoting synergy between
the public and private spaces. Through the ongoing training for the team of architects
and technological enhancements, the office’s focus is on the perfect conjugation among
art, technology and respect for the environment.

Faria Lima 3500/

“This ‘game’ of having a lower
height, ended up airing the entire region.”
Architect Beatriz Ometto Moreno
REFLECTING THE SURROUNDINGS
Amid the high towers of the avenues into which it is
inserted, the Faria Lima 3500 building, designed by KOM,
stands out for its short stature, for its shape with cutouts
and the glass skin that reflects the surrounding scenery,
at the same time in which it fragments it into pieces.
Located in a major corporate building street in the city of
São Paulo, the project’s architectural premise was defined
based on assumptions such as the local legislation,
conforming to the lay of the land and surrounding region.
The building should make full use of the building potential,
for the purpose of creating large slabs to address the
customer’s requests. In deciding to have a large horizontal
volume, the office faced the challenge of creating a
building that would dialogue with the city and have a fitting
aesthetic quality through a more contemporary and more
pedestrian driven architecture.
The horizontality of the construction affords a breathing
space for the region, where high towers prevail. Walking
among the exorbitant heights of the neighboring building
becomes less hard due to the more modest height and
the permeability that the building proposes by giving direct
access to the streets that surround the venture.
By breaking up the images of the adjacent lanes, the
angle of the façades creates interesting corners through
the reflections on the glass skin and its cutout design, as
if they were different videos projected at every moment
on the glass wrapping of the building. The site becomes
a space for contemplation for people as they walk or drive
by, or even for those working in the neighboring buildings.
This exhibits the dynamics of the surrounding region, as
well as records the permanent bustle of the city.
Placed slightly above street level, the building is
configured as an urban milestone, but not as an
unreachable element. The blockhouse construct enabled
a connection with the region of the building, since the
empty areas in the ground floor allow a clear view of
the streets and the neighboring buildings. This action
promoted a construction more concerned with integration
of the city as a way of preventing the segmented
environment from establishing barriers, both physical and
virtual. It is worth highlighting that 50% of the ground floor
area was planned to be the site of a public square.
The building has five floors of between 3700 and 5000
square meters with shapes based on the different angles
of the construction. The leaning pillars break the rigid
vertical nature of the orthogonal pillars and increase the
areas in the upper floors. The angle allows observers
inside the building to feel that they can lean out over the
avenue on which the building is located.
A mix of concrete and metal structure, the building has a
number of sustainable solutions that earned it the Green
Building Council’s Gold LEED certification.
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A|W ATHIÉ WOHNRATH/

SIDONIO PORTO ARQUITETOS ASSOCIADOS/

Estúdio Molecular/

Design and plan spaces in which architecture and design promote well-being, comfort and
the feeling of being in a unique place is the driver for the Anastassiadis Arquitetos office.
Headed by architect Patricia Anastassidis and her five partners, the office focuses on
concepts that strive to link aesthetic concern to the best technical and functional solutions.
In this way, the objective of the team - comprised of over 60 professionals divided into the
corporate, hotel, property and commercial areas; is to think about each detail of the project.
This means an in-depth analysis of the region and its surroundings, climate, profile of the
audience and appropriate materials for each customer.

Under the criterion that charming projects are those that translate people’s way of being
and the values of companies, A|W - Athié Wohnrath endeavors to promote a satisfactory
experience by delivering spaces aligned to its customers’ business strategy. With
differentiated and innovative processes, A|W operations are in 4 major areas: Architecture,
Construction, Technology and Turnkey. This way, projects are undertaken with maximum
accuracy and compliance with deadlines, budget, quality delivery and innovation.

The ongoing quest for an expression coherent with the current spirit leads the Sidonio Porto
Arquitetos Associados office to focus its activities on constructive rationality, adequacy
of materials and correct integration of its projects to the geography and the culture of the
site. With projects undertaken in different areas of activity, the office’s vast and successful
experience is continually recognized through countless awards and exhibitions of the sector.

The attempt to escape from larger, running away from models imposed and experimenting
with new ideas are the drivers for the work done by architect Vinicius Mazzoni’s Estúdio
Molecular. The analogy with the molecular concept, in which a small part unnoticeable to the
naked eye is capable of making the difference on Earth, makes the office believe that small
can have power and drive outcomes for projects, even when inserted into a higher and more
plural complex. So, the architect strives for power and identity in each architectural aspect
by valuing space, use and its users instead of delegating logic to architectural reasoning.

AUTORIA MADALENA /

CONE CONDOMÍNIO NEGÓCIOS/

BRAZILGLASS– GLASS & ALUMINIUM/

HOTEL COMFORT SINOP/

CONDOMÍNIO OSCAR/

CONDOMÍNIO RODÉSIA/

INDUSTRIALIZE THE HEAD OFFICE
The exoskeleton formed by a white metal truss is what
draws attention in the Brazilglass head office building
designed by the Sidonio Porto Arquitetos Associados
office.
Located in the municipality of Guararema, on a lot on the
margin of the Via Dutra, the design takes advantage of
the site and strives, through its striking shape, to create
a reference marker on the landscape for people traveling
in both directions on the highway. For the view of the
surrounding region, the volume of the building practically
leans over the lot boundaries towards the highway.
It is worth highlighting that, for environmental concerns,
the implementation of the head office building and the
plant buildings was carried out in such a way as to
preserve the natural woods, the water springs and the
natural topography of the lot. In this way, a minimum of
digging and landfills was applied, with the metal structure
being an additional resource for the lots to require as
little earth moving as possible. In addition, this initiative
resulted in a building with less contact with virgin soil and,
at the same time, placing the upper floors in constant
contact with the treetops of the local vegetation.
The building’s metal structure contributes not only to
a differentiated aesthetic appeal, but also explores as
much as possible the free floorplan inside the building.
The design ensures ample spaces that allow for higher
flexibility in internal layout.
The construction is enclosed in glass planes and internal
partitions are defined using movable panels. It is worth
highlighting that, because of being a glass production
industry, the intent was to use the client’s own product on
the façades.
The pillotis with pools with reflecting surfaces and access
ramps to higher floors receives visitors and creates a
permeable ground floor. The standout is in the green
cover in the coexistence area and an apartment to host
visitors from the plant.
In addition to focusing on basic sustainability-based
solutions, such as natural lighting and ventilation, a
differentiated waste separation and collection system,
solar energy panels, etc., the focus of the architect was
in designing a more industrialized and rational building in
order to optimize the construction process and deploy
less water, facilitating future refurbishments, shortening
the lead time and avoiding unnecessary disposals.

HOST VERTICALIZATION
An imposing portico that seems to support the large cubic
volume of the construction is the striking characteristic of
the building of the Hotel Comfort Sinop, designed by the
Sidonio Porto Arquitetos Associados office.
Located in Sinop, a city marked by a flat topography
and vast plantation fields predominated at times by the
green from soy and, at others, by the white from cotton,
the project faced the challenge of proposing a building
capable of relating to the local scale and its horizontality.
The hotel will be one of the responsible for encouraging
the verticalization that, little by little, has been taking place
there. The concern is with not removing the city’s existing
identity and, at the same time, increase the use of its
construction potential.
In this way, the architectural concept uses horizontal
lines to highlight the building’s outstanding volume,
where the hotel suites are concentrated. On the laterals,
addressed by the base of the portico, the vertical lines are
in evidence. Together, these different elements highlight
the contrasting relations of the building in raising the city’s
height without being oppressive to the horizontality of the
adjacent buildings.
The concrete building has 142 suites distributed on ten
floors. The hotel floorplan was well structured so that the
floor types address vertical circulation at the lateral and
centralized horizontal circulation. The apartments were
placed on both sides of the building to make use of
natural lighting and ventilation available. Large balconies
were inserted in the rooms with the double function
of privileging the view of the surrounding region and
operating as sun shades to protect the lower floors from
exposure to the intense sunlight of the region.
One half-buried underground floor, due to the water table
being very close to the surface, serves as parking lot,
and one pavement above street level holds the swimming
pool and leisure area. The decision to raise the swimming
pool was taken with a view to creating privacy for the
leisure venue, in addition to providing broad views of the
surrounding region through and above the surrounding
treetops.
The project also foresees capture and reuse of rainwater,
solar energy plates to heat water, rationalization of the
construction system deployed to prevent unnecessary
disposals and optimize lead-time, concern with the
concepts of respect for the environment and natural
resources in order to obtain a more sustainable
construction.

STAGGERING THE TERRACE
What is really impressive in Condomínio Oscar,
designed by Estúdio Molecular, is the staggering of the
construction. Despite being the striking element of the
architectural proposal, the staggered design format is
the outcome of a number of factors, such as the desire
to create buildings that translate the site of insertion,
the relation of the architecture with its surrounding and,
in particular, the quality of the indoor spaces and their
reflexes on the construct’s façades.
The solution found follows the downward slope of the
street on which the building is inserted. This way, a
dialogue is established with the existing square adjacent
to the venture, in order to present the scale of pedestrians
and to avoid the walls of constructions. Their intent is
to ensure a construction that is less aggressive to the
surrounding region.
The slabs that form the steps of the building are translated
into verandas that seek to, within the urban chaos of the
city of São Paulo, to raise the spirit of the ground floor
house to heights. The idea was to make these terraces
into yards with a view. So, the experience of future
inhabitants is enriched by environments that project and
extend beyond their boundaries, leaving a feeling of
amplitude and reinforcing the relation between users and
the place where they live.
Two unit sizes, 50 or 70 square meters, were applied in
one or two bedroom apartments. It is worth mentioning
that all apartments have balconies, even those that do not
have the large terraces.
The project has two vertical circulation axes, in addition
to independent accesses for pedestrians and vehicles.
The pedestrian entrance by way of a suspended square
should be highlighted, as it creates a new perspective for
the surroundings and marks the main access to the gated
community.
The façades of the building were treated with different
elements that subtly project forward, in opposition to
the openings of the balconies. To highlight this effect,
materials such as concrete, corrugated metal plates and
monochromatic textures were used. The finishing detail
is left to the landscaping on the terraces, which gives
continuity to the vegetation found in the neighboring
square.
Finally, two artistic panels were designed, one at the top
of the building and the other on the rear façade, facing a
local single-family housing unit street. A good example of
architecture that merges with urban art in the search for a
project of higher artistic quality.

BREAKING THE MONOTONY
The asymmetry of Edifício Rodésia, designed by Estúdio
Molecular, is a consequence of the endeavor to propose
buildings that take pride in having their own identity
and, in particular, help improve the site where they are
inserted. Façades that create milestones in the city
were not the only point for concern of the architects,
but also conceiving the building that would dialogue not
only with the landscape, but, and in particular, with the
street in which it is inserted, in the nightlife district of Vila
Madalena, in São Paulo.
The composition of the façade is the result of the floors
that are distributed into four types of apartments mirrored
and/or inverted in relation to each other. So, each floor of
the building gains a design around a specific circulation.
This movement is only possible because of the floorplans
types having been designed structurally and functionally
in a way that allows them to be mirrored and spun around
their own axes.
Four types, varying between 38 and 72 square meters,
are distributed in 10 floors. Hydraulic areas and structural
axes were condensed in order to avoid driving higher
costs for the differentiation available between the floors.
The apartments appear to be equal, but for their position,
opening, exposure to sunlight and ventilation, they
become unique housing units, each with its own identity.
Since the floor area of the units is small, floor-to-ceiling
openings were adopted enabling higher levels of natural
lighting ventilation. This initiative also affords more spatial
comfort, since the large openings give the impression of
amplitude to indoor spaces.
The façade uses the color yellow in the blinds, highlighting
the openings in the building. In contrast, a vertical garden
with flower vases distributed throughout the pavements
insert green into the façade. A simple action, but that
marks out the building in the region for its differentiation
with respect to the environment.
Without any fences or walls and shops inserted on
the ground floor of the building, the project strives to
merge with its surrounding, without losing privacy for its
inhabitants. With a subtle level difference with respect to
the sidewalk, the entrance to the building assures a level
of security to the access, in a very simple way that does
not segregate the place.
Mixing residential use with shops is part of the initiative
of contributing to the bustle of the district and improving
quality of life for the region. Movement is created instead
of contributing to empty, fenced off spaces, which
separate residential areas from public streets and do not
privilege strolling.

“The lot is not the only concern, but rather
the total context and with what I am giving the city.”
Architect Patricia Anastassiadis
CULTURE TRANSLATED
Interpreting, bringing together and inserting all elements
of a district’s culture, routine and movements in just one
building was the challenge faced by architect Patricia
Anastassiadis in project Autoria Madalena. Located
in Vila Madalena, a nightlife district filled with the urban
culture of the city of São Paulo, the residential building
features differentiated apartments and a very particular
aesthetic concept, which raises it to the category of urban
landmark.
The lower stature with respect to the environment softens
the verticality of the region and proposes a higher level
of contact with the pedestrian scale. The landscaping
treatment in the frontal retreat area and the transparent
glass buffer connect the building’s common area with
the public sidewalk. These initiatives are the outcome
of the concern in establishing a more harmonious and
communicative urban context.
Altogether, eight floors featuring two-bedroom apartments,
in 56 or 70 square-meter options, in addition to two
two-floor penthouses with three suites. The venture
focuses on integrated and comfortable spaces with
large open windows and maximum of integration with
the external environment. In this way, natural lighting
and ventilation are guaranteed for the interior of the
housing units. It is worth highlighting that the larger units,
located at the ends of the floors, feature large verandas
connected to the living rooms and corner windows in
the master suite. These resources increase the field of
vision from the indoor environments and enable a higher
connection with the scenery. In addition to ensuring
well-being and amplitude for the interior of the units,
these open areas perform the function of highlighting the
aesthetic composition found in the façades.
The treatment of the façades is a standout of its own in
the building due to the highly visual expression of the
light structures and diversified textures. Based on a three
dimensional play that moves away from the surrounding
buildings’ simplistic and flat symmetry, the building’s
colors bring out a liveliness making it stand out amid the,
for all intents and purposes, monochromatic palette of the
buildings in the surrounding region. Framed by the dark
gray ornaments and the wood that surrounds the corner
windows, the predominantly reddish tinge reinforces the
relation between full and empty, by contrasting with the
closed-off balconies and the high-relief elements, the
symmetry gains force through strong and accurate lines
marking the identity of a building with personality.
Finally, the intent of translating what living in Vila Madalena
means through the transformation of the building’s
common areas into places for culture and exchange of
experience is worth mentioning. This way, spaces like
the library under the curatorship of Cosac Naify, the large
hall with pictures by Christian Cravo and the items by
designer Zanini de Zanine round out the architectural
quality of the project and carry out the function of cultural
reference for the local inhabitants.

IBIRAPUERA/

“Whatever I can cut, trim down, take the base that
I took from the ground to an intermediary floor and
from there, stagger the tower, I believe that I create
a more human relationship with the people who
experience the city.”
Architect Patricia Anastassiadis
CONTEMPLATE THE PARK
The concept of establishing closer relations between
architecture and people was the guide for architect
Patricia Anastassiadis in defining the design concept for
the Ibirapuera building. In addition to creating comfortable
apartments that address the needs of its inhabitants, the
architect was concerned with the relation between the
building and the surrounding region, so that the urban and
pedestrian scales were both, respected and optimized.
Located in the city of São Paulo, the residential building has
a privileged position in the metropolis by being located on
the outskirts of the Ibirapuera Park. As if the privileged views
of the park and part of the city skyline were not enough to
guarantee the charm for the apartments, the building also
features high quality indoor and outdoor spaces.
From sidewalk to penthouse, the building’s staggered
floor outline smoothly leads the way in establishing
a subtle transition from public to private space. The
distance from the lot boundaries is another factor that
helps in establishing airier spaces that preserve the
privacy of the neighborhood. In the ground floor common
areas, the landscaping follows the green of the park and
establishes a continuity with the surrounding area. The
boundary wall on the laterals takes on a cutout format
and, through transparent slits placed in some points,
establishes communication with the public sidewalk. The
intent is to bring closer pedestrians and inhabitants in
creating a better urban environment, since the building
overlooks a street corner. The different configurations of
the apartments provide movement in the volume of the
building, relieving the verticality of the building and avoiding
simplistic façades. This is an attempt to provide unique
characteristics so that each unit will have an aspect closer
to that of a house that opens up on a garden.
With large foundations, the building features on the ground
floor two single-bedroom residential units with large social
spaces and private swimming pools. The second floor,
location of the leisure area with sauna and swimming
pool, was raised above the treetops to ensure a view of
the sunset and of Ibirapuera Park. From then on and up
to the eighth floor, the floor is split into two apartments
and, following that, up to the fourteenth floor, the floorplan
addresses one large apartment. The building is crowned
by a three-floor penthouse. All units have large openings
and balconies with self-supporting glass railings, in order
to afford a clear view and preserve the contact with the
exterior. In addition, straight and contemporary lines play
out the cutout game of the slabs. In this way, linked to the
gradual staggering of the building’s outline, the verticality
of the construction is softened with respect to the scale
of the park. Finally, the endeavor to create two different
and independent circulation schemes is worth highlighting,
given that it intends to reduce the distance covered by
inhabitants to their apartments. The intent is to create
agility for routine movements, establishing more pleasant
environments and facilitating displacement within the
building.

“The challenge was to place a building
in a landscape that was not formed yet.”
Architect Michel Rike

FORMING THE URBAN
In order to guarantee a broad view and natural lighting
for the Cone Condomínio Negócios building, the Athié
Wohnrath Associados office adopted an architectural
proposal that sees two volumes, offset to each other,
connected by a vertical circulation option.
Located in Cabo de Santo Agostinho, the lot of
the building is in an area where lots were still being
defined and urbanized. The project was born with the
responsibility of being one of the first buildings and
that, for this reason, would start defining the local urban
context. The focus was then to develop a fairly horizontal
building, with appropriately large areas amid a practically
flat landscape.
In conventional concrete framework, the project was
defined in such a way as to optimize the floorplan
enabling different types of layouts. Special glass panes
that ensure maximum natural lighting, but preserve indoor
thermal comfort were deployed in the façade.
The standout in the façades are the ends of the building
that feature central spaces and project outward from the
two main volumes. These spaces provide interesting
views of the surrounding region, since from some
angles it is possible to see the sea. To highlight these
environments, orange colored frames were inserted
conferring personality upon the building and marking it out
in the context in which it is inserted. Despite the building
deploying predominantly neutral materials, the orange
color redeems the customer’s characteristics and is a
reference to the local culture and high temperatures.
It is worth mentioning that the columns on which the
building detaches from the floor establish, in addition to
the parking area, an important space for communication
and transition between the outdoor and the indoor.
Access to the indoor facilities is done at floor level and
through an imposing entrance atrium. From this point
on, a large central distribution area appears with vertical
circulation access to the building’s two main volumes.
This division of the building into two wings, allows each
pavement to have differentiated uses based on the needs
of each corporate space. In the penthouse, a terrace with
landscaping treatment provides a coexistence area for
users of the building.
A few of the solutions adopted in the project for
sustainability reasons were the green roofs, the capture
and reuse of rain waters, and the use of special glass to
achieve moderate use of air conditioning with the intent of
reducing consumption of energy.

“One fundamental parameter is the implementation
with another starting point being the construction
system that we will use to achieve the architectural
expression we desire.”
Architect Márcio Porto

“The building will display iconic
characteristics for the city and the region.”
Architect Sidonio Porto

“The idea of the project was to take advantage
of the view and have the building follow the downward
sloping lay of the lot.”
Architect Vinícius Mazzoni
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“The attempt was at doing something
that were a new experience.”
Architect Vinícius Mazzoni
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Backheuser e Riera Arquitetura/

Sergio Gattáss Arquitetos Associados/

Arquitetos do Rio Consultoria e Projetos/

With the privilege of having worked with great masters like Oscar Niemeyer and João
Figueiras Lima - Lelé -, architect Eduardo Mondolfo runs his office with the objective
of establishing feasibility for projects in alignment with his customers’ specific needs.
The capacity to generate differentiated architectural and technical solutions has led
the office to undertaking projects of different magnitudes, providing counseling and
coordination in a wide range of areas of architecture and urbanism.

Backheuser e Riera Arquitetura was born out of the merger in previous projects done in
partnership between two major offices, Brazilian B.AC Backheuser Arquitetura e Cidade and
Spaniard Alonso Balaguer Riera. By linking the encompassing and transdisciplinary practice
of Brazilian architecture and urban design to the Spanish activity in different project scales
and typologies, the office reinforced its design capability, which gave it the execution of the
Olympic Port, in Rio de Janeiro, and the development of a number of projects in this context.

From urban and real estate development planning, to works management, architect Sérgio
Gattáss runs his office’s projects focusing, in particular, on the market of the city
of Rio de Janeiro. Comprised by a group of experienced architects and trainees, the office
provides a full service approach by acting in a wide range of segments and scales, as well
as in coordinating professionals in calculation, design and others involved in this process.

Adequacy, creativity and good taste are the underpinning objectives for the activity of the
professionals of recognized competence that comprise the Arquitetos do Rio Consultoria
e Projetos Ltda. office. With a wide range of activity in different master plans and projects,
through the development, coordination, management and tracking of works, the office
stands out for the quality of services delivered, always accompanied by excellent economic
outcomes.

MARINA DA GLÓRIA/

HOTEL MOINHO FLUMINENSE/

BARRA TRADE PRIME/

ILHA PURA - CONDOMÍNIO SAINT MICHEL/

“We created supports following the lines of
masts of the sailboats so that anyone arriving in
the bay confuses visually the real masts on the
sailboats and the support structure for the roof.”
Architect Eduardo Mondolfo
ADEQUATE THE MARINA
The care and respect with history and, in particular, with
the work of architect Amaro Machado and the team
that created the Flamengo Park was fundamental in the
concept of the project to revitalize the Marina da Glória,
undertaken by the Eduardo Mondolfo Arquitetos office.
Located in one of the most beautiful postcard venues
of Rio de Janeiro, the space Marina da Glória will be
fully integrated to the Flamengo Park, a project that was
headed by landscapist Lota Macedo Soares and with
architect Affonso Eduardo Reidy and landscapist Roberto
Burle Marx as team members.
The conceptual and architectural features of the main
building, better known as the Prédio Ponte (the Bridge
Building), were preserved. However, the degraded
penthouses in white tensile-structure had to be replaced.
The major modification results from the new roofing that,
for being hybrid, mixes wood and steel, in addition to
supporting a garden roof. The change can be clearly
perceived from inside the building. However, due to the
green roof, the building becomes integrated to local
nature, in such a way as to highlight the view of the
surrounding region, as well as of the adjacent architectural
monuments.
The new metal support pillars for the cover were placed
extending beyond the boundaries of the building’s existing
structure, admitting varied inclinations and creating a
differentiated rhythm for the façades. With oblique and
slender formats, the pillars, as highlighted by architect
Eduardo Mondolfo, meld with the masts of the sailboats
anchored in the marina.
The main building will also hold restaurants with large
verandas that will allow contemplation of the view through
direct contact with the nautical square at its center,
establishing a new space for coexistence, ensuring social
and leisure interaction for visitors to the marina.
A new building in cast metal structure will be inserted
behind the existing building and used to dry-dock small
vessels. Between the two buildings, a large circulation
area will allow boats to be handled and towed.
Next to the main building, an existing small volume will
be replaced by a construction covered in concrete with a
garden roof and sealed in frameless glass. With a shape
that is reminiscent of fish and wooden decks, the space
will be used by a restaurant to attract visitors and tourists.
Finally, the parking lot will be organized into two floors,
so that the complex will no longer be subject to vehicles
circulating inside the facilities. The project strives to exalt
pedestrians and appropriate the space in a major effort to
return liveliness to the venue and ensure adequate quality
for an urban marina.

EDIFÍCIO CINEMA LEBLON/

“It is in complication that the
possibility to do something different exists.”
Architect Eduardo Mondolfo
RECOVER THE BIG SCREEN
Giving back a cultural and entertainment equipment to
the city is a key point guiding the architectural intervention
undertaken by architect Eduardo Mondolfo in the
Edifício Cinema Leblon. Located in Rio de Janeiro, the
construction in Art Deco style draws attention for its
shape and for the charm it confers to a street corner on
the famous district of Leblon.
The architectural intent of the intervention is to ensure the
architecture of the existing façades and the large entrance
lobby are preserved. In this way, the façades will have
their initial design and colors restored, in order to recover
an architectural heritage that was lost through successive
interventions. The lobby with its triple-ceiling-height will
be preserved and restored, in addition to receiving a
translucent glass, metal frame skylight to allow natural light
to come in. The Cinema Theater will have its dimension
and projection technology modernized to match the
needs of current equipment.
In order to create feasibility for the project, the
refurbishment includes an added area where a staggered
building will be added to the existing construction.
Altogether, seven floors will be used as corporate spaces,
one floor dedicated exclusively to stores and, finally, three
underground floors will be used as a parking lot and
a store. It is worth highlighting that the cinema theater
mezzanine and the shop pavement open into the empty
space in the lobby, creating a relationship of proximity to
the projection rooms.
One interesting point in the modification is the
configuration of the garage floors, with ramps giving
access to the first level being where cars stop. Distribution
to the next pavements is done by way of automotive-size
elevators, for the purpose of preventing traffic in the region
and optimizing the number of parking spots.
The new volume will serve as a crown that will renovate
the external aesthetics of the Cine Leblon. The new
floorplans were drafted in different sizes that scale down
as the building gains height. Due to this, a mass with a
staggered design appears that, for being smaller at the
top, highlights the imposing base region in a gesture
targeted at highlighting the architectural importance of the
existing building.
With the intent of not creating fancy façades in order not
to clash with the Art Deco style, the façade of the new
building was prepared in green glass with silkscreen
applications resulting in a color-gradient effect. From
opaque, in the parts at the front of the structure, moving
through translucent parts and finally reaching total
transparency at eye level. This resource was used to
filter sunlight and ensure comfort and privacy for indoor
environments.

“Our project stems from the principle of
preserving the identity of the existing building, both
in the perception of people on the streets as well
as of those entering the building.”
Architect João Pedro Backheuser
DESIGN NEW USE
Amid the major transformations in the region of Porto
Maravilha, in Rio de Janeiro, the former Moinho
Fluminense grain silo stands out for its size and role in
the local history. However, given the modifications in the
area and actions by the government, the space had to
be modified. Instead of demolishing the building, the
architects of the Backheuser e Riera Arquitetura office
were given the challenge of conceiving a hotel within the
existing structure.
The project is responsible for revitalizing the building
but, above all, for establishing a major link with the past.
By respecting the existing construction, the endeavor
is to keep alive a part of the history of the city of Rio de
Janeiro.
The silos with 50-meter-long conveyors, a specific
structural system and very specific geometry and volumes
must be very carefully treated in order to preserve their
aesthetic value as much as possible. To this end, a
detailed study of the floorplan and of how to insert slabs
to create the different floors was undertaken so that the
curves of the existing structure would remain perceivable
both from the streets and from the new indoor spaces.
This concept was reflected in the circulation on the floors,
in which architects adopted a zigzag format that weaves
around the cylinders enabling a more organic flow.
The 12 spaces that comprise the building were divided
into 16 floors that will hold the hotel rooms. In two of
them, vertical circulation options where established and
in the others were distributed the rooms that, in most
cases, share the circular space divided in two parts.
The washrooms in each unit are square-shaped and
establish the only opposition to the prevalence of circular
floorplan design. It is worth noting that despite the fact
that the lining of the new walls contrasts with the existing
ones, the rooms maintain as much of the circular walls
as possible.
The position of the new windows in each suite, placed in
such a way as to respect the verticality of the façade, is
another important point in the intervention. The openings
were positioned in accordance with the perception of light
and shadow on the silos when the façade is exposed to
sunlight.
On the ground floor, the triple-ceiling-height lobby is a
reference to the height of the units and preserves the
relation of this scale in height for people entering the
building. Formed by impressive concrete columns with
trapezoidal chapiters, the silos’ concrete cones and
a dramatic effect lighting, the space impresses for its
magnitude.
The finishing details are left to the top two floors, which
house a glass-encased restaurant with a full view to the
Guanabara Bay and a swimming pool in the penthouse.
Inserted at the edge of the façade, the swimming pool will
offer guests the unique experience of being at a 60-meter
height and as if swimming in air.

“The differential lies in the quest for a durable
architecture, out of the common and that would
transmit an aspect of sophistication and modernity.”
Architect Sérgio Gattáss
SOPHISTICATE THE OFFICE
The elegance and simplicity of the lines and shapes that
architect Sérgio Gattáss gave to the Barra Trade Prime
building translate the concept of conceiving a corporate
project that offers sophistication and differential in its
workspaces.
Located in Barra da Tijuca, in Rio de Janeiro, the venture,
which operates as a commercial and corporate mixed
use facility, ensures easy access given its location close
to two thoroughfare avenues and a few meters away from
a mall.
With pure shapes in straight lines, the building admits a
displacement in its volume as if it were split into two parts.
So, half of the front façade is comprised by a pro-eminent
volume with an inclined plane in a movement that makes
it look like the building is leaning towards the boundary
of the lot. On the other hand, the other half seems to be
backed up, in order to create a warmer site that serves as
main access to the building.
In providing the finishing touches for the other façades,
some opaque and glass elements create drawings and
different symmetrical patterns that give the building its
own rhythm. All of these resources were foreseen with a
view to adapting the building to the customer’s needs in
trying to create a more interesting construction given the
constraints imposed by local legislation.
It is also worth highlighting that legislation is directly
responsible for the distance to the lateral boundaries and
for the lower height, both for the building itself and for the
surrounding region, which enabled a naturally lit and airier
construction.
In the interior, large slabs with free space floorplans
enable the configuration of different types of layouts.
Vertical circulation was located in the middle of the
building, to facilitate displacement inside the building and
the peripheral areas comprise basically three corporate
spaces, that can be used in integration or separately. This
division of the floorplan shows the quality of the project in
creating spaces that can be adapted to meet the needs
of its users.
In addition to the concern with different issues around
sustainability, which resulted in the building being
LEED certified, the project was also concerned with a
number of factors that facilitate maintenance and drive
durability for the construction. This movement targets a
lasting architecture and that avoids future expenses with
refurbishments and adaptations.

AC HOTEL BY MARRIOTT/

“The Marriott is a project very much
defined by the lay of the lot and by legislation.”
Architect Sérgio Gattáss
REGIONALIZE HOSTING
As if the complexity of having to conceive the architectural
design for AC Hotel by Marriott - Barra da Tijuca were
not enough, the Sérgio Gattás Arquitetos office also
had to face the challenge of adapting the spaces
and the facilities of the preconceived templates to the
standards required by the international hotel chain for its
environments, according to the climate, the culture and
the site of insertion of the project.
Located in Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, the venture
features facilitated access to the beach and the
assurance of incredible views of the scenery.
The architectural design concept worked on both, the
irregular lay of the lot with its nearly triangular shape, and
the local legislation that, with its constraints, helped to
configure the volumes defined for the building.
In a very accurate design gesture, the architect chose
a curved front façade that softens the vertical lines of
the construction and harmonizes the building with its
surroundings.
Since this is a project subject to specific requirements
placed by the hotel chain with very clearly defined
characteristics, the concern with maintenance, durability
and agility in construction was fundamental in the project
concept. This way, on the inner part, the room modules
were designed to allow a serial reproduction of the
furniture; on the outer side, the choice was made for
materials that are always in fashion, allowing a fixation
with quality and easy cleaning.
The latter requirements led to the adoption of ventilated
façades that, in addition to facilitating building
maintenance and cleaning activities, afford a much better
level of thermal and acoustic comfort to the building.
Altogether, the building has eighteen floors, of which two
are underground, targeted at parking lot and meeting
rooms, and the penthouse is a leisure area, containing
children’s and adult swimming pool, bar and fitness room.
The hotel’s 378 suites were distributed across fourteen
floors and placed on both sides of the building, enabling
all rooms to feature natural lighting and ventilation, in
addition to configuring horizontal circulation by way of a
central corridor.
With a main concrete structure and a peripheral metal
frame to support the ventilated façades, the building
also foresees a number of sustainable solutions such as
control of incidence of sunlight, ventilation and thermal
comfort.

“The lagoon and the landscape of Barra were
the starting points for the inspiration of this project.
The idea was to establish a space of high level
of comfort targeted at families and enabling them
to have direct contact with nature and leisure.”
Arquitetos do Rio

VISUALIZE NATURE
The Arquitetos do Rio office designed Ilha Pura Condomínio Saint Michel with large balconies and
wide doorframes that connect indoor and outdoor
environments with a focus on visualization and integration
with the nature surrounding the venture.
Located next to the Jacarepaguá lagoon and the Maciço
da Pedra Branca, the gated community was implemented
surrounded by green areas and different water bodies,
in preserving the reference to the vegetation of the
mountainside and the water of the lagoon.
The straight and contemporary lines highlight the
symmetrical façade of the buildings. The elements in
different shades of beige establish a dialogue between
the towers that is highlighted by the balconies and by
the same shape in the windows. Alternating elements
and textures that, at times, emphasize the verticality of
the towers and, at others, their horizontality, the buildings
stand out amid the natural landscape of the surrounding
region.
The gated community has five towers split into two types,
with units having three or four suites and a total of 160
or 130 square meters. The gourmet balconies of the
apartments are responsible for establishing a connection
between the indoor environments and the beautiful
view of the city. The differential in the floorplans lies in a
segmented bathroom that serves two rooms, facilitating
the routine of inhabitants and creating a more dynamic
interaction in the environment of the apartments.
A large leisure area with swimming pools, ballroom, spa
and gymnasium is located in the common areas of the
ground floor. The venture has a major landscaping project
that, in addition to establishing tree-lined paths among the
buildings, is also responsible for defining areas for resting,
ramps and stairs that smooth out the topography of the
land, the water bodies establish the meeting places with
pergolas containing the different types of vegetation.
Access to the gated community is done by an imposing
entrance, with separated access for vehicles and
pedestrians. With lines and shapes that follow the
architectural design of the buildings, the glass sentry
box located in the middle of the venture facilitates and
shortens the distance is covered on foot or in vehicles.
The project is located in the Ilha Pura district and will be
the first to have LEED ND certification in Latin America.
So sustainable solutions such as capture and reuse
of rainwater, reuse of gray waters, green roofs, solar
heating plates and parking spots for electric cars were all
addressed in the project.
Finally, it is worth highlighting that the apartments
will be used by the athletes participating in the 2016
Olympic Games. This way, in addition to addressing
the customer’s request, the architect also had to adapt
the units to meet a number of requirements set by the
International Olympics Committee.
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TORRES MIRANDA ARQUITETURA/

Arquitetos Associados/

Deda Arquitetura/

Innovate, surprise, satisfy customers requests and produce urban milestones is the
commitment of engineer architect Maria Cristina Valle. As vice-president of Construtora
Caparaó and head of the company’s project area, Maria Cristina concerns herself with
every detail of each project, always based on the overarching values of ethics and
seriousness, under the main assumption of translating customers desires into products
developed with constructive excellence and care in execution.

Considering that architecture is the greatest good that can only be fully achieved when
the problem’s complex variables are solved is the master line of the Torres Miranda
Arquitetura office. Headed by Júlio Guerra Tôrres and Maurício de Miranda Rodrigues,
the office - working based on differentiated concept, originality and design; feels that every
project has the right to be unique and acknowledged in the environment in which
it is inserted. From project inception all the way to tracking the works, architects strive
for solutions that respect each customer’s individual complexity and budget.

Increasing the quality of response to each project’s specific problems and diluting the
authorship issue are some of the motivations that lead Arquitetos Associados to becoming
a collaborative studio, which deals with every project as a specific task for which a particular
work organization is defined. So, the team of architects, which links practice to teaching,
believes that ongoing transformation and redefinition of the group at each new task including the use of external collaborators - contributes to its conceptual enhancement.
The architects apply different approaches in looking for suitable and innovative answers
to contemporary problems of architecture and Brazilian cities.

With projects focused on rational and differentiated models, the Deda Arquitetura office
emphasizes that basic aspects in human activities, such as housing, work and leisure, must
take place in physical spaces that promote well-being. Thus, the office believes that the
challenge in each project must be perceived as the driver for enjoyment and enrichment
of the soul of architects who mold cities and desires of man by way of creative solutions.

RESIDENCIAL ALBERT SCHARLÉ/

PARQUE AVENIDA
NEGÓCIOS & CONVIVÊNCIA/

BHTEC/

MORADIA ESTUDANTIL - CAMPUS
UNIFESP SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/

SÃO CONRADO OFFICE/

“All the elements of the program that attract and
make people converge are at the center of the two bars.”
Architect Bruno Santa Cecília

“The challenge in each project is the driver,
the pleasure and the soul of architects who apply creative
solutions to shape cities and the desires of men.”
Architect Edézio Deda Junior.

STRUCTURING THE LANDSCAPE
The simplicity of a modular housing unit targeted at
student use reveals not only the high capacity of the
Arquitetos Associados office in projecting extreme quality
solutions but also a high level of skill in qualifying the
surrounding area for the new student housing of the
Unifesp Campus in São José dos Campos.
Born out of an architectural design public contest, the
project features concern in rationalizing construction,
optimizing costs, qualifying the environment and
undertaking a construction that affords both quality of life
for people who are going to live in the University as well
as promote critical thinking about the concept of student
life.
Given this, the proposal faces construction as a
landscape structuring element. The project modifies the
existing topography in the endeavor to create collective
spaces and added to this, a new configuration for the
land, two bars guided from the lot boundaries. These bars
are basically composed by the housing units and were
staggered according to the topographic variation.
In addition, this implementation took place for the concept
to become parallel to the permanent preservation green
areas.
In this way, the objective was to create a qualified area
whose boundaries are outlined by the two housing
blocks. So, there is the overlap of three elements:
a regular system, an articulated empty space and a
redesign of topography.
The common areas that shape the building floor establish
a dilution of the boundaries between the building and the
landscape. This action takes place with the objective of
increasing the view of the local landscape both for the
housing units and for the collective spaces.
With universal accessibility, the project also strives to
eliminate or reduce as much as possible the boundaries
between circulation and permanence spaces, in order
to reinforce the feeling of continuity and integration.
The objective is to promote the integration among the
inhabitants.
The modular concept applied in the unit allows the internal
arrangements to be flexible at the scale of the housing
unit at the same time that the systems adopted can
increase flexibility at the scale of the building, with the
possibility of, in the future, eventual changes in use of
part or of the entire building.

ORNATE THE FAÇADE
The diagonally placed ornaments that line part of the
façade at the base of the building draw attention for their
aesthetic quality and for establishing a direct relation with
the street on which the commercial São Conrado Office
building is inserted. Designed by the Deda Arquitetura
office, the 21-floor tower is born to highlight the financial
center of the city of Salvador.
The grand program of the venture and the modest-sized
lot resulted in a major effort at the inception of the project
to keep the outcome from compromising the accessibility,
comfort or aesthetics of the ensemble.
In this way, the ground floor has a direct connection to
the public sidewalk and entrance is facilitated both for
vehicles and pedestrians. The absence of fencing and the
strong proximity to the construction grant it a more urbane
character.
In addition to the more aesthetic aspects, the composition
of the façade alternates opaque and reflective glass
elements revealing the openings of pavements while at
the same establishing a dialogue with the site by mirroring
the buildings around it. The different rhythm of the
façades is ensured by the composition of materials that
at times preserves verticality and, at others, horizontality,
with the latter being put in more evidence by the metal
elements on the ground and first floors.
With a mixed structure, the building allows concrete to
show through in its interior, and leaves the metal structure
to the façades. The entire venture was built in a very
rational manner, which can be verified in the “wet” areas
concentrating the hydraulic columns in order to facilitate
maintenance and optimize construction. These areas
were positioned around the center of the building, where
vertical circulation takes place. With this design option,
the peripheral areas of the different floor types were left
free for placement of furniture and contemplation of the
city view.
The concern in construction compliant with sustainability
requirements must be emphasized, with solar panels
being installed to make use of solar energy as well as
treatment systems for water and waste separation.
Another item in this aspect are the openings located in
strategic points of the floorplan, where special glass that
allows only the passage of the necessary natural lighting
was placed in order to ensure a higher level of thermal
comfort, which translates to energy savings.

“We chose to go with a single building
so that it would enable visual permeability
for the neighborhood.”
Architect Cristina Valle

LIVING IN AN OASIS
In the quest to revolutionize quality and sustainability in
ways of living, Residencial Albert Scharlé goes deeply into
the issue and ensures the title of the first building in Latin
America to receive the highest level (A) of the Healthy
Home Seal, which ensures healthy environments from
their inception all the way to occupation.
Located in the city of Belo Horizonte and authored
by office Dávila Arquitetura e Engenharia Ltda., the
architectural design was meticulously developed,
specified and detailed by the team under architect Cristina
Valle, vice-president of Construtora Caparaó.
The venture innovates mainly with respect to the
neighborhood, since, instead of following the skyline of
the surrounding region, with its high-density buildings,
the choice was made for a single tower, which allows
the better part of the lot to remain permeable. This
guaranteed a high level of visibility of the surrounding
region, in addition to ample exposure to sunlight and
natural ventilation.
Altogether, thirty floors with different types of divisions,
but all of them with four rooms, comprise the residential
area. The differential is the 19th floor, call the Intermezzo
and that serves as a breathing space in the middle of the
building. In addition to the panoramic view, the floorplan
of this floor proposes a large leisure area with spa,
fitness gym, Pilates studio, game room, resting area and
swimming pool. This floor also marks a transition in the
building, because it defines a reduction in the volume
of the tower, affording a high level of exposure to sunlight
for the swimming pool.
This reduction in the body of the building breaks with
the symmetry of the more robust portion of the lower
floors. The façades gain new outlines and are marked
by alternating open areas and enclosed balconies. In
order to give unity to the ensemble, the use of colors
and textures in the façade reinforces the straight lines
that, at times, highlight the horizontality, and at others,
the verticality of the construction.
In the effort to obtain the sustainable certification
mentioned before, the care with construction is reflected
in environments that generally do not receive that much
attention, as is the case of the garage. These were
decorated to achieve a more humanized, better lit and
facilitated access space, in order to ensure comfort and
agility for the inhabitants that must circulate in that area
every day.
A large part of the building’s ground floor and common
area was dedicated to landscaping signed by architect
Luiz Carlos Orsini, who inserted ecological spaces with
endangered and fruit bearing tree species transforming
the place into a real oasis.

RENAISSANCE WORK CENTER/

“This is a commitment to urban quality,
every building that we build must be unique
and surprising.”
Architect Cristina Valle
HIGHLIGHTING THE CORNER
The single-volume prism, the contrast between full and
empty, and the straight lines that mark out the corners of
the lot are responsible for the striking architecture of the
Renaissance Work Center corporate building located in
Belo Horizonte.
Responsible for the development, specification and
detailing of the Project authored by the Gustavo Penna
Arquiteto e Associados office, architect Cristina Valle,
vice-president of Construtora Caparaó, emphasizes the
importance of creating urban landmarks for the city, as is
the case with this venture.
The simplicity and elegance of the single-prism design
stands out and breaks the rhythm through the striking
horizontal lines that subtly interrupt the flat glass skin
plane. In order to break with this rhythm, the proposal
is for an empty region at the top of the building, as if a
part of the building had been removed. In order to enrich
this contrast between full and empty, the entrance of the
building takes place in the same direction as the empty
space on top, that is, a lobby with a ceiling height of 15
meters and a wide open space remits to the element
removed from the façade.
This play of shapes and contrasts reinforces both the
relation at street level, regarding pedestrians and the
entrance to the building, and at the skyline level of
the building itself, contrasting with the shapes of the
neighboring buildings. It is worth noting that, at night, the
lighting privileges the horizontality and further highlights the
empty space.
The twenty-seven-floor building with an auditorium that
seats two hundred and forty-five people, a convention
center, event rooms, a helicopter landing pad and a large
entrance hall received German frames and a high-energy
performance glass façade.
In the indoor portion, the different floors admit free,
square-shaped floorplans enabling different layout
configurations, affording great views of the city from
every corner, in addition to ensuring a high level of natural
lighting.
It is worth highlighting that the transition from the sidewalk
to the entrance hall happens subtly and reinforces the
connection between the indoor and outdoor spaces.
Also, the articulation between the lobby and the access to
the garages occur through a grand porte-cochère.
The excellence of the project resulted in it receiving Triple
A recognition, which ensures the deployment of bold
design and sustainable development.

“We deployed fragmenting the building into two, creating
a large coexistence square and establishing a relationship
of urban kindness and invitation to the city.”
Architect Maurício Miranda
HORIZONTALITY MIRRORED
Two predominantly horizontal buildings, one mirroring the
other, and the glass skin façades to mirror the landscape
are just a few reflexes of the high architectural quality of
the project for Parque Avenida Negócios & Convivência
building, authored by the Torres Miranda Arquitetura
office.
Located in a privileged region of the capital of the state
of Minas Gerais, the venture had to adapt to the strict
building code because of being located in the area
surrounding the Serra do Curral. Constraints with respect
to the vertical aspect of building are in place so that the
view of the mountains will remain unobstructed.
In this way, the architectural concept was developed
based on two towers, low in height, but long. The link
between the two volumes takes place by way of a large
coexistence square targeted at the function of human
reference. The focus of the architects is that the square
should be able to catalyze a social and economic
transformation for the surrounding region, promoting a
higher level of integration and valuing for the site.
The buildings lined in glass, ACM and ceramics alternate
the opacity and reflectivity of the surrounding area.
The straight lines emphasize the horizontality of the
construction while at the same time promoting harmony
with the mountain chain in the background scenery. In
the façades, projected elements and recessed openings
create an interesting interplay filled with empty and full
spaces, highlighting the three-dimensional nature of the
buildings.
It is worth highlighting that the lot’s original topography
was irregular and, due to the sharp slope, the garage
floors were inserted below street level, but do not
configure buried undergrounds. Another standout
feature is the landscaping treatment in the front part of
the venture that separates the building from the public
sidewalk protecting the privacy of the building. However,
there is continuity for the sidewalk in order to invite
pedestrians to partake of the open space, in particular to
access the stores inserted in the ground floor. Therefore,
the transition from public to private takes place at a
slow pace and strives to mimic the surroundings in the
transition space, in addition to avoiding segregation.
Another interesting point is the insertion of an efficient
internal street system capable of quickly absorbing vehicle
flow and avoiding impacts on local traffic.
Finally, the quality of the building is reflected in different
aspects and, for this reason, it targeted certification AQUA
Seal sustainability certification, granted by the Fundação
Vanzolini.

RESIDENCIAL LOURDES/

“The project concept strives to move out
of orthogonality and have differentiated angles.”
Architect Júlio Torres
RESPECT THE NEXT-DOOR HOUSE
Take advantage of the L-shaped lot with access to two
streets was the challenge faced by the Torres Miranda
office in designing the Residencial Lourdes building.
With mixed habitation and commercial use, the project
inserts shops and housing into the urban context in
different ways, but that are nonetheless linked and striving
to organize the urban fabric, in addition to promoting a
space with vitality.
The implementation establishes an extremely high-quality
building that dialogues both at the pedestrian scale, since
it is comprised of open spaces that invite access to the
commercial area, and at the urban scale, by conceiving
a reference landmark for the district. The volumes also
reinforce this aspect, since the higher portion complies
with the scheme of neighboring buildings, while the lower
portion, still above the shops, complies with the height of
the adjacent buildings.
By following this proposal, we observe the transition from
public to private space done in two different ways. On
the commercial side, the mandatory distance from the
lot front used as a square with landscaping, tables and
chairs, inviting pedestrians to visit the stores and make
use of the space for leisure. On the other hand, in the
entrance to the residential side, the transition takes place
very subtly, avoiding the conventional fencing and walls.
Thus, just a light glass skin followed by a bridge with a
cutout format and an entire lower floor green area enable
a more intense dialogue with the sidewalk.
It is worth noting the effort and quality of the project
in emphasizing not only its space but also this
communication with the surrounding region. The house
that exists on the corner does not constitute an obstacle;
rather it is drawn in and included in the context, given
that the first floors of the building subtly dialogue with it.
From the different perspectives, it is easy to observe that
the building embraces the house and does not ignore it,
in order to remind us that architecture is a process that
targets a relationship of harmony among the buildings of
the city.
The apartments with small areas target a young audience
that requires compact and functional spaces to facilitate
daily routines. This more modern spirit is reflected in the
materials and in the purer forms deployed; one example
of this is the insertion of wood brises that stand out both
for their functionality and for the insertion of color and
standout features in the façades.
A point for attention is the area located in the middle of
the building, which occupies the penthouse of the small
volume and provides a higher ceiling height in the highest
volume of the tower. With pergolas, swimming pool and
leisure areas, this space breaks the rhythm of the façade,
creating differential for the building.

“We begin by trying to understand the variables
in play in each problem, in the BHTEC case, there were
two determinants: topography and demand.”
Architect Bruno Santa Cecília
ABUSING OF TECHNOLOGY
The project for the BHTEC Institutional Building Technology Park of Belo Horizonte -, carried out by
the Arquitetos Associados office was born with the
responsibility of being the kickoff for a venture with a
number of different constructions. To this end, the
project was studied meticulously, striving to establish
a rationale to maximize construction, avoid waste,
optimize the process and stages of the work and, finally,
but perhaps the most important, that had very specific
internal characteristics that would enable changes in the
internal layout due to possible modifications in uses, but
without having to make any changes to the façade.
The architectural proposal had to be conceived based on
a master plan, so that growth would take place in planned
stages. In addition, the existence of a Master Plan for
the park led the project to comply with the assumptions
in order to define and characterize public spaces that
were both open and integrated to the local natural
scenery and the built aspects. The project, therefore,
should create potential for existing resources and
geographic and environmental conditions and, establish
in the long permanence spaces, privileged views to the
environmental preservation area.
Leading-edge construction methods, systems and
materials were prioritized driving what is known as
“dry construction”, and the use of materials with high
takedown and reuse capability. For the foundation and
other parts in contact with the soil, such as the parking
area, dressing rooms and reservoirs, a conventional
concrete structure was foreseen. On the upper part
of the building, places for labs, a metal element structural
system was deployed.
Another point that is worth highlighting was the use of
industrial system sealants in materials that feature final
finishing touches before assembly, in order to optimize the
construction process and reduce the generation of waste
some examples used are cement plates,
hollow concrete elements and corten steel plates.
Faced with a project focused on so many high-tech
procedures and materials, universal and environmental
accessibility standout and were priorities in the project
concept, in particular as a function of the site’s irregular
topography. In addition, different sustainability driven
solutions were chosen, establishing an architecture that
minimizes the consumption of energy and generates
less impacting construction processes from the
environmental standpoint.
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Norden Arquitetura /Sabbatini Interiores/

ACCIOLY CATELLI ARQUITETOS ASSOCIADOS/

The belief that curiosity, creativity and design are fundamental elements for a renovating
architecture is the key concept underpinning the work done by architect Rui Carneiro’s
office. Linked to this vision is the idea that local insertion is the starting point for the
methodology that guides project concepts. Therefore, topography, surrounding region
and climate are aspects that influence directly the concept serving as basis for the office’s
choices in the definition of volumes and materials.

Focusing on the real estate market’s latest trends, Norden Arquitetura / Sabbatini Interiores
was born from the fusion of the expertise of architect Paulo Renato Alves - in planning,
concept definition and project coordination - and architect Juliana Sabbatini - in execution
of interior design executive projects. Comprised by a team of 15 innovative and highly
qualified architects, the office pools efforts in addressing market demands based on valuing
the attributes and style of each professional.

By conciliating functionality, rationality and refined aesthetics with the materials and
technologies available on the market, Accioly Catelli Arquitetos is always looking for
innovative solutions for its architectural projects. The office also focuses on close relations
with its customers through coherence, flexibility, openness, market and product developed
interaction, in addition to the total involvement of its professionals with anything that may
influence the end product of their work.

UNIQUE STUDIO/

URBAN FUTURO/

PORTINARI CENTRO CORPORATIVO/

VILLA LOBOS 1 E 2 CENTRO CORPORATIVO/

DESIGN THE RATIONAL
The cubic volume with well-treated façades and straight
lines that are aligned with the architecture present in
the federal capital set the tone for the Portinari Centro
Corporativo building, designed by the Accioly Catelli
Arquitetos office. The proposal stemmed from the idea of
producing an architecture that would be fitting for the site
and that, according to the architects, would be rational,
beautiful and modern.
The interesting play of silkscreened glass on the north
and west façades not only performs an aesthetic function
but also serves as sun shades to optimize the thermal
comfort in the indoor environments. As for the South
and East façades, the predominant features are the
transparent glass panes that provide closer contact
between the venture and the surrounding areas. In order
to frame the glass, the façades also received ACM with
wooden texture and white metal profiles in a play that at
times highlights the small empty spaces – and therefore
the three-dimensional nature of the construction – and,
at other times, the feature of the plane of the cube in
order to limit and define the boundaries for the geometric
volume. This differentiation between the façades reveals
a more interesting building that expresses its architectural
quality to pedestrians and to the region.
On the ground floor, a thin cantilever cover projecting
beyond the boundaries of the building breaks the
symmetry of the façades and establishes the horizontality
of the building. This cover, as well as the absence of
fences or walls, invites pedestrians to contemplate and
enter the facilities. In addition, this gradual transition
from the public to the private space occurs in a subtle
manner and characterizes the building as an element that
promotes great communication with its surroundings.
Two shops open onto the public sidewalk, reinforcing
the connection targeted by the architectural proposal
for the ground floor. In the three upper floors and in the
penthouse, the floor type concentrates vertical circulation,
washrooms and pantries around a central core. Opposite
to that, the periphery remains free, enabling different
layout configurations and the enjoyment of large openings
to provide natural lighting for the environments.
The building was designed with a view to obtaining
the LEED Gold certification. Therefore, the energy
management systems, the reservoir for reuse of rainwater,
the screens on the façade, among other features, were
some of the project decisions made in the quest for
delivering a more sustainable building.

DIALOGUE BETWEEN BUILDINGS
Two buildings designed on different dates, but with
the same intent of achieving an architectural concept
coherent with each other and with the surrounding
region is the striking characteristic of the corporate
Villa Lobos buildings 1 and 2, authored by the Accioly
Catelli Arquitetos office. Located in Brasília, both are
short-statured yet robust and long due to the rectangular
dimensions of the lot. As a result, rectangles are born
with the shorter façades facing the access street and the
longer side occupying nearly the entire length of the lot.
Similar materials and the same language in traces and
shapes are what characterize this set of buildings. The
mismatching porticos on the front façades of the buildings
frame glass planes and create a misaligned dynamic.
Opaque parts contrast with the glass that reflects
the surroundings, and screens provide relief for this
difference, as is the case with building 2.
Entrance to the buildings takes place by way of long and
wide longitudinal galleries that connect the public space
to the interior of the building. The entrance halls reveal
large empty spaces with a 15-meter-high ceiling and
zenithal lighting.
On the inside, the buildings have two auditoriums,
garage floors (of which building 1 has three and building
2 has four), two standard pavement types, and roofs
with large open-air terraces with pergolas. On these
higher floors, the scenery of the surrounding area can
be contemplated, including views to the City Park and
important monuments such as the Eixo Monumental, the
JK Memorial, the Electoral Court, the Legislative Chamber
and the Court of Justice.
The concrete structure with ribbed slabs and the adoption
of big empty spaces, in such a way as to eliminate
pillars in the better part of the working environments, are
worthy of mention. As a result, floors with freely spaced
floorplans, high ceilings, raised floors and ceiling linings
ensure layout flexibility and visual comfort for the internal
spaces.

“It’s a more modern way of living.”
Architect Rui Carneiro
FACILITATE ROUTINES
The contrast between straight lines, in the vertical, and
curved lines, in the horizontal, is what best defines the
architectural proposal of Unique Studio, designed by
architect Rui Carneiro. Located in Belém, the venture
displays a more contemporary way of living, focused on
providing quality services to facilitate the daily routine of
its inhabitants.
The interior of the building, which is similar to a luxury
hotel with a large leisure area, sports courts, gym,
swimming pool with swimming lanes, gourmet space,
stores and pay-per-use system for maid and laundry
services is reflected in the aesthetic and modern concept
of the exterior.
In part of the front façade, the spectator’s eyes follow the
glass-covered plane that points to the top of the building
while, on the other side, a marked curve that slowly
smooths out, awakens curiosity to admire the remainder
of the body of the building. The sensation is of a lack of
distinction between the front and side façades, as if they
were a continuation of each other, but without it being a
round building.
In the total of the ensemble, the perception is that bands
envelop the building. Because of the balconies, the
alternation between full and empty spaces creates an
asymmetric rhythm by way of a play on stripes that mark
out the volume of the building. Despite the 32 floors and
102 meters in height, the building stands out with respect
to the buildings around it due to the horizontality of the
elements that smooth out the verticality of the prism.
Altogether, 270 studio-style housing units distributed over
27 floors were designed in two different sizes: 38 or 70
square meters. The three floors above street level contain
the parking area while the leisure area is on the fourth
floor. On the ground floor, space was reserved for two
shops, in order to promote a higher level of interaction
with the public space. This establishes a place with
more movement and circulation of people, and shortens
distances between housing and services.
The transition from public to private space occurs slowly
because the retreat area was used as a continuation of
the sidewalk and because of the stores on the ground
floor. This way, a dialogue is established with the city,
creating a more intense connection between the urban
space and the local street.

TORRE CRISTAL/

“I don’t believe that the design process in architecture
is linear, it is trial and error, it is coming and going; we
change our minds several times throughout the process.”
Architect Rui Carneiro
MARK THE DIAGONAL
A simple line inserted diagonally into the front façade and
into one of the laterals, along with a pointy finishing detail
at the top of the building, and there you are: we have
the Torre Cristal. Designed by architect Rui Carneiro, the
simple trace totally modifies the flat prism and confers a
new meaning to the glass skin on the façade. In order
to offset this triangular design that arouses curiosity in
the surrounding area, we have a thick straight line in
the corner of the front façade extending throughout the
opaque lateral and configuring a blind gable. These are
the contrasts of a building that, as the name suggests,
was born to shine.
Altogether, twenty floors house 61 commercial rooms
and a commercial shop on the ground floor. The unit
types range from 57 to 77 square meters and are
distributed in 15 floorplan types, with another five being
used for parking. The building’s structure is a mix of metal
elements and conventional reinforced concrete slabs.
With no fencing or walls on the boundary between the lot
and the public space, the commercial-purpose building
is open to the street and invites pedestrians to enter.
The marquee supported on one of the lot sides and the
building side appears as a cantilever at the other end.
This trace ensures the ground floor broad visibility and
connection with the public sidewalk. The environment
per se marks a gradual transition from public to private.
Despite the height of the building, this small horizontal
cover on the ground floor relieves the verticality of the
building.
The building is the first one in the Amazon region to
obtain a Green Building seal, thanks to actions such as
waste separation, special parking spots for low pollutant
emissions vehicles, raised floors, reuse of resources
and energy, as well as raising the potential for thermal/
acoustic control in the interior of the building.

“Nothing fairer than bringing the cozy nature
of green to the dynamic climate of a corporate project.”
Architect Paulo Renato Alves
FLOWERING THE BUILDING
The landscaping, the textures, the full and empty spaces
are responsible for the dynamic nature of the façade
and the quality of the architectural proposal of the Urban
Futuro building, designed by the Norden Arquitetura /
Sabbatini Interiores offices. Concerned not only with
the project in itself, but with the city and the issue of the
insertion of a new object in the urban landscape, the
architects have made of this project a reference milestone
for the site.
The access to the commercial venture, located in Palmas,
is done by way of a broad Avenue with a scenery that is
in permanent development. So, due to the city’s new and
recent configuration, the building, in addition to becoming
part of a group that helps to organize and structure the
place, is concerned with future neighboring constructions.
The façades of the building are totally different from
each other, revealing an iconic construction for that site.
From each side that the building is looked at, observers
will have the impression that it is a different one. This
difference occurs given not only the different volumes,
and the opaque, transparent and even reflexive linings,
but in particular from the result of the well-structured and
organized floor type structure.
With some differences in configurations, the corporate
floors can address different commercial layouts of
different scales. Balconies and other projecting or
recessing elements in the design of the plant reinforce
the dynamic identity of the volume definition. This play
of full and empty spaces highlights and harmonizes the
vertical and horizontal issues of the building. The strong
asymmetry adopted is what characterizes and serves
as reference for the building in the context in which it is
inserted.
Among the most widely used elements, the landscaping
stands out, given that the main idea of the architectural
proposal was to bring green into the building. The
vegetation, organized in different shaped flower vases,
not only contributes to a more interactive façade but
also brings the green into the workplace and serves as
contributing element to an enhancement to the local
microclimate.
On the ground floor, the building has three shops, in
addition to a square with park benches, flower shops and
coexistence area.
Some initiatives, such as directing rainwater back to
the water table, thermally treated glass, large openings,
among others, display the project’s concern with the
sustainability of the building.

GÊNESIS OFFICE TOWER/

“We endeavor to join lightness and loftiness
in the smallest details, from the inside out, from
the interior out to the city.”
Architect Juliana Sabbatini
MARK OUT THE LOT
The irregular topography and the triangular shape of the
lot were the main conditioning factors for the definition of
the architectural proposal for the Gênesis Office Tower
building, designed by the Norden Arquitetura / Sabbatini
Interiores office. Located in a bifurcation in the city of
Anápolis, the building acquires a volume definition that
is fitting for the perimeter of the lot while at the same
time respecting the mandatory distance from the lot
boundaries and highlighting the adjacent streets on two
sides.
Despite it being a single building, the design adopted
gives the impression of four interconnected buildings.
In this context, three volumes stand out in the scenery
for their vertical character. The first volume is a large
centralized rectangle that is covered by a glass sheet,
and the second one is a gray rectangle that projects
towards the front of the main volume and has a symmetric
opening mesh. The third construction is triangular
and alternates masonry and glass in horizontal lines,
directing the observer’s eyes to the street corner and the
bifurcation of the adjacent streets, in addition to breaking
with the single tone of the glass skin. Finally, a fourth
volume is revealed as a large base supporting the three
main parts.
Throughout the construction, some of the spaces with
suspended gardens in verandas were part of the finishing
of the ensemble and doubled as pleasant spaces
for outdoor meetings, in such a way as to establish
environments that are more inviting to work by avoiding
the rigidity of the corporate environment. Not to mention
the landscaping of these terraces, which not only
embellishes and provides a higher aesthetic quality to the
building and the surrounding region, but also improves
the quality of the indoor environments that are in direct
contact with these spaces.
Worthy of note is the indoor square with triple-ceilingheight located on the fourth floor, which in addition to
serving as a coexistence space provides permeability
for the building’s robust volume. This creates breathing
space in the brute volume and highlights the ground floor
connection to the bifurcation on the adjacent streets.
On the ground floor, large shops attract different users to
the venture. A deck connects these commercial spaces
to the public sidewalk in a smooth and integrated manner,
establishing rest areas with restaurants, cafés and bars.
The cantilever volume that crowns the building and serves
as a protection against solar exposure for some floors is
another feature that deserves highlighting. The structure
offsets the empty space in the triangular portion.

“A set of points to conciliate in order to produce this
rational, aesthetically pleasing and modern architecture.”
Architect João Accioly

“When designing, our first step
is to tie down all conditioning factors.”
Architect André Catelli
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Pontual Arquitetos/

CRN Arquitetura/

A very Brazilian architecture by deploying materials suitable to the local climate is the
focus applied by ARCTEC Arquitetura e Consultoria on its projects. From the functional,
bold and customer budget compatible solutions to the coordination of the integration of
supplementary projects and detailing of executive projects, the focus of the architects
heading the office - Tásia Cristine and Maria do Carmo Araújo - is to privilege functionality,
beauty and a cozy feeling in different environments.

Focusing on the delivery of urban planning and architectural design services, the work
done by Pontual Arquitetos is headed by architect Carlos Fernando Pontual. A spin-off from
J&P Arquitetos, with a long history of projects built since the 1970s, the office acts primarily
in the Brazilian Northeast. In addition to a number of awards and participation in exhibitions
of the sector, the office also features projects undertaken in Angola, Mozambique, Ghana
and Equatorial Guinea.

The partnership between the two generations of architects that share the same way of
thinking and perceiving the project inception process, has been the fuel that powers a
search for identity in the production of CRN Arquitetura. Aware that the function of the office
is to materialize architecture into technically viable and innovative conceptual proposals,
the architects endeavor to produce an architecture that reflects modern times, the climate
and the local cultures.

HOSPITAL NAVAL DE NATAL/

VOGAL LUXURY BEACH HOTEL & SPA/

EMPRESARIAIS QUEIROZ GALVÃO/

EMPRESARIAL NOVO MUNDO/

DUO CORPORATE TOWERS/

TOWARDS THE SEA
The sophisticated entrance to the building of the Vogal
Luxury Beach Hotel & Spa, designed by the ARCTEC
office, remits to the hull of a ship given its curvature and
the large and asymmetric hatches spread throughout the
façade. And, if that were not enough, as guests cross the
entrance and enter the cozy lobby, they can see the main
reason for which the hotel was placed on that lot: the
view to the sea.
With a curved and scaled shape, the rear façade of the
building faces the beach in an attempt to create a closer
relation between guests and the sea. The long balconies
with access from the rooms give the impression of
staterooms on a transatlantic due to the proximity to water
and the view of the horizon.
Because of the strict legislation for the privileged site
where the hotel is located, the Ponta Negra beach, in
Natal, the building code only allows two floors above
street level. Since there was no constraint with respect to
the number of floors below that level, and the fact that the
lot has a sharp slope, the project makes the maximum
use of this condition. So, the venture has two floors
above street level and eight below it stretching towards
the sea. The building unfolds against slope wall with the
view entirely facing the sea.
In order to achieve a higher level of contact with the
local nature, the construction took on the contours of
the scaled terraces filled with vegetation. The meticulous
landscaping treatment given to the leisure area also
stands out, which, established practically at beach level,
features swimming pools, fitness centers, decks, bars,
restaurants, game rooms and even a cinema theater.
The entire indoor space of the building received different
materials and textures on the walls, ceiling and floors. The
natural and regional elements of Natal are responsible for
the decoration in the common areas. The large rooms
have en suite bathrooms separated from the bedrooms
only by a glass partition and offer beautiful views from the
balconies. This placement privileges the contact between
guest and the local scenery and nature.

TREBLE THE WORK
Despite having the same floorplan type, the three towers
of the Empresariais Queiroz Galvão venture, designed
by the Pontual Arquitetos office, have their own, striking
identities. Using a language of elements in common,
the three buildings dialogue with each other through
asymmetrical façades. The outcome is a condominium
with a single architectural ensemble that functions as an
urban milestone for the district in which they were built, in
the city of Recife.
The towers were placed dislocated in relation to each
other so as to create a diversified dynamic for the
ensemble, appropriating the land, in addition to allowing
different and privileged views of the surrounding region.
In this way, we have architecture with its own identity, but
with a harmonious dialogue among its main elements.
In the façade of the towers, glass and ACM alternate
creating differentiated designs that drive a subtle rhythm
for the construction. Because they are inserted, at times,
in the vertical and, at others, in the horizontal direction,
these two elements highlight the shapes of the buildings
and emphasize the cavities in the volumes.
These effects and the artifacts on the façade also relieve
the pro-eminent verticality of the towers, rendering them
lighter and bringing the business center to the scale of
the surrounding area. Under this same concept, the
implementation also results in a differentiated relation with
the scale of pedestrians, creating different sensations with
respect to the street in which the ensemble is inserted. A
breathing space was created for the public sidewalk by
distancing the towers from the lot boundaries.
On the ground floor, generous spaces between the
towers configure a large coexistence square. This open
space is cut by the prisms of the towers and, along the
walkways and coexistence spaces, connects directly
to the public lane, as if they were an extension of the
sidewalk and an invitation to permeate the complex. Each
tower has its own independent access, without interfering
in the others.
The garages were designed in three pavements above
the ground floor, providing the buildings with a solid
horizontal base to support the towers and a final touch for
the volume of the ensemble.

ANCHOR THE CORPORATE
Born to be the anchor of the commerce and business
sector of the planned district of Reserva do Paiva,
in Cabo Santo Agostinho, next to the city of Recife,
Empresarial Novo Mundo is comprised of six buildings
and one open shop court. Designed by the Pontual
Arquitetos office, the complex features striking traces and
elements that configure a centrality for the site.
With a sculptural character, the structure for arrival to the
complex has an obelisk that holds up a glass cover and
bids users and visitors welcome. This site, established
as a “carport” - as suggested by the architect; is the key
point around which the buildings and the mall organize
themselves.
The large entry space as well is the totally open area
already give notice that the complex displays an identity
whose focus is contact with the exterior. So, the path
to the more reserved rooms in the offices is done in a
gradual manner, so that from the open and public space,
people must go through shop lined paths facing the
internal gardens and acting as open circulation area to
enter the private areas of the corporate spaces.
Each tower has its own independent access, located
among the shops in the shopping court. By doing this,
the commercial space links to the Corporate Center in
the same place. One of the standouts is the landscaping
found between the constructions that frames the complex
and has as background the mangrove swamp at the
banks of the Pirapama River, as it weaves its way through
part of the lot on which the ensemble is located.
Placing the towers around this central square targets
better thermal comfort and privileged views of the
landscape. Because of these aspects, the volumes are
displaced and mismatched in relation to each other,
admitting a nearly diagonal composition.
The volumes of the buildings focuses on low height solid
blocks with standouts in the parallel lines that reinforce
the horizontal character of both, the buildings themselves
and of the ensemble as a whole. On the ground floor, the
shopping court spreads out horizontally and façades in
tones of beige open on the street communicating with the
coastal theme of the region.

“Looking at the lot with that slope and a part
of it with a wonderful view to the river, the form
came to me in a snap.”
Architect Tásia Cristine
BOW TO THE TOPOGRAPHY
The lot with irregular topography, a steep slope and an
existing construction were the conditioning factors for
the design concept applied in the new Naval Hospital
of Natal, authored by the ARC TEC Arquitetura e
Consultoria office.
The architectural proposal adopted sought a construction
that would appropriate the lot and allow the work to be
carried out in two stages. This way, the construction
currently operating as Naval Hospital could be deactivated
with the conclusion and onset of operations of the new
building. In the end, the existing construction site would
become the parking lot yard as well as space for gardens.
In order to achieve this staged construction logistics,
the design of the new building established a staggered
volume taking advantage of the existing slope. The
implementation of the new building in the sloped portion
allowed the floors below street level to be accessed by
vehicles and ambulances, i.e., access ramps were built
to allow the level to be reached from the side of the lot.
This way, loading and unloading of supplies, access to
specialized sectors, different access for pedestrians were
established by way of a direct connection to the street,
facilitating circulation and penetration into the inner part of
the building, in addition to reducing the time of arrival to
destination.
Placed on the curved portion of the lot, the volume
followed the existing lay of the land and adopted a curved
construction that remits to the shape of a ship, and, in
this way, is a reference for the naval administration of the
hospital. This design gesture also allows better exposure
to sunlight and natural ventilation, which reduces
expenses with cooling and promotes a more sustainable
construction.
The floors above street levels were used for inpatient
beds and hospital administration. Because these are
more restricted access environments, there is no need for
an easy connection to the street.
The garden roofs of the main building and the option
for occupying as little as possible of the lot to reduce
distances, optimize work and release space for
circulation, parking and green areas are worth highlighting.
Finally, part of the environments in the new building will
be deployed for military administration use, which can be
used to address directly military and health demands from
the Command of the 3rd Naval District of the Northeast.

“We always try to make
the project as regional as possible.”
Architect Tásia Cristine

“Poetry must be incorporated
into any architectural project.”
Architect Carlos Fernando Pontual

“The proposal was to create a large, highly visible portal
as a sculptural access marker to this large ensemble.”
Architect Carlos Fernando Pontual

“The starting point was to optimize the lot
so that the venture would not have a negative
impact on the urban mesh.”
Architect Ricardo Nogueira
VERTICALIZE THE REGION
The symmetry of the DCT - Duo Corporate Towers buildings stands out in the landscape of João Pessoa,
not only because of being two equal volumes but, and in
particular, for the dynamic and the dialogue established
between them. With elements that are at times opaque
and, at others, reflexive, the project conceived by CRN
Arquitetura admits an urban milestone character for a
region of little verticality and starts a quality transformation
for the space, which has major building potential.
With the starting point focusing on two concepts - free
floorplans and glass skin façade; the architect solved
the floorplan in order to allow the better part of the lateral
units to have large openings to afford natural lighting.
It is worth highlighting that the stairwell was placed on
the sunset side façade, which has a higher incidence
of sunlight and, therefore, receives more heat, with a
view to providing higher levels of comfort for the floors. In
addition, intelligent elevators that save energy and double
pane glass skin are some of the initiatives in the venture
driving a more sustainable construction.
The buildings have thirty floors with slabs of approximately
450 square meters, and may be occupied by a single
company - with the possibility for the connection by
stairway to the floors above or below; or may be split into
up to six room for different and independent uses.
The mismatched tower placement on the lot was thought
with a view to better deploying natural lighting, as well
as providing views of the surrounding region. The site
is located in a high point of the city, which means the
ensemble can be seen from different points around the
town. In addition, it was possible to set aside a large
part of the unoccupied soil to provide a high level of
permeability, and establish a direct dialogue with the
vegetation to be preserved in the surrounding area on
the boundary of the Permanent Preservation Area of the
Jaguaribe, adjacent to the lot.
The floorplan type draws attention because it is strays
away from the orthogonal trace and has laterals opening
to the diagonal, creating spaces and influencing directly in
the volume of the building.
Four underground floors comprise the parking area for the
venture, and on the ground floor, which is a little above
street level due to the natural slope of the lot, a large
coexistence square was planned with café, restaurant,
snack bars and auditorium for 200 people. The standout
is left to the landscaping, which creates permanence
areas with benches, trees and pools.
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VILI DESIGN RESIDENCE/

“A light and contemporary architecture that works
on the issue of public and private, and on the
relation between indoor and outdoor, striving to
shorten this distance.”
Architect Ricardo Nogueira
LIVING IN THE CONTEMPORARY
The asymmetrical façades, the marking traces, the large
openings and the spot use of the color orange reveal a
contemporary architecture for Vili Design Residence that
endeavors to decipher the relation between inhabitants
and their ways of living. Located in João Pessoa, the
more contemporary building style design applied by
CRN Arquitetura targets a differentiated audience for
apartments that adapt to their weekday routines at
the same time in which they offer quality of life during
weekends.
The surrounding region dictates some of the project
decisions, such as the large openings that enable major
interaction between indoor and outdoor, since there is a
project for a park neighboring to the building, located 200
meters from the beach. The verandas give the financing
touches to the opening and provide continuity for
environments in the apartments; in addition, they appear
in a way that detaches them from a rigid repetitiveness,
generating a unique identity for each unit in the building.
The placement of these verandas admits open sunlit
areas that protect the indoor environments from direct
exposure to sunlight, providing thermal comfort for
the units. Their design also enables a play of light and
shadow in a proposal that is nearly monochromatic
broken only by subtle touches of the color orange on the
façades.
The asymmetrical composition of the façades occurs
due to the placement of the units based on the type
of floorplan. With practically the same floorplan, the
apartments on the lateral of the building are rotated,
creating a totally different play in the façades. In addition
to this differentiated movement in the volume, the unique
nature of each unit is highlighted, i.e., different apartments
for different inhabitants, striving to please a wide variety
of lifestyles.
One of the design standouts is in the door and window
frames used. In the units, they are of the floor-to-ceiling
type in order to provide lighting that is more natural and to
give a feeling that the indoor environments are larger. In
the common areas, on the other hand, and in particular,
in the entrance to the building, the doorframes are slightly
recessed and form a diagonal with the sidewalk creating a
more welcoming arrival area.
Part of the ground floor was used for garages, with high
walls and fences being discarded for the purpose of
creating a higher level of interaction between the public
and private spaces. Barriers were avoided, establishing
a more harmonious surrounding, avoiding segregating
spaces and enabling a more inviting and participant
environment.
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MANTOVANI E RITA ARQUITETURA/

HB Arquitetas Associadas/

MAPA/

Creation, the challenge of overcoming of constraints, the satisfaction of creating feasibility
and the pride in the works concluded are some of the factors that guide the work philosophy
of Dória Lopes Fiúza. The vast experience of the office, headed by architects Manoel Dória,
José Vicente Lopes and Waldeny Fiúza, has creativity, great ideas, rationality and knowledge
in expertise in architecture, all together, making for fluid, quick, easy and innovative creation,
which explains the number of material projects undertaken by the office

Striking features, such as clean lines, colors in details, a lot of wood and stone, define the
work done by Mantovani e Rita Arquitetura. Responsible for designing the better part of the
buildings in the city of Florianópolis, the office’s designs are acknowledged for their high
level of quality, reflected from the inception of concept to the definition of the architectural
aspects all the way to the development of the design and exquisite execution of the works.

With the team comprised mainly of women, the objective of HB Arquitetas Associadas is
to meet the expectations of its customers through the concepts of efficiency and living well.
Heading the office, architects Heloisa Bocorny, Raquel Hagen and Tatiana Steffler prize a
formal and functional quality architecture, which confers excellence to projects undertaken
in a number of different sectors. By considering the relationship between the building,
its surrounding and the city of major importance, the office ensures projects that become
urban references in the landscape.

Formed by a binational collective, through the merger of two offices - Brazilian STUDIO
PARALELO and Uruguayan MAAM ARQUITECTOS -, MAPA undertakes architectural projects
of multiple scales, in both countries. The double geographic location enables investigation of
the boundaries of non-conventional production formats, concentrating
on the search for pertinence and the cutting edge. In addition, the academic and
professional activities of the architects in the office, seen as two different but supplementary
fronts, are responsible for shaping the production of their works.

BOULEVARD BOMBINHAS/

K-PLATZ CENTER/

SC401 SQUARE CORPORATE/

WMC | WORLD MEDICAL CENTER

“In today’s architecture, feasibility for the entrepreneur,
a good project, technical qualification, modern design
must be conciliated and all this has to reflect on the user.”
Arquiteto Manoel Dória
LIVE AND BUY
Strive for privacy for the residential units and ensure
movement for the shops facing the main avenue of the
city Bombinhas was the objective of the Dória Lopes
Fiúza office when designing Boulevard Bombinhas.
The solution adopted was to put forth an architectural
proposal that would separate uses and enable users to
enjoy the liveliness of the site, the beautiful views and the
proximity to the sea.
U-shaped, the building became a single block with an
internal patio. On the ground floor, commercial spaces
were inserted facing the avenue and the part under the
residential units was set aside for parking. The street on
which the building is located already has a very busy and
lively shopping region dynamic. So, by preserving the
liveliness of the district, the project provides continuity for
the local activities.
The upper floors were used for housing units, preserving
the intimacy of the homes and ensuring privileged views.
Large verandas and openings displayed in a pleasant
symmetry comprise the façade.
It is worth highlighting that the internal patio on the
ground floor received a major landscaping treatment and
was targeted for the leisure area, with swimming pools,
relaxation areas and party room.
Due to the low height constraints, the building dialogues
with the street through its more condensed volume. On
the front façade, the horizontal lines, at times straight and,
at others curved, contrast with the diagonal lines of the
roof on the penthouse of the building. The same occurs
in the entire internal part of the U-shaped volume. The
standout here is for the curved lines on the balconies,
which create a more harmonious open environment.
The materials used, like ceramics, porcelanate and stone
confer differentiated textures and colors to the building.
The combination mixes with the beach environment and
the local landscape.
Finally, in trying to provide a more sustainable
environment, the construction has capture and reuse of
rainwater, large spaces that enable easy soil permeability
for water, LED light fixtures in common areas, solar
heating, in addition to a detailed study of the positioning
of the openings in order to make the best use of natural
lighting and ventilation.

JOCKEY PLAZA SHOPPINGCENTER/
“Shopping malls restructure
and reorganize the regions of cities.”
Architect Manoel Dória

ORGANIC RIDE
The organic composition of the interior and the box
shaped wrapping comprise the contrasting dynamics of
the Jockey Plaza Shopping, designed by the Dória Lopes
Fiúza office. Located next to the Jockey Club of the city
of Curitiba, the architectural proposal adopted seeks
inspiration in the straightway and the staggered profile of
the grandstands in horse racetracks, at the same time in
which it appropriates the sharp curves in the trajectory
and translates them to the interior and exterior of the
building.
The extensive program for the shopping mall required
a large construction area, comprising two underground
floors to be used for parking and two pavements –
ground floor and mezzanine style first floor – with shops of
different sizes and shapes. The integration, both vertical
and horizontal for the venture, occurs based on large
corridors with large openings, natural lighting and high
ceilings. The objective of the architects was to promote a
higher contact with the external environment, in addition
to ensuring better natural lighting and ventilation for the
environments, in order not to burden the electric energy
demands and the use of air conditioning.
This connection with the exterior is more evident in the
direct view to the facilities of the Jockey Club. From the
food court and some of the restaurants and shops, it is
possible to glimpse the racetrack, as well as part of the
city skyline.
With its extensive façades comprised of different
elements and textures, the mall was thought with a wide
range of color tinges and textures, with the intent of
creating a differentiated dynamic. The landscaping rounds
out the external areas and the nightlights reveal a solid
and imposing construction.
It is worth highlighting that for a project of this magnitude,
the capture and reuse of rainwater, preservation of
permeability for a large part of the soil in the garden,
natural lighting and ventilation and generation of energy
from solar panels are all taken into account.
The structure was planned in concrete molded on-site,
with roofing in metal shingles and ventilated façades.

“The important thing was our idea
to visit the district and feel that will have
a new anchor for the city.”
Architect Roberto Rita
UNIFY USES
A whole block to occupy in the city of São José, in Santa
Catarina, and four distinct uses - homes, commerce,
hotel and corporate - to be addressed through the
project was the challenge faced by the Mantovani e
Rita Arquitetura office, in designing the K-Platz Center.
As a result, the architectural proposal adopted was to
separate the use in four different towers supported by a
large horizontal volume, with each element having its own
independent demand-based access.
By linking so many different activities, the ensemble
revitalizes the region in which it is inserted and interferes
positively and directly in the dynamics of the district.
Despite each tower having its own shape and style,
they are comprised of similar elements and colors,
with the objective of achieving a level of architectural
unity. The project solution also privileges the privacy
of the towers, by respecting, in compliance with local
legislation, the minimum distance required between them.
This implementation enables excellent levels of natural
ventilation and lighting, in striving for higher levels of
thermal comfort for the complex.
The venture defined that the commercial and hotel towers
should face the avenue with the higher flow of traffic,
given that its commercial activity is already consolidated.
The residential towers, in their turn, were positioned on
the opposite side and facing a calmer region, better
protected from the intense traffic of the main avenue.
In this way, access for both, vehicles and pedestrians,
was thought in a way that would create organized and
exclusive flows.
The different typologies defined for each use standout.
One of the residential towers is characterized by being
for compact studios and the other, for two-bedroom
apartments. The corporate building has three different
room sizes and the hotel has larger and smaller rooms,
depending on the position on the floorplan for the type
of floor.
The leisure areas for use by each building are in the
respective penthouses, privileging both, the privacy of the
different users and the view of the surrounding region,
more specifically, of the sea.
The base of the towers is on a large rectangular
volume that follows the design of the perimeter of the
lot. The inner side of this block will be dedicated to a
large commercial space, whose project is still in the
development stages.

ISLAND HOME RESORT/

“Architects are responsible for improving cities.”
Architect Roberto Mantovani
CONNECT SWIMMING POOL AND SEA
The low building height, the straight lines, the large
openings, the contact with the surrounding area and
the swimming pool with infinite edges are some of the
elements comprising the Island Home Resort, designed
by the Mantovani e Rita Arquitetura office.
Located on a beachfront lot at the beach of Campeche,
in Florianópolis, the construction rises in the middle of a
nearly untouched scenery, with a privileged view to the
surrounding region and, in particular, to the sea. The
intent of the architects was that the project key point
should be its visual integration with the landscape and the
feeling of freedom.
The architectural proposal takes shape naturally based
on the customer’s request of inserting the pools on the
veranda as and privileging the view. So, a staggered
volume was deployed in order to allow all apartments
having swimming pools to receive direct sunlight. This
way, each floor has a different floorplan design in order
to establish a more dynamic building with very particular
residential units with their own unique details and
elements.
The position of the swimming pools was also a
conditioning factor for the internal divisions in each
apartment. They all have a direct connection between
verandas and living rooms that, linked to the swimming
pools, produce the feeling of absence of boundaries
between the apartment and the sea.
The conventional concrete structure deployed is worth
highlighting for its meticulous project that enabled
projecting swimming pools without the need for pillars
polluting the construction and impairing the view.
For the lateral apartments without swimming pools, the
ground floor received a large leisure area and swimming
pools with infinite edges, in an attempt to bring them
closer to the sea. A semi-underground parking lot rounds
off the building facilities.

“Inspiration came from
the nature found at the very site.”
Architect Heloisa Bocorny

ABSORB NATURE
Located in a lot of over 15 hectares and a large
PPA - Permanent Preservation Area -, SC401 Square
Corporate, designed by the HB Arquitetas Associadas
offices, stands out for its merger and respect for nature.
Amid more than 100 thousand square meters of building
area, practically 70% of the area of the lot have been
preserved.
Local legislation and the existing vegetation were
conditioning factors in defining the three towers
comprising the complex. The proposal adopted focuses
on low height buildings that take maximum advantage
of the openings, to establish a closer relation between
interior and exterior. In addition, the volumes profit from
the topography and follow the lot’s level curve, which sets
the boundaries for the PPA. The Lagoa and Campeche
Towers are located along this curved course, with the
former facing the central square of the gated community
and the latter facing highway SC401.
The third construction, with the name of Jurerê, is parallel
to the Campeche Tower creating a triangle defining a
central square. Its volume is perpendicular to SC401 and
serves as a corridor to lead pedestrians and vehicles
into the interior of the venture. A fourth volume, of more
modest dimensions, is placed between the Lagoa and
Campeche Towers and is meant for activities of the
administrative center, with meeting rooms and auditorium
for over 300 people.
Horizontal and contemporary lines predominate on the
façades of the buildings and highlight the spatial nature
of the site. The reflexive glass on the façade sets the
final tone, by mirroring the green from the surrounding
mountains. In some points of the façade, the glass skin
takes on a more vertical format in order to subtly break
with the horizontal symmetry and, in particular, point out
the access to the interior of the towers. The buildings
feature linear gardens in their nuclei, which split the solid
volume into sections and enable better natural lighting and
ventilation for the indoor environments.
The concept of the venture is for a multipurpose
application where it is possible to work, live, and obtain
services and leisure activities during the day-to-day
journey. Therefore, in addition to the corporate spaces,
large squares and open permanence areas were thought
to enable different working configurations.
The standout is the central square that, through its
landscaping, follows the concept of bringing the green
areas of the surrounding region into the venture. Shops
placed there were thought in metal structure with green
roofing and pergolas, through which vegetation can
permeate.

RESERVA CASA ROSA / W TOWER-HB/
“Our idea was to transform a house that
belonged to a single family into something
to be used by several families.”
Architect Raquel Hagen

REVITALIZE THE HOUSE
As if dealing with the task of addressing a customer
request and inserting, in the same lot, an open shopping
court and two buildings, one residential and the other
commercial, were not hard enough, the HB Arquitetas
Associadas office had to take into account an important
conditioning factor: the Pink House (Casa Rosa). A
traditional equipment of historical value in the city of
Caxias do Sul, the former townhouse located in the lot
had to be incorporated into the project.
Faced with this scenario, the architectural proposal
adopted would have to absorb the different and important
uses, and establish visual communication between the
buildings in order to establish the unity of the ensemble.
So, two towers with specific uses were defined, a base to
hold the shopping mall and the Pink House meant to be
a space for integration and coexistence belonging to the
residential community. It is worth highlighting that the lay
of the lot made it possible to separate the accesses and
even make the commercial building and the shopping
mall face a busier avenue with the residential building
facing a calmer local street. These actions mark out
separation of uses and facilitate the dynamics of the
different activities undertaken in the buildings.
In addition to similar materials, porticos were inserted in
the volume of the towers to establish a dialogue between
them. For the residential tower, the portico in silver ACM,
works as a frame for the living room of the units. In the
commercial tower, in its turn, the portico stands out for
crowning the top of the building. The glass panes on the
lateral of the residential tower operate as an extension
of the doorframes of the commercial building. These are
details that make all the difference and ensure quality and
unity for the architectural project.
In the residential tower, the architect followed the line
of apartments with large spaces without major losses
in circulation. This is evident in the living room that
distributes circulation to the bedrooms, i.e., a quality
environment that takes advantage of the apartment
floorplans. In addition, large openings, verandas and a
private social hall give the unit a homelike character.
A two-floor open shopping court was planned for the
base of the towers with the first floor mezzanine serving
as access and circulation for the shops on an open and
illuminated veranda that serves as marquees for the
ground floor. This design enables a staggered volume for
the commercial center, that reflects directly on the scale
of pedestrians, making the sidewalk space into a pleasant
and cozy region.

“The inspiration was for us to try to break
the issue of the paradigm that exists for this type
of corporate program.”
Architect Luciano Andrades
OPTIMIZE SCALES
The challenge for the Mapa office in designing the building
that will hold the facilities for the WMC | World Medical
Center, was to insert a building in the city of Campina
Grande, in Paraíba, that were coherent with the current
transformations of the city outline and to address two
main scales: that of pedestrians and that of the buildings
with high level verticality.
Due to the current attrition between the old and
consolidated low-density areas and the new high-rise
buildings, the architectural proposal for WMC sought to
relieve this contrast, which is increasingly more evident
in the landscape. So, the construction was established
in two parts, one being the base and the other one the
tower
The base relates to the street and the scale of
pedestrians, in addition to allowing higher permeability for
the district through a commercial and cultural gallery. With
a ceiling height of 9 m, this construction admits a more
public nature and dialogues with pedestrians through the
two fronts on the corner.
An open square, slightly above the level of the sidewalk,
gives the feeling of continuity to public space. Subtle
ramps and few steps connect and define a single space.
The finishing details on the water bodies and artistic walls
establish a connection between the public sidewalk and
the private inner hall. Some street facing shops create
an even closer relation with pedestrians. In the lateral of
the building, the same configuration happens, but in a
more mixed way due to the access to the Cultural Center
and the steep slope of the street. An open permanence
space was established to act as an extension of the
cultural equipment.
The tower targets addressing the program requested by
the customer and is concerned in establishing a quality
building to become a local urban milestone. Altogether, a
height of 115 meters reveals façades with vertical brises
setting a differentiated dynamic for the building because
of the mix between sunlight and artificial light. In a mix
of lights, shadow and reflex, the brises serve not only
as solar and thermal protection, but also as decorative
ornament for the façade. In monochromatic granite plates,
design and texture are enhanced by the different finishing
types - polished, levitated and speckled. In addition,
from every angle from which the building can be seen,
pedestrians can see the different dimensions and shapes
of the construction as a whole.
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“The starting point was a brainstorm with the entire
team and, many sketches and drawings later, a general
proposal was generated to face the problem.”
Architect Luciano Andrades
EXPAND TO QUALIFY
In the public architecture project contest for the expansion
of the Building of the Engineers Trade Union of Porto
Alegre, Mapa in partnership with the Arquitetura Pela
Rua office, put forth the best proposal in meeting the
institution’s current needs.
The expansion of the existing facility that housed the
union activities needed to be more than just simply the
insertion of a new building. It should not only expand, but
compose a new ensemble, and duly appropriate the lot
and configure the block, in which it is located so as to
unify and qualify the existing context.
Based on the fundamentals followed by the institution,
such as its public nature, the formulation of a new
representation paradigm and performance faced with
adaptations and changes, the architects strove to find an
architectural proposal that would reflect all these values, in
addition to becoming an urban reference milestone for the
city of Porto Alegre.
In this way, a building is born that opens up to the public
space establishing a direct dialogue with pedestrians
and visitors. Right on the ground floor, a square functions
as a continuation of the sidewalk and, with facilitated
permeability, invites people to enter the building. On
this floor, a gallery is located with space for daily and
commercial uses. The next floor up is a mezzanine, where
a raised platform serves as stage for institutional events
and activities. Because these two spaces face the street,
have large-scale openings and hold activities involving
many people, they establish a smooth transition from the
public space to the internal space of the institution.
With respect to the formulation of a new paradigm, based
on the requested program, the architectural proposal
promotes the expression of the collective and integration
of characters. The austere materiality of the construction
establishes the dialogue between representation and
architecture, so that the building, in and of itself, performs
the mediation between institutional and urban.
The structural, rational and emblematic concept of the
project enables multiple configurations for internal spaces,
i.e., the building adapts to different uses, configurations
and layout. In addition, the building brings together
great natural ventilation and lighting conditions, driving a
sustainable character for the project.
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