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Rua Gaspar Silveira Martins, 1269
Centro
Santa Cruz do Sul - RS

(51) 3715.5577
www.romanzza.com.br

Ampliamos nossas
possibilidades de personalização
São tecnologias e processos
que permitem mais variações
de cores, encaixes, medidas,
formas e recortes.
Tudo para você ter mais 
liberdade para criar e encantar
em cada projeto. 

R O M A N Z Z A

T A I L O R - M A D E :

T O D A  F O R M A

D E  E N C A N T A R
Rio Grande do Sul | Rio Grande do Norte | São Paulo | Santa Catarina | Rio de Janeiro | Paraná | Distrito Federal

Espirito Santo | Bahia | Ceará | Mato Grosso do Sul | Pará | Pernambuco
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Santa Cruz do Sul      Rua Venâncio Aires, 425      (51) 3056.4640

Fabricação própria de estofados Salas de jantar      Tapetes Tecidos      Decorações

casadosestofados casadosestofados

Santa Cruz do Sul      Rua Fernando Abott, 796      (51) 3056.4642
tapetesecia
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“Pretendemos mostrar que a casa é uma das maiores (forças) de integração 
para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem. Nessa 

integração, o princípio de ligação é o devaneio. O passado, o presente 
e o futuro dão à casa dinamismos diferentes, dinamismos que não raro 
interferem, às vezes se opondo, às vezes excitando-se mutuamente. Na 
vida do homem, a casa afasta contingências, multiplica seus conselhos 

de continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o 
homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida.  

É corpo e é alma. E o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser “jogado 
no mundo”, como o professam as metafísicas apressadas, o homem é 
colocado no berço da casa. E sempre, nos nossos devaneios, ela é um 

grande berço. Uma metafísica concreta não pode deixar de lado esse fato, 
esse simples fato, na medida em que ele é um valor, um grande valor ao qual 

voltamos nos nossos devaneios. O ser é imediatamente um valor. A vida 
começa bem, começa fechada, protegida, agasalhada no regaço da casa.” 

 Gaston Bachelard, em A poética do espaço. Tradução de Antonio   
                       de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 356 p.
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Projeto: MOWA ARQUITECTURA Fotografia: Matheus Hautrive Cargnin

A arquitetura é, em grande medida, a arte de compor o am-
biente ideal, aquele que mais se ajusta ou que sintoniza com 
os gostos e as afinidades de cada pessoa, ou das pessos que 
habitarão aquele espaço. Por essa razão, é provável que haverá 
tantos conceitos ou tantos interesses quantas são, também, as 
pessoas que demandam um profissional ou um escritório em 
busca de um lugar para chamar de... seu. Onde uma pessoa, 
um casal, uma família ou núcleo humano decidem fixar-se, ali 
eles tenderão a querer fixar todos os elementos que traduzem 
o seu jeito de olhar o mundo. O seu jeito de viver.

E por esse viés, igualmente, a arquitetura será, a cada novo 
tempo, numa evolução constante ou numa variação constante, 
a projeção do espírito de um tempo, de um lugar, de uma pes-
soa ou de um grupo de pessoas. Bem por isso, pode-se falar de 
uma arquitetura do Rio Grande do Sul, em que os profissionais 
desta região do mundo, atendendo aos gostos e às demandas 
de sua população, de suas clientelas, delineiam o jeito gaúcho 
de viver, de morar, de ser feliz. O jeito gaúcho de expressar seu 
conforto, seu bem-estar e a sua “arte” de morar bem. E, como 
tal, a cada novo ano, o livro Grandes nomes da arquitetura: Rio 
Grande do Sul, iniciativa da Editora Gazeta, procura selecionar 
e identificar projetos, residenciais e comerciais, que atendem a 
esse estilo gaúcho de morar e de conduzir a vida.

É natural que, além de tomar por base a paisagem local ou 
regional, os elementos que essa paisagem oferece, a amplitu-
de de horizontes ou o contato íntimo com a natureza do Sul 
do Brasil, esses projetos igualmente busquem dialogar com o 
mundo. Afinal, não restam dúvidas de que os profissionais das 
diversas regiões e cidades gaúchas, por sua formação ou pelas 
escolas com as quais têm afinidade ou com as quais se sentem 
identificados, dialogam com o que de melhor se faz e se proje-
ta nos centros da arquitetura mundial. Não por acaso, especia-
listas e profissionais, com seus escritórios, servem de referência 

para o Brasil e para outros países. Porque as suas criações ultra-
passam o terreno do local, e sinalizam para inovações que, por 
sua vez, são e serão cada vez mais adotadas em outros centros. 

Seja a partir da capital ou da região metropolitana, seja a 
partir das cidades mais populosas da Serra gaúcha, do Centro 
ou do Sul do Estado, seja ainda dos diferentes ambientes re-
gionais que se destacam na socioeconomia, como os vales do 
Taquari, do Rio Pardo e do Jacuí, a arquitetura assinada no Rio 
Grande do Sul se apresenta inovadora, de vanguarda, e dotada 
de avançadas soluções. Estas, no mundo atual, contemplam es-
pecialmente os cuidados com a conservação e a preservação 
dos recursos naturais, muitas vezes tomando os recursos de 
menor impacto ambiental como o grande diferencial.

Que o livro Grandes nomes da arquitetura: Rio Grande do 
Sul – 2020 possa, uma vez mais, inspirar a outros profissionais 
e a potenciais clientelas a se valer de recursos, de soluções e 
de conceitos que signifiquem, acima de tudo, menor impacto 
ambiental, redução de custos e máxima exploração paisagísti-
ca e de bem-estar em todos os projetos. Tanto nas criações re-
sidenciais quanto nas comerciais, os profissionais selecionados 
para esta edição diferenciam-se por sua extrema capacidade de 
atender, em suas cidades e em suas regiões, ao espírito de sua 
época e aos gostos aprimorados de seus clientes.

Deste modo, quando o leitor puder conferir de perto as mais 
variadas paisagens das localidades contempladas nesta edi-
ção, testemunhará que os prédios, os projetos aqui incluídos, 
tornaram-se parte vital na cultura e na arte de ser e de viver des-
tas comunidades. A arquitetura tem o dom de conformar o es-
tado de espírito das pessoas, traduzindo seus gostos e suas ale-
grias em forma de prédio. Muito do que o gaúcho é transparece 
no lugar ou nos lugares em que ele vive. Alguns dos melhores 
lugares nos quais gaúchos vivem neste século 21 podem ser 
conferidos e conhecidos aqui. Bom passeio por estas páginas!

O melhor lugar para viver
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LeiLA CopeLLo BRemm  
Arquiteta e Urbanista – CAU A-59884-9

BRuNA VieiRA SpeNNeR  
Arquiteta e Urbanista – CAU A-58924-1
 

Cidade: Santa Cruz do Sul (RS)
Fone: (51) 3902 0501
E-mail: contato@501arquitetura.com.br
Site: www.501arquitetura.com.br
Pinterest: 501arquitetura
Instagram: @501arquitetura

Imagens: 
Mauricio Silva

Fornecedores:
Hickmann Estofados – (51) 9 9574 6391

Areial Santa Cruz – (51) 3719 1474
Estoque Jardim – (51) 3715 2238

Ecosar – (51) 9 9604-4416
Magma Mármores e Granitos – (51) 9 9961-5210

Serralheria RD – (51) 3715 2652
AM Tintas – (51) 3719 1737
Aldematt – (51) 3713 2314
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501 aRquitetuRa Ambientes Instagramaveis comerciais
Um bar com ambientes diferenciados foi a única solici-

tação dos clientes para este projeto comercial. A nossa com-
preensão foi além de simplesmente projetar os ambientes 
para o novo empreendimento, analisamos e criamos uma 
identidade para o velasco Craft Bar. Com uma proposta de 
marketing digital forte, optamos em criar ambientes Insta-
gramaveis, onde o visual impactante e a interação do usuá-
rio com o cenário são as ferramentas de sucesso para garan-
tir o conteúdo orgânico nas redes sociais.

Logo na entrada do bar a frase HELLO dá as boas vindas 
a todos que entram no bar. A estrutura da frase é executada 
em metal e tem lâmpadas com filamento em led e chama a 
atenção pelo brilho no teto. O pilar central do salão de entra-
da foi todo revestido por tubos de pvc, que receberam tin-
ta escura e nichos para as folhagens. No entorno deste pilar 
foi projetado um sofá em curva verde, para a área de espera.

Todo mundo já andou de balanço na vida, e por isto pro-
jetamos um balanço na antiga entrada da edificação. Nos-
so objetivo era tornar o balanço o novo ponto de fotos para 
redes sociais e por isto fizemos uma iluminação diferencia-
da em todo o contorno do ambiente. Objetivo alçado, todo 
mundo quer tirar foto no balanço da velasco.

No bar projetamos uma grande vitrine para expor as gar-
rafas de bebidas para compor a harmonia do ambiente. As 
banquetas altas do bar convidam a todos a sentarem na 
frente no Barmann para apreciar um drink.

As telhas metálicas laranja aplicadas na parede quebram 
a monotonia e trazer a cor laranja do logo para dentro do 
ambiente.

A fachada do bar é inspirada em estilo industrial, onde 
usamos tela expandida, metalon e acm, com destaque para 
o letreiro solto da fachada do logo.
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LeiLA CopeLLo BRemm  
Arquiteta e Urbanista – CAU A-59884-9

BRuNA VieiRA SpeNNeR  
Arquiteta e Urbanista – CAU A-58924-1
 

Cidade: Santa Cruz do Sul (RS)
Fone: (51) 3902 0501
E-mail: contato@501arquitetura.com.br
Site: www.501arquitetura.com.br
Pinterest: 501arquitetura
Instagram: @501arquitetura

Imagens: 
Mauricio Silva
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501 aRquitetuRa Aconchego e personalidade
Um projeto de interiores contemporâneo com muito bom gosto e personalidade, fo-

ram às diretrizes das gurias do 501 arquitetura para atender as expectativas de uma jovem 
cheia de personalidade e que sabia exatamente o que queria.

Linhas retas e atemporais aliados a mobiliários clássicos de design assinado traduz 
o conceito do projeto deste apartamento que atende o programa de necessidade da jo-
vem moradora.

Priorizando garantir o melhor aproveitamento dos espaços, o projeto previu a integra-
ção dos espaços da área social, composto com mobiliário personalizado, que garante flexi-
bilidade de usos para a área de estar, jantar e cozinha.

O efeito concreto na parede contrasta com o único móvel escuro do projeto que se des-
taca dos demais mobiliários de tons suaves e pastéis. Materiais e acabamentos metálicos 
em tons de cobre e preto dão um ar industrial e despojado ao ambiente de convivência. 

No dormitório minimalista da jovem, a cabeceira da cama é um mix de marcenaria em 

Fornecedores:
Casa dos Estofados: (51) 3056-4640

Costaneira Santa Cruz do Sul - (51) 3713-2111
DummaGran Mármores e Granitos - (51) 2107-4894

Solled Iluminação - (51) 3056-1214
Decorar Moveis - (51) 3902-0138

HS Materiais de Construção - (51) 3713-1166

tons de madeira claro e textura de linho cinza. A iluminação cênica e intimista está presen-
te em todos os ambientes, transformando cada ambiente de acordo com o uso da cliente.

A composição pensada para os ambientes é expressa através das linguagens e da pa-
dronização dos acabamentos. Cores, os materiais e as linhas se repetem cuidadosamente 
entre os ambientes, garantindo a harmonia visual de todo o apartamento.
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miLtoN RoBeRto KeLLeR 
ARQUITETO – CAU A15160-2

ANA iReNe RieGeR BAumHARdt 
ARQUITETA – CAU A10879-0 

Cidade: Santa Cruz do Sul (RS)
Fone: (51) 3715 1822
E-mail: atendimento@arquiteturacontemporanea.com.br

Imagens: 
Renan Costantin
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Casa do lago
O conceito utilizado neste projeto do escritório Arquitetura Contemporânea foi o de valorizar a área de lazer com vista para um lago natural. Implantado em um condomínio fechado, 

os arquitetos desenvolveram o zoneamento de forma a proporcionar o máximo de privacidade para os jardins privados e a piscina com borda infinita. A paisagem é deslumbrante, sen-
do premissa básica para o desenvolvimento projetural que traz em forma de “L” a volumetria da casa. Linhas retas, materialidade e subtrações estão presentes em todas as fachadas. Na 
planta baixa, o programa de necessidades se desenvolve em dois pavimentos, sendo no térreo disposta toda a zona social, de lazer e serviço, e ficando no segundo pavimento as suítes.

Fornecedores:
Spode Engenharia - (51) 3056-3666 
Andrea Feine - (51) 3715-1004 | (51) 3714-4485
Marcenaria Braga – (51) 3719-4641
Solled Iluminação - (51) 3056-1214
Eleganz Esquadrias de PVC - (51) 3787-1251

Ferpo Soluções em Portas  - (54) 9 9631-2007
Areial Santa Cruz - (51) 3719-1474
Marmoraria Santa Cruz – (51) 3717-1755
Dell Anno Santa Cruz - (51) 3715-4469
Profinish Gesso - (51) 3902-2018



GRANDES NOMES DA ARQUITETURA 2020 3736

Lazer contemporâneo
Para receber amigos e hóspedes, foi criado um sofisticado anexo projetado pelo es-

critório Arquitetura Contemporânea. Um salão de festas amplo foi equipado com itens 
de vanguarda e praticidade. Pé direito duplo, escada escultural, bar e mesa de bilhar fa-
zem parte deste espaço, que se abre para o jardim por amplas esquadrias.

Fornecedores:
Spode Engenharia - (51) 3056-3666
Andrea Feine - (51) 3715-1004 | (51) 3714-4485
Solled Iluminação - (51) 3056-1214
J.O. Acabamentos - (51) 3056-8200
Dell Anno Santa Cruz - (51) 3715-4469
Esquadrias Prata - (51) 3364-7842
Profinish Gesso - (51) 3902-2018

Quatrun Lareiras - (54) 3461-3345
Areial Santa Cruz - (51) 3719-1474
Scheer Churrasqueiras: (54) 3224.3066
Elenco Móveis - (51) 3719-6197
Ronaldo Schwantz – (51)3715-1308
Costaneira Santa Cruz do Sul - (51) 3713-2111
DummaGran Mármores e Granitos - (51) 2107-4894
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Para ser feliz
Minimalista em sua essência, a volumetria é impactante, pois se resume a um plano elevado sustentado por es-

beltos pilares. Neste espaço de lazer, o escritório Arquitetura Contemporânea traduziu em todas as letras “o confor-
to e a integração”; a arquitetura é limpa e os interiores são compostos por móveis assinados por designers, além do 
mobiliário desenhado pelo escritório. O layout proporcionou uma integração linear que transforma os espaços inter-
no e externo em um ambiente quando as esquadrias estão abertas.

Fornecedores:
Saccaro: (54) 3224.1404

Marcenaria Braga – (51) 3719-4641
Jaque Pizzatto Art & Decor - (51) 99990-4007

Esquadrias Prata - (51) 3364-7842
Evoke Decor . Quadros - (51) 3729-5606

Gasima Home Tech - (51) 3717-9933
Casa dos Estofados: (51) 3056-4640

Dummer Mármores e Granitos - (51) 3743-1488
Scheer Churrasqueiras: (54) 3224.3066

Uniflex|Casa Art - (51) 3902-6396
Costaneira Santa Cruz do Sul - (51) 3713-2111
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borbaneto
| estúdio de 
aRquitetuRa

diNeu BoRBA Neto
Arquiteto e Urbanista - CAU  A 45078-2
AzuCeNA FoNSeCA
Arquiteta e Urbanista - CAU  A 161463-0
HeNRique NóBReGA jR.
Arquiteto e Urbanista - CAU  A 158216-0
dieGo eSpíRito SANto 
Arquiteto e Urbanista - CAU  A 34343-9
BRuNo SiLVA GoNçALVeS
Arquiteto e Urbanista - CAU A 94350-9
máRCio LARRozA BoSeNBeCKeR
Arquiteto e Urbanista - CAU A 45485-0

Cidade: Bagé (RS)
Fones: (53) 3241 83 42 | (53) 9 9103 6100
E-mail: contato@borbaneto.com.br
Site: www.borbaneto.com.br

Imagens: 
Marcos Tadeu Pretto

Dados da obra: 
Área construída: 304,21m²
Localização: Condomínio Lagos de São Gonçalo
                             Pelotas (RS)
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Casa Maciel Uliano

Fornecedores:
Broilo Iluminação – (54) 3286 8323

Aquarela Tintas – (53) 3281 3437

Neste projeto residencial com dois pavimentos, localizado no condomínio La-
gos de São Gonçalo, na cidade de Pelotas (RS, aplicamos um conjunto de formas 
geométricas, e um jogo de volumes que se encaixam harmoniosamente, seguin-
do a linha da arquitetura contemporânea, característica do estúdio, e dando des-
taque aos revestimentos utilizados. A residência possui seus usos bem-definidos e 
zoneados. No pavimento térreo encontra-se a área social, de lazer e de serviço. Já 
o segundo pavimento contempla a área intima. 

O seu interior foi desenvolvido com a integração dos ambientes e o pé-direito 

alto, possibilitando a sensação de amplitude.   
Foi indicado o uso de esquadrias em PvC com acabamento em branco, e o fe-

chamento das esquadrias em madeira. Há revestimentos como pedra ferrugem, 
vidro temperado e madeira de lei. A pintura foi nas cores branca e cinza. 

Optamos pelo uso do guarda-corpo em vidro; dessa maneira, a transparência 
pouco interfere no conceito da arquitetura. 

Na área de lazer foi construída uma piscina em concreto armado, revestida 
com pastilha de vidro e piso atérmico.
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Elegância e personalidade
O apartamento de 370 m², de estilo contemporâneo, localizado no noroeste do Rio Grande do Sul, é resultado da união de duas unidades localizadas em uma edificação 

multifamiliar. Através do zoneamento de funções, uma unidade foi destinada para a área íntima, resultando em quatro suítes, um escritório e sala íntima.
O casal com dois filhos pode desfrutar de uma ampla área de convivência, com área gourmet integrada ao living e drawing room integrado ao espaço aberto, configuran-

do a área de piscina e o terraço garden.
Com paleta de tons neutra, levemente temperada pela cor verde-floresta e pelo tom conhaque, o espaço se configura com base clara, evidenciada nas cortinas e no piso 

polido em grande formato. A marcenaria foi igualmente composta por base neutra, aquecida pela lâmina de madeira. As suítes dos filhos já traduzem a personalidade dos 
seus moradores e a cor participa ativamente de forma lúdica. A suíte do casal traz o dourado como detalhe para arrematar a elegante composição.

CAmiLA pReiSSLeR
Arquiteta - CAU – 51427-6
 

Cidade: Santa Rosa (RS)
Fone: (55) 3512 8865
E-mail: camila@camilapreissler.com.br
Site: www.camilapreissler.com.br

Imagens: 
Eliane Heinle

Fornecedores:
RBF Acabamentos – (55) 3512 4225

Hidrotec Piscinas Santa Rosa – (55) 3512 6100
Estilo Persianas – Revenda Hunter Douglas – (55) 3512 9219

Janeco Materiais de Construção – (55) 3512 6377
Móveis Belaus – (55) 3512 3126

Loom Design e Iluminação – (55) 3511 6681
Marcenaria Fitz – (55) 9 9121 6501
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Conforto e elegância 
em um living social

Este projeto, localizado na cidade de Porto Alegre (RS), destinou-se a atender àas 
necessidades e aos desejos de um jovem casal por meio da reforma da área social 
de seu apartamento. Com o foco voltado à convivência com a família e os amigos, 
buscou-se a integração entre a sala de estar e a sala de jantar, ampliando este living 
social com uso da área da varanda existente. 

A conformação não-ortogonal do cômodo resultou na caracterização de diferen-
tes ambiências, sem perder a unidade visual. A escolha da materialidade foi emba-
sada na aspiração a um ambiente acolhedor e aconchegante, fazendo, assim, do 
uso dos revestimentos amadeirados a melhor opção. O equilíbrio entre a sobrieda-
de dos painéis de madeira e do mobiliário, que seguem um estilo mais clean, se es-
tabelece por meio da ênfase dada à iluminação. 

A criação de pontos focais, com o uso de luminárias, rasgos nos planos verticais 

CíNtiA RiBeiRo
Arquiteta e Urbanista – CAU 149804-5

juNioR WioppioLd
Arquiteto e Urbanista – CAU 218117-7
 

Cidade: Cachoeira do Sul (RS)
Fone: (51) 9 9179 0439
E-mail: arqcintiaribeiro@hotmail.com
Instagram: @cintiaribeiroarquitetura

Imagens: 
Marcelo Vianna

Fornecedores:
D’Melo Fábrica de Esquadrias e Móveis Sob Medida 

(51) 3722 6260
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aRquitetuRa

e horizontais, e spots direcionados, destaca a individualidade e a personalidade do 
projeto. A aplicação de espelhos entre os painéis de madeira é responsável por gerar 
sensação de amplitude e por reforçar o aspecto cênico da iluminação. 

O resultado final atribui ao espaço o caráter de atemporalidade, elegância e con-
forto, oferecendo aos clientes o ambiente perfeito para aproveitar momentos coti-
dianos e de confraternização.
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CRiStiNA mACedo SteRtz
ARQUITETA  - CAU: 64.310-6

Cidade: Venâncio Aires (RS)
Fones: (51) 3741 1358 / (51) 9 9857 3809
E-mail: ctinamacedo@hotmail.com
Facebook: /arqtinamacedo
Instagram:@arqtinamacedo

Imagens: 
Renan Costantin

Fornecedores: 
Camila Motta Quadros Decorativos – (51) 9 9996 1870

Kalu Móveis Sob Medida – (51) 3741 2558 – (51) 9 9986 7562
RS Instalações Elétricas – (51) 9 9895 7965

Solled Iluminação – (51) 3056 1214
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aRquitetuRa 
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Espaço amplo e iluminado
O ambiente social desta casa foi projetado para uma família de quatro pessoas, com dois objetivos 

principais: o de manter a conexão entre os espaços de estar, jantar e cozinha, resultando em uma forma 
interna ampla e fluida, e o de torná-lo convidativo e aconchegante.  O espaço, localizado em um Condo-
mínio de Santa Cruz do Sul, conta com moderada presença de vegetação circundante e aberturas envi-
draçadas de altura próxima à do pé-direito elevado, resultando em um espaço com boa luminosidade. 

Os materiais e as cores utilizados possibilitam marcar a identidade contemporânea do projeto, ao 
mesmo tempo em que mantêm a sensação de conforto e aconchego. Portanto, compondo essa mate-
rialidade, encontra-se a madeira no mobiliário, o tijolo à vista na sala de estar e de jantar, o concreto apa-
rente em detalhes pontuais na parte superior da parede, e cores sóbrias presentes no tecido dos sofás, 
no assento de cadeiras, no tapete e em parte dos móveis. 
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Rústico
contemporâneo

Nesta residência de 150m², localizada em um condo-
mínio fechado, o projeto de interiores foi desenvolvido 
desde a concepção do projeto arquitetônico. Desta for-
ma, a compatibilização consistiu em sobrepor todos os 
projetos, atendendo às necessidades do cliente.

O conceito do espaço mistura o rústico e o contem-
porâneo, traduzindo a essência da personalidade da 
moradora e de suas duas filhas. A distribuição interna é 
formada através de ambientes integrados e bem-ilumi-
nados, promovendo uma experiência sensorial de con-
forto e bem-estar.

dAiANA LANzA
Arquiteta – CAU RS A67425-7
 

Cidade: Santa Cruz do Sul (RS)
Fones: (51) 3902 4802 - (51) 9 9673 9491
E-mail: daianalanza.arq@gmail.com
Facebook: darquiteturars
Instagram: @darquitetura

Imagens: 
Mauricio Silva

Fornecedores:
Andrea Feine – (51) 3715 1004 | (51) 3714 4485

Gessomax – (51) 9 8452 1540
Aldematt – (51) 3713 2314

J.O. Acabamentos – (51) 3056 8200
Jaime Heck – Instalação de papel de parede – (51) 9 8045 9218

Esquadra Móveis e Esquadrias Sob Medida – (51) 3711 2826
Marmoraria Santa Cruz – (51) 3717 1755

Casa dos Estofados – (51) 3056 4640
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Clássico contemporâneo 
Eis um apartamento em estilo único, no qual a arquiteta uniu o clássico ao contempo-

râneo, fazendo deste um empreendimento diferenciado na cidade de Capão da Canoa, 
no litoral norte do Rio Grande do Sul. O projeto foi pensado de maneira a proporcionar qua-
lidade de vida e bem-estar aos usuários, ligados ao requinte e à sofisticação. Nesse ponto, 
os detalhes em dourado reafirmam a proposta da elegância. A disposição dos móveis foi fei-
ta para atender às necessidades do cliente de forma a ressaltar a beleza das formas clássicas 
dentro de um cenário atual. O amplo living geral, com aproximadamente 110 m², salien-
ta o requinte sem deixar de lado a funcionalidade. Além disso, o apartamento conta com 
a utilização de laca e lâminas amadeiradas. A iluminação também influencia diretamen-
te na composição dos ambientes, tornando-os aconchegantes e atraentes. Nesse aparta-
mento de praia, o conforto e a elegância são garantidos no verão e no inverno. 

edNARA z. teixeiRA pioNeR
Arquiteta e urbanista – CAU A74774-2
 

Cidade: Capão da Canoa (RS)
Fone: (51) 3416 3496
E-mail: edizilli@hotmail.com
Site: www.ednara.arq.br

Imagens: 
Denise Wichmann

Fornecedores:
Andrea Feine – (51) 3715 1004 | (51) 3714 4485

Inácio Mármores e Granitos – (51) 3625 5617
Móveis Bitencourt – Estilo Sob Medida – (51) 3689 5443
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FeRNANdo poLeSeLLo 
Arquiteto – CAU A39215-4

CARoLiNe muLLeR 
Arquiteta – CAU 882704
 

Cidade: Passo Fundo (RS)
Fones: (54) 9 9925 5355
E-mail: poleselo@gmail.com
Instagram: @fernandopoleselloarquitetura
Instagram: @carolinemullerarquitetura
Facebook: /fernandopoleselloarquitetura

Imagens: 
Marcelo Parizzi

Fornecedores:
Azzos Portas e Rodapés – (54) 3313 1993

Carbomarau – (54) 3342 7923
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Compondo a partir da estrutura metálica
As potencialidades funcionais e estéticas da estrutura metálica foram exploradas 

nesse projeto, sem que houvesse a perda do aconchego essencial do uso residencial. 
Para vencer esse desafio, houve uma grande distinção entre os setores íntimo, social e 
de serviço. O primeiro deles concentrou-se no pavimento superior, em peças menores 
e mais intimistas, apelando para a estética convencional, ao esconder as vigas de aço.  
Em oposição a isso, as áreas sociais e de serviço ocuparam todo o térreo, em ambien-
tes maiores, integrados visualmente e deixando à mostra todos os elementos estrutu-
rais metálicos. Assim, criou-se um apelo industrial, atendendo ao desejo dos clientes. 

São 350m², que contam com uma interessante mistura de materiais em sua es-
sência, intencionalmente em tons neutros e dessaturados. Percebe-se a harmônica 
composição das vigas de aço – e seus parafusos destacados – com o sistema elétri-
co aparente, o piso de cimento queimado, os elementos da escada atirantada e as 
portas de PvC e ACM. 

Na composição da volumetria, percebe-se o destaque para o grande balanço 
frontal, que só foi possível com o uso da estrutura metálica e de seus sistemas de 
contraventamento.
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GABRieLA KoFF FALKeNBACH
Arquiteta e Urbanista – CAU - A64292-4
 

Cidade: Santa Cruz do Sul (RS)
Fones: (51) 3902 4802 – (51) 9 9666 3111 
E-mail: gabrielaf.arquitetura@gmail.com
E-mail: gabrielakf.arq@gmail.com

Imagens: 
Mauricio Silva

Fornecedores:
Costaneira Santa Cruz do Sul – (51) 3713 2111

Casa dos Estofados – (51) 3056 4640
MD Moveis – (51) 9 9948 2333

Solled Iluminação – (51) 3056 1214
Holz Haus | Paragem – (51) 3787 1102

Leu Gesso – (51) 9 9641 8901
Luciano Oliveira – Eletricista – (51) 9 9740 8344
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Conforto e funcionalidade
Uma vez que este apartamento foi projetado para uma família que gosta de receber, o grande desafio desta re-

forma foi integrar os ambientes, transformando-os em espaços aconchegantes, amplos e abertos à linda vista da 

Cidade de Santa Cruz do Sul.

A cozinha foi integrada à sala de jantar, e um espaço gourmet, com churrasqueira, surgiu no centro da área so-

cial. Já a sala de estar e de Tv foi ampliada, com o fechamento da sacada e a criação de uma área com lareira e vis-

ta do alto da cidade.

No setor íntimo, o quarto das meninas foi integrado ao escritório, que, por sua vez, foi transformado em uma 

lúdica e alegre brinquedoteca, com lugar para guardar brinquedos, instrumentos musicais e, ainda, abrigar duas 

camas de casal e amplos guarda-roupas.

Através de uma paleta de cores quentes e contrastantes, a arquiteta criou espaços de muita diversidade e persona-

lidade, considerando os diferentes usos e propósitos de cada um, sem perder o foco na praticidade e conforto.
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Aconchego e delicadeza
Para este dormitório infantil foi criado um design bastante contemporâneo, trazendo formas puras e simples. O con-

traste entre os móveis em madeira clara e as superfícies lisas resulta em um ambiente bastante aconchegante e delica-
do. Todo este contexto foi elaborado para oferecer um cenário incrível aos vídeos da nossa cliente blogueira.

As cortinas claras em listras finas trazem um agradável movimento ao dormitório. Elas acompanham o charmoso cobre-
-leito dourado. A iluminação indireta, emoldurada pelo gesso em formato de nuvem, foi projetada como elemento de adorno, 
o qual complementa as luminárias embutidas no forro, assim agregando o efeito luminoso que a bancada de estudos oferece.

O roupeiro recebe porta central em espelho, responsável pela sensação de amplitude do ambiente. Toda a deco-
ração do dormitório aplica-se de acordo com a criatividade da usuária. O espaço mantém-se organizado com o au-
xílio das malas decorativas, que acomodam os brinquedos; elas estão dispostas no notável tapete cor de rosa. Ain-
da dentro de um conceito lúdico, os papéis de parede traduzem os traços femininos e uma divertida cartela de cores, 
que vai do colorido aos tons claros.

KátiA Koepp 
Arquiteta – CAU A72175-1
 

Cidade: Candelária (RS)
Fones: (51) 9 9786 8235
E-mail: katiakoepp@gmail.com
Facebook: /katiakoepparquitetura
Instagram: @katiakoepparquitetura

Imagens: 
Mauricio Silva

Fornecedores:
Fábrica de Móveis e Esquadrias Soberana – (51) 9 9998 8308

Andrea Feine – (51) 3715 1004 | (51) 3714 4485
Premier Decorações em Gesso

(51) 9 9942 0021 | (51) 9 9868 7093
Eletroluz – (51) 3743 2879
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LAuRA mueLLeR 
Arquiteta e Urbanista – CAU A117596-3
 

Cidade: Santa Cruz do Sul (RS)
Fone: (51) 9 9866 7812
E-mail: contato@lauramueller.com.br
Facebook: arq.lauramueller
Instagram: @lauramueller_arquitetura

Imagens: 
Tâmara de Andrade

Fornecedores:
Casa dos Estofados  (51) – 3056 4640
Gasima Home Tech (51) – 3717 9933

Marmoraria Imperial (51) – 9 9542 2330

lauRa muelleR
aRquitetuRa
+ inteRioRes

Estilo único
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  Este apartamento de 80 m² foi feito especialmen-
te para um jovem advogado. Com estilo moderno e tons 
sóbrios, o projeto conta com vários detalhes que tra-
zem personalidade ao ambiente, como o painel da Tv 
feito com placas de diferentes tamanhos que repro-
duzem a textura de cimento queimado, o tapete pre-
to e branco com estampa geométrica e o quadro feito 
especialmente para o local com a imagem de Ayrton 
Senna, que traz destaque à sala de jantar. Apesar da 
escolha por tons frios e sóbrios, o ambiente ficou su-
per convidativo e aconchegante, devido aos detalhes 
em madeira e ao projeto de iluminação, que transmi-
tem essa sensação. A cozinha integrada à sala segue 
o mesmo estilo do restante do apartamento e, apesar 
de ser compacta, ficou bastante funcional. Os espaços 
foram bem-aproveitados de várias maneiras, tanto com 
os armários aéreos superiores em duas profundidades 
diferentes quanto pelo nicho em mosaico, criado para 
guardar os temperos e os utensílios de apoio. Foi possí-
vel, também, criar uma mini horta embutida no granito, 
atrás da pia, trazendo vida e funcionalidade à cozinha. 
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zé BARBoSA – CAU A36983-7
LuARA mAyeR – CAU A57967-0
LíSiAN CeoLiN – CAU A66777-3
RoNALd juNG – CAU A57956-4
RoBeRtA NoAL – CAU A73563-9
RApHAeL RiBeiRo – CAU A116135-0
GABRieLA BRAmBAtti – CAU A100246-5
iSAdoRA dALtRozo - A146346-2
mARiNA HeLeNA SiLVA - A155667-3
CLARiSSA SALBeGo - A157301-2
mAuRíCio WAGNeR - 241999-8
Arquitetos 
VeRôNiCA VieRo – CREA 134570
Engenheira agrônoma 

Cidade: Santa Maria (RS) 
Fones: (55) 3225 0000 / 9 9979 3397 
Cidade: Porto Alegre (RS) 
Fones: (51) 3573 0200 / 9 9138 3330 
Cidade: Passo Fundo (RS)
Fone: (54) 9 9670 3330
E-mail: arq@lineastudio.com.br
Site: lineastudio.com.br
Instagram: @lineastudio

Imagens: Cristiano Bauce

Fornecedores:
Casa Plus – (55) 3026 6606

Frazzon Iluminação – (55) 3212 8005
Marmogran – (55) 3222 1316

DMAC Moveis – (55) 3212 5550
Visual Vidros – (55) 3217 1224

Projeta PVC – (55) 3217 2412
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Apartamento Plena 
Ser aconchegante e funcional:  estes foram os conceitos explorados no projeto de interio-

res deste apartamento, para atender ao estilo de vida dinâmico e independente da proprietá-
ria, uma médica dedicada e cheia de personalidade.

A área social é composta por estar, jantar e sacada fechada integrada ao espaço. São des-
taques o pendente aramado da Newline e a confortável poltrona Santa Bárbara, da Saccaro.  
A lareira revestida em mármore travertino é outro detalhe elegante do ambiente.

Na cozinha, a paleta de cores em tons verdes se sobressai e contrasta com a madeira, atem-
poral. O espaço restrito foi aproveitado ao máximo pelo mobiliário feito sob medida. A sobre-
posição de mesas e banquetas garante versatilidade no momento das refeições.
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Fornecedores:
Usina Móveis – (51) 3762 2224

Attuale Casa e Conceito – (55) 3028 0553
JJ Mármores e Granitos – (55) 3032 2389

lp aRquitetos Apartamento Guima
No projeto do apartamento Guima buscamos explorar as características já existen-

tes do espaço, que eram a integração entre sala, cozinha e churrasqueira e as vistas para 
a cidade. A integração entre os ambientes foi mantida, mas o espaço foi setorizado a 
partir do uso de iluminação, mobiliário sob medida, mobiliário avulso e acabamentos 
em geral. As vistas da cidade foram exploradas a partir da disposição do mobiliário, que 
permite visualizá-las dos diversos locais propícios a sentar, seja na churrasqueira, na 
cozinha ou na sala. As referências ibéricas estão presentes nas cores neutrais e suaves, 
complementadas pela decoração, com quadros e livros originários de Portugal e Espa-
nha, e uso da cor azul em elementos pontuais. A sobriedade e a leveza do apartamento 
não tiram o clima de informalidade e conforto que preenche o espaço.

ANNe LySe moRoNi
Arquiteta e urbanista – CAU A 70108-4

GuiLHeRme SCHNeideR
Arquiteto e urbanista – CAU A 57985-8

GuStAVo BeRNARdi 
Arquiteto e urbanista – CAU 104066-9

miRiANe muSKopF
Arquiteta e urbanista – CAU A 140137-8
 

Cidade: Santa Maria (RS)
Fone: (55) 3347 7547
E-mail: lp@lparquitetura.com.br
Site: www.lparquitetos.com.br

Imagens: 
Vitor Ceolin
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Fornecedores:
Grupo Finne – (55) 3029 3380

JJ Mármores e Granitos – (55) 3032 2389
Stillo Vidros – (55) 3307 3684

Portobello Shop Santa Maria – (55) 3347 8882

Apartamento Bruri 
Nesse apartamento personalizado, em Santa Maria, o projeto aproveitou o forro de gesso existente e levou em 

consideração a distribuição de pontos elétricos e hidráulicos, não fazendo alterações estruturais, o que facilitou 
a execução. O foco se deu pela proposição de projeto luminotécnico, e de mobiliário, além da definição de cores 
e acabamentos. Destaque especial para o banco do jantar, que tem múltiplas funções: serve para sentar à mesa, 
contemplar a vista a partir da esquadria baixa, e ainda tem utilidade para guardar objetos, como um armário/baú. 
A sala ainda possui uma marcante cristaleira azul, que já fazia parte da história do casal, e uma exclusiva “gara-
gem” para a coleção de miniaturas, acima da televisão. O espaço ficou elegante, sem perder a casualidade do lar.

lp aRquitetos

ANNe LySe moRoNi
Arquiteta e urbanista – CAU A 70108-4

GuiLHeRme SCHNeideR
Arquiteto e urbanista – CAU A 57985-8

GuStAVo BeRNARdi 
Arquiteto e urbanista – CAU 104066-9

miRiANe muSKopF
Arquiteta e urbanista – CAU A 140137-8
 

Cidade: Santa Maria (RS)
Fone: (55) 3347 7547
E-mail: lp@lparquitetura.com.br
Site: www.lparquitetos.com.br

Imagens: 
Vitor Ceolin
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La Casita
Inspirada em uma arquitetura uruguaia, a residência “La 

Casita” está localizada na serra de Itaara (RS). É uma edifica-
ção pura, inserida sobre a topografia natural do terreno. O 
escritório Mowa Arquitectura procurou resgatar a potenciali-
dade do local, valorizando a paisagem dos morros e do vale 
à frente. Assim, a sala de estar, integrada à de jantar, e a suíte 
master possuem duas grandes aberturas para este cenário 
único, permitindo um amplo horizonte visual. 

A edificação possui um tratamento de reboco rústico, tí-
pico do Uruguai, tanto externa quanto internamente, que se 
integra com os acabamentos finos, conferindo sofisticação e 
conforto à residência.

No pavimento térreo localiza-se o salão de festas, sen-
do que a beleza da vista panorâmica, engrandecida por uma 

abertura de 8 metros lineares, permite que todos os convida-
dos tenham uma apreciação do espaço amplo e dinâmico 
enquanto curtem um churrasco na parrilla e assistem seus 
videoclipes favoritos no telão. 

A escada que une os pavimentos é de granito preto rús-
tico, sendo as paredes repletas de pequenos quadros de fo-
tografias de viagens e de um mapa com alfinetes nos lugares 
do mundo que os proprietários já visitaram.

No pavimento superior, há dois setores bem-definidos: 
área íntima e área social. O primeiro é composto pelos dois 
dormitórios, unidos por um corredor que se divide em du-
cha, vaso sanitário e área de higiene, sendo esta coroada por 
uma enorme claraboia e muitas plantas naturais que se fi-
xam às paredes. A área social apresenta, em sua linearida-

de, uma cozinha separada da sala de jantar por uma pare-
de permeável de cobogós e uma sala de estar onde a parede 
de prateleiras repleta de livros e o sofisticado lustre conferem 
elegância e funcionalidade à área. 

O projeto luminotécnico da residência, com vasta gama 
de possibilidades de composições entre os pontos focais, di-
retos e indiretos de iluminação, proporciona a criação de ce-
nários de aconchego e grande conforto, o que, com o fogo 
na lareira contemporânea da sala de estar, nos dias de inver-
no, transforma completamente a atmosfera do ambiente. 

O paisagismo da residência se alinha com esta, comple-
mentando o ambiente natural, reforçando as linhas limítro-
fes laterais, conferindo privacidade e emoldurando a paisa-
gem frontal dos morros e do vale.  mARCoS BeNedetti

Arquiteto e urbanista – CAU 53950-3
Direção de Projetos e Coordenador de Obras 

RômuLo RieHS
Arquiteto e urbanista – CAU 107141-6
Coordenador dos Projetos Residências, Prédios e BIM

eduARdo CARioLAto
Arquiteto e urbanista – CAU 141882-3
Coordenador dos Projetos Comerciais, Urbanos e Paisagismo

CRiStoFHeR FideLiS
Arquiteto e urbanista – CAU 155482-4
Coordenador dos Projetos de Interiores e Iluminação
 

Cidade: Santa Maria (RS) – Rua Venâncio Aires, 2782
Fones: (55) 3304 1424 – (55) 9 9904 14 24
Cidade: Porto Alegre (RS) – Rua Mostardeiro, 777 – 14º Andar
Fones: (51) 3017 1300 – (51) 9 9690 8910
Cidade: Passo Fundo (RS) – Av. Pres. Vargas, 541 – Sala 103
Fones: (51) 9 9690 8910 – (55) 9 9933 5157
E-mail: contato@mowaarq.com
Site: www.mowaarq.com

Imagens: 
Matheus Hautrive Cargnin

Fornecedores:
Frazzon Iluminação – (55) 3212 8005

Alumifax Esquadrias – (55) 3263 2020
Costaneira Santa Maria – (55) 3211 2111
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Refúgio no Litoral
Esta casa de praia atemporal na essência e contem-

porânea nos detalhes, inserida à beira do lago em Con-

domínio em Xangri-lá, possui 360 m2 distribuídos em 

cinco suítes e grandes espaços de convivência.

Priorizamos a simplicidade, a praticidade e a fun-

cionalidade que toda casa de praia exige, sem perder o 

conforto e o acolhimento do lar.

A clássica mistura de concreto aparente, madeira e 

vidro com as cores escuras das paredes e das esqua-

drias resulta em uma composição harmônica e integra-

da à paisagem praiana.

CRiStiANe tRommeR
Arquiteta – CAU A150701-0 
 

Cidade: Capão da Canoa (RS)
Fones: (51) 3665 4025 – (51) 9 9696 4755
E-mail: cristiane@oficinars.com
Facebook: /oficinars
Instagram: @oficinaartofbuilding

Imagens: 
Denise Wichmann

Fornecedores:
Donald – Móveis, Decoração, Tapetes e Lustres

(51) 3416 5680 | (51) 9 8433 2026
Marmoraria Nunes – (51) 3625 3020 / (51) 9 9174 4609

Portobello Shop – Capão da Canoa
(51) 3625 5519 / (51) 9 8219 0601

Singular Iluminação – Simone Jardim (51) 3416 8005
Verde Arte – Garden Center e Paisagismo

(51) 3689 1400 – (51) 9 8449 0301
Mesturini & Bonato Empreendimentos

(51) 9 9692 1420 – (51) 9 8593 188
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RAFAeL R. GRANtHAm
Arquiteto e urbanista – CAU A369438

NAtáLiA BoRGeS
Arquiteta e urbanista – CAU A655180

miCHeLLe ASSeNHAimeR
Arquiteta e urbanista – CAU A812579
 

Cidade: Rio Grande (RS)
Fones: (53) 3035 7714 – (53) 9 9118 2372
E-mail: contato@rgrantham.com.br
Site: www.rafaelgrantham.com.br

Imagens: 
Augusto Gomes

Fornecedores:
Schein Esquadrias – (51) 3542 1174

D’Inox Corrimãos – (51) 9 9343 2452
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Rafael gRantham 
aRquitetuRa

Casa 38
Na proposta de reforma de uma casa pré-existente, os arquitetos optaram pela ousadia da transformação dos espa-

ços, então tradicionais, para uma linha contemporânea.
A casa, originalmente térrea, passou a receber um segundo pavimento, onde foram situados os ambientes íntimos; 

assim, o pavimento térreo recebeu uma grande transformação.
Fazendo-se uso de estruturas metálicas, e com a decisão de deixá-las aparentes, foi derrubada a maior parte das pa-

redes que faziam a divisa dos antigos ambientes. Com isso, se conquistou um amplo salão, onde foram criados os es-
paços de cozinha, estar com parrilla e deck. Com acabamentos cuidadosamente escolhidos, objetivando o conforto na 
ocupação e uso dos ambientes, as esquadrias foram substituídas por novos e generosos vãos em PvC. O antigo piso 
em ipê vermelho foi cuidadosamente preservado e novos sistemas de som e automação foram embarcados. Materiais 
como concreto polido, madeira e aço ficaram bastante evidentes nos ambientes por onde se transita. Um projeto com 
muita ousadia e, ao mesmo tempo, com uma enorme simplicidade na escolha dos materiais ali expostos, resultou em 
uma casa elegante, cheia de tecnologia e, sem dúvida, bastante acolhedora.
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Rachel MoRgado
Arquiteta, especialista em design 
de interiores e iluminação – CAU A 55847-8
adilaR BReanzini
Arquiteto urbanista – CAU A58327-8
E-mail: ajb.arquiteto@yahoo.com.br
Contato/wats: (53) 9 9972 1052
ana Paula costa
Arquiteta urbanista – CAU 160997-1
caMila caMaRgo e caRoline PeRaça 
Acadêmicas de Arquitetura
BRuno Bastianello – CREA 49.867
Projeto estrutural
Projeto: RM Arquitetura 
Execução: Adilar Breanzini

Cidade: Bagé (RS)
Fone: (53) 3247 4070
E-mail: contato@rachelmorgado.com
Site: www.rachelmorgado.com

Imagens: Diones Alves
Fornecedores:

Hidrotec Piscinas Santa Maria – (55) 3219 2020
Esquadrias Prata – (51) 3364 7842

Diones Alves Fotografia – (53) 9 9948 4848
Evviva Porto Alegre – (51) 3388 2648

Studio Luz – (53) 9 9972 8245
AJB Arquitetura e Construções – (53) 3242 2061

LC Soluções Interiores – (53) 3312 0100
TR Lajes – (53) 3247 1685

Mineradora Ouro Branco – (55) 9 9916 2785
Transorato – (53) 3243 5648

Casa das Tintas – Centro de Pinturas Renner – (53) 3242 8030
Figueiredo e Nunes Jardim e Gramado – (53) 3311 1815

Cardozo Comércio de Pedras – (53) 3242 1378
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RM ARQUITETURA Amplitude, conforto, bem-estar e sustentabilidade
O projeto desenvolvido pela arquiteta Rachel Mor-

gado, do Escritório RM Arquitetura, teve execução do ar-
quiteto Adilar Breanzini, da AJB Arquitetura e Constru-
ções. Localizado na zona central da cidade de Bagé, foi 
projetado com linhas puras, em estilo contemporâneo e 
integrado a espaços arborizados no seu exterior.

A residência privilegiou a excelência em conforto 
térmico, proporcionando que a família usufrua de toda 
essa estrutura nas diferentes estações do ano.E para 
atender às necessidades no inverno rigoroso do pam-
pa gaúcho, um sistema de calefação foi instalado em to-
dos os ambientes.

A fachada, de arquitetura imponente, é ressaltada 
com o jogo de volumes, cores e texturas, e onde os ma-
teriais escolhidos, como a pedra oxyden, vidro e ma-
deira, se estendem à parte interna da casa, cujo pro-
jeto de interior também foi executado pelo Escritório 
RM Arquitetura.

O piso térreo inclui garagem, áreas de serviço, cozi-
nha, escritório, salas de estar e churrasqueira. As janelas 
internas dão para a piscina, sugerindo uma relação es-
treita dos espaços de lazer da casa com a área externa.

O segundo andar abriga três suítes e uma acade-
mia de ginástica e permite o acesso ao terraço, que pro-

porciona a vista do paisagismo da área externa e ainda 
contemplar o nascer do sol. Um segundo terraço possui 
marquise de concreto com quase seis metros de proje-
ção e foi pensado para abrigar e privilegiar a família com 
o belo por do sol nas diferentes estações do ano.

A sustentabilidade foi uma premissa na elaboração 
do projeto. Assim, contempla desde o recolhimento e o 
aproveitamento da água da chuva, a instalação de pla-
cas fotovoltaicas, que produzem energia elétrica, e pla-
cas solares para aquecimento da água que atende a pis-
cina e a residência, tornando a morada autossuficiente 
e um lar de sonhos realizados.
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jéSSiCA BASSo mACHAdo
Arquiteta – Gerenciamento de Obras
CAU A124688-7
 

Cidades: Santa Maria (RS) e Santa Cruz do Sul (RS)
Fone: (55) 9 9141 5242
E-mail: arqjessicamachado@gmail.com
Facebook: Síntese arquitetura . engenharia . construção
Instagram: @síntese.arquitetura

Imagens: 
Juliano Mendes

Fornecedores:
Esquadrias Perazzoli – (54) 3385 1079

Cia do Alumínio – (55) 3220 0377
Costaneira Santa Maria – (55) 3211 2111

Frazzon Iluminação – (55) 3212 8005
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aRquitetuRa

Rústica e contemporânea
Nesta residência com 177m², localizada no Condomínio Cidade Uni-

versitária – Eco village, em Santa Maria, integrou-se as necessidades e 
o estilo dos clientes, no qual se destaca a preferência por texturas na-
turais. A sua distribuição foi realizada em três setores, Íntimo, social in-
terno e social externo, demarcados na volumetria formando um “U”. 
No volume marrom, de maior imponência, encontra-se os ambiente 
principais: estar, jantar e cozinha, integrados com pé-direito mais ele-
vado, constituindo o social interno, que conecta as outras duas áreas 
da casa. O social externo contempla a garagem para dois carros com 
o espaço gourmet, a fim de otimizar o uso da ampla área da garagem.

A iluminação interna e externa foi pensada com o propósito de va-
lorizar as linhas retas e as texturas, tendo como destaque a escada do 
acesso à residência, em concreto polido, com os degraus suspensos e 
iluminados com fita de LED amarela.

 O estilo arquitetônico adotado valoriza a elegância dos materiais 
crus utilizados, concreto aparente, tijolo maciço e madeira, associados 
a um paisagismo naturalista, constituindo uma composição equilibra-
da e muito aconchegante.
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jéSSiCA BASSo mACHAdo
Arquiteta – Gerenciamento de Obras
CAU A124688-7
 

Cidades: Santa Maria (RS) e Santa Cruz do Sul (RS)
Fone: (55) 9 9141 5242
E-mail: arqjessicamachado@gmail.com
Facebook: Síntese arquitetura . engenharia . construção
Instagram: @síntese.arquitetura

Imagens: 
Juliano Mendes

Fornecedores:
Costaneira Santa Maria – (55) 3211 2111

Frazzon Iluminação – (55) 3212 8005
Marmogran – (55) 3222 1316

DB Graus – (55) 3226 3736
C & F Móveis Projetados – (55) 3223 4486

Cia do Alumínio – (55) 3220 0377
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aRquitetuRa Leve, elegante

e funcional
Leve, elegante e funcional: essas foram as primei-

ras solicitações feitas para os ambientes dessa cobertu-
ra de 247m², que teve como ponto de partida a escolha 
feita pelos clientes, do revestimento da cozinha, que de-
finiu a paleta de cores, o desenho dos móveis e do for-
ro de gesso – a arquiteta inspirou-se nos quadrados va-
zados e cheios. Os tons escolhidos foram branco, fendi, 
marrom, amadeirado e bronze. O estilo contemporâ-
neo, com ambientes integrados, motivou a elaboração 
de uma proposta harmônica de todos ambientes, porém 
sendo cada um pensado individualmente, com o objeti-
vo de facilitar o uso e ter uma identidade com a família. 

 A iluminação foi projetada a fim de valorizar e demar-
car todos os espaços e oferecer conforto visual adequa-
do, com diversas possibilidades de composição.
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juLiANA duRé
Arquiteta e urbanista – CAU A 29076-9
 

Cidade: Santa Cruz do Sul (RS)
Fones: (51) 3715 6555 e (51) 9 9836 3736
E-mail: studiojdure@gmail.com

Imagens: 
Mauricio Silva

Fornecedores:
Marcenaria Kaufmann – (51) 3787 1599

Pedra Moura – (51) 9 9965 1470
Aldematt – (51) 3713 2314

Nuki Cortinas e Persianas – (51) 3717 1003
Casa dos Estofados – (51) 3056 4640

Eletro Clima – (51) 9 9632 9864
J.O. Acabamentos – (51) 3056 8200
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studio
Juliana duRé

Duplex de um jovem casal
O projeto foi realizado para um casal jovem, sendo a sua primeira morada. O casal 

gosta de coisas modernas e práticas, para facilitar o dia a dia no novo ambiente.
Partimos de espaços com tons claros (muito branco), dentro de proposta mais clean.
O branco total foi quebrado com os tons de cinza (presentes em praticamente to-

dos os espaços), e também o tom amadeirado da sala de estar, presente nos painéis ri-
pados, que dão um charme e um destaque todo especial ao ambiente.

A cozinha super moderna e clean, toda em tons de cinza, conta com equipamentos 
gourmet, para facilitar a vida do jovem casal. Tem bancada de apoio para as refeições 
rápidas do dia a dia, sendo que a sala de jantar se encontra no espaço ao fundo, que 
foi criado para ampliar a área social.

O duplex não possuía um ambiente para convivência; então, optou-se por criar no jardim 
dos fundos um espaço fechado com pergolado de madeira e vidro, o destaque da casa. É um 
espaço clean, mas igualmente aconchegante e acolhedor, para bem-receber. O espaço en-
globa sala de estar com Tv, sala de jantar e churrasqueira. Usou-se cortinas no teto de vidro 
para amenizar a incidência de sol, mas, ao mesmo tempo, são cortinas móveis, que podem 
ser abertas no momento em que se desejar luminosidade natural. Usou-se o recurso da flo-
reira ao fundo, com plantas e iluminação, para dar ar aconchegante. E tom de madeira natural 
para dar aconchego ao espaço, mas partindo também de uma base branca e clean.

O dormitório do casal é todo em branco, aproveitando ao máximo o espaço, com 
uma cabeceira estofada em cinza, para dar conforto ao casal, que gosta de assistir Tv no 
dormitório, e, ao mesmo tempo, criar um detalhe de destaque para esse ambiente. 

Para podermos usar melhor todos os espaços, todos os móveis foram feitos sob me-
dida, em marcenaria. 
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Para bem-receber

Renata PoRto Simon 
Arquiteta e urbanista – CAU A580309
 

Cidade: Santa Cruz do Sul (RS)
Fone: (51) 9 8168 0543
E-mail: studiorenataporto@hotmail.com
Facebook: /StudioRenataPortoArquitetura
instagram: @studio_renata_porto

Imagens: 
Mauricio Silva

Fornecedores:
Marmoraria Santa Cruz – (51) 3717 1755

J.O. Acabamentos – (51) 3056 8200
Florense Lajeado – (51) 3748 1444

Uniflex|Casa Art – (51) 3902 6396
Hickmann Estofados – (51) 9 9574 6391

Romanzza Santa Cruz do Sul – (51) 3715 5577
Ecostark – (51) 3902 1604 – (51) 9 8105 5488
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Studio
Renata PoRto
aRquitetuRa

Neste projeto de interiores, adotamos o estilo con-
temporâneo como norte para conceituar todos os am-
bientes desta bela residência, que foram concebidos 
antes mesmo da execução da obra civil. Por ser uma es-
trutura inovadora, autoportante, onde as paredes fo-
ram executadas com painéis de argamassa armada, 

com miolo de EPS , trabalhamos em conjunto com a 
equipe de Engenharia, posicionando pontos de elétri-
ca e hidráulica, definindo acabamentos diversos antes 
do início da construção. Este sistema construtivo, am-
plamente utilizado em países desenvolvidos, além de 
conferir à obra velocidade na construção, proporciona 
reduzido desperdício de materiais, baixas cargas, alto 
conforto térmico, conforto acústico, além de ser mais 
sustentável, já que se faz uso de menos água durante a 

construção da estrutura, redução do entulho e do con-
sumo de energia com climatização. Nos ambientes inter-
nos, detalhes de gesso e iluminação ganharam destaque 
no living de tons terrosos e nuances de cinza, integrado à 
cozinha gourmet nos mesmos padrões. Já na área social 
do salão de festas, optamos pelo uso de concreto apa-
rente na escada e no teto, tijolinhos em algumas pare-
des e preto no mobiliário, conferindo um ar mais cool, 
para receber de modo mais descontraído.
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Parrillita São Bento
Este prédio, localizado no centro da cidade de Bagé, e 

construído no início do século passado, abrigou os Correios e 
Telégrafos na década de 1940. 

Quando o escritório foi chamado, a exigência dos pro-
prietários foi uma boa iluminação. Com isso, pensamos num 
layout de mesas e cadeiras, independente da posição da ilu-
minação, justamente por estarem em constante movimento. 
No teto, intercalamos tecido de juta natural (com este recur-
so, rebaixamos o pé-direito, também pensando no charme 
do ambiente com um toque de rusticidade) com os fios de luz 
com lâmpadas de filamento, deixando o espaço despojado, 

com uma iluminação equilibrada. 
Tanto forro quanto paredes e o piso são originais do pré-

dio. Então, o escritório pensou em valorizar estes elementos. 
Primeiro revitalizando o piso, que é ladrilho hidráulico; e duas 
das paredes, que já estavam sem reboco, conservamos, e o 
forro de madeira também foi conservado.

Usamos a combinação das cores suaves com o tijolo de 
demolição, um elemento com características marcantes, e, 
para contrastar, a cor preta em parte do mobiliário, colunas e 
pendentes em cima do balcão de atendimento.

Como o escritório preza pela arte, tivemos a ideia de usar 
uma das paredes para expor fotografias feitas pelo proprietá-
rio do restaurante.
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CaRol sá
aRquitetuRa

ANA CARoLiNA BARCeLLoS VieiRA Sá
Arquiteta urbanista – CAU A34138-0

LuizA ViCtóRiA BiCA dA RoSA
Arquiteta urbanista – CAU A146938-0

mALu iGuiNez
Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo
 

Cidade: Bagé (RS)
Fones: (53) 3247 5256 – (53) 9 9945 4967
E-mail: carolsaarquitetura@gmail.com
Site: www.carolsaarquitetura.com.br

Imagens: 
Diones Alves
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Restaurante
Terra Pampa

Este restaurante foi projetado para a II Mostra villa Toscana de Ar-

quitetura. O nome é uma homenagem ao azeite produzido pela fábri-

ca localizada em Bagé, onde os proprietários da villa Toscana são só-

cios da mesma e sediaram o evento. 

Para a montagem do layout, imaginamos um espaço aconchegante 

e refinado ao mesmo tempo. Possui mesas de tamanhos e alturas dife-

rentes. Também a mistura do mobiliário antigo com o moderno; para isso, 

foram garimpados móveis de acervo de família para a composição. Usa-

mos um buffet de madeira entalhada (de época) na entrada do restauran-

te, combinado com uma luminária de pé (atual) fazendo o contraponto. 

Como elemento divisor do restaurante com o restante do espaço, 

projetamos biombos de madeira ripados, ora abertos e ora fechados. 

A iluminação usada são os fios de luz com lâmpadas de filamento, não 

comprometendo a disposição das mesas. 

Foram colocados boiseries em paredes para a colocação de qua-

dros e fotos, contemplando a arte, assim como os tapetes persas usa-

dos no espaço.
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CaRol sá
aRquitetuRa

ANA CARoLiNA BARCeLLoS VieiRA Sá
Arquiteta urbanista – CAU A34138-0

LuizA ViCtóRiA BiCA dA RoSA
Arquiteta urbanista – CAU A146938-0

mALu iGuiNez
Estagiária 
 

Cidade: Bagé (RS)
Fones: (53) 3247 5256 – (53) 9 9945 4967
E-mail: carolsaarquitetura@gmail.com
Site: www.carolsaarquitetura.com.br

Imagens: 
Diones Alves
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Harmonia plena
O projeto é de um conceituado escritório de advoca-

cia, que ocupa três andares de um edifício comercial no 
Centro Histórico de Porto Alegre.

Havia a necessidade de modernização dos espaços, 
abrangendo nova recepção e as várias unidades de aten-
dimento ao cliente com um visual mais atualizado.

Foi estabelecido um novo conceito, que também de-
veria favorecer um atendimento confortável e mais rápi-
do ao cliente, eficiente e automatizado.

A obra constou de uma intervenção completa no am-
biente de trabalho: novo sistema de climatização, ilumina-
ção de led, revestimentos, divisórias com vidro duplo e per-

sianas e uma marcenaria primorosa. A iluminação teve um 
tratamento especial com o uso de perfis de led iluminados 
formando rasgos no forro de gesso. A ideia foi dar uma sen-
sação de continuidade e harmonia com os perfis ilumina-
dos nas estantes do mobiliário da biblioteca.

Foi solicitada uma atenção especial na recepção. O 
projeto buscou uma solução com um forte impacto vi-
sual, com trabalho refinado de marcenaria, que reforça a 
ideia de que o escritório é um ambiente profissional re-
ceptivo e de proteção jurídica.

Este projeto teve a colaboração do arquiteto Roger 
Iserhard, do escritório Jardim ArquItetura.

LiSete jARdim
Arquiteta – CAU A5719-3           

CARLoS jARdim 
Arquiteto – CAUA75700-4
 

Cidade: Porto Alegre (RS)
Fones: (51) 3346 5715 – (51) 9 9966 2287
E-mail: jardimarquitetura@terra.com.br
Site: www.jardimarquitetura.com.br
Facebook:  /Lisete Jardim e Carlos jardim arquitetura
Instagram: @arquiteturajardim

Imagens: 
Denise Wichmann

Fornecedores:
Móveis Bolum –  (51) 3667 1152 – (51) 9 8141 6762
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moNique FoNteS
Arquiteta – CAU A649988

áGAtHA ARBoitte
Arquiteta – CAU A719234
 

Cidade: Porto Alegre (RS)
Monique – (51) 9 9861 6060
E-mail: contato@moniquefontes.com.br
Ágatha – (51) 9 8416 2892
E-mail: agatha@ampiezzaarquitetura.com

Imagens: 
Marcelo Donadussi

Fornecedores:
Stilo Elevato – (51) 3333 8200

Milsons – (51) 3228 6619
Redlar – (51) 3474 1616

M
ar

ce
lo

 D
on

ad
us

si

monique fontes 
e ágatha aRboitte

Barco Cisne Branco
Após virar com a tempestade que atingiu a capital gaúcha em janeiro de 2016, o Barco Cisne Branco passou por 8 meses 

de restauro, retornando totalmente revitalizado, apenas com o casco original de mais de 40 anos. O maior desafio foi bus-
car materiais que tornassem a embarcação mais elegante, mas que atendessem às necessidades técnicas desta tipologia 
– alto tráfego, resistência às intempéries e flexibilidade. O barco conta com 3 decks, sendo convés superior, salão principal e 
danceteria. Para o convés superior, foi projetado deck de madeira e uma composição de mobiliário em ferro e em compen-
sado naval, ideais para o ar livre. Para o salão principal, mais aconchego e luz indireta nas sancas de pvc amadeirado, que 
compõe com arandelas que dão um toque naval. Na danceteria, um ambiente mais ousado e tecnológico. Equipamentos 
de ponta de som e luz permitem boas festas navegando pelo Guaíba. O mobiliário da danceteria também merece desta-
que, com linhas sinuosas, que dão um charme à parte e acomodam os coletes salva-vidas deste nível. 
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Museo Água (SP)
A proposta apresentada tem por princípio a busca por uma relação com o entor-

no, assim como por atender de modo mais consciente às necessidades inerentes à 
atividade museográfica e, por consequência, educacional e de sensibilização do vi-
sitante. A marcante presença do Parque do Ibirapuera de um lado e do pátio do Ins-
tituto Biológico de outro lado direcionou a solução no sentido de também oferecer 
uma grande praça com múltiplos objetivos para se integrar a esses dois. Primeiro, de 
preservar o entorno do prédio tombado; segundo, dar a continuidade em relação 
aos parques existentes; terceiro, possibilitar exposições dentro e fora do museu, tor-
nando a expografia mais flexível; e quarto, evitar interferências significativas, em ter-
mos de carga, sobre os reservatórios existentes. 

A ideia de implantação do prédio do ponto de vista volumétrico é de um volume 
silencioso, que tenha uma linguagem própria, mas não ofusque a pré-existência. Si-
tuado próximo à divisa leste do lote, o prédio estabelece uma faixa de serviço nes-
te lado, o que permite o acesso de veículos de serviço, assim como a iluminação e 
a ventilação de toda a área técnico-administrativa. Com a mesma largura do prédio 
tombado, o volume do museu está envolto por brises de vidro com um perfil ondu-
lado para que o conjunto transmita uma sensação de movimento enquanto o visi-
tante se aproxima do prédio, gerando, assim, uma constante transformação na ima-
gem final, tal qual a própria água em constante movimento.

 ALex CARVALHo BRiNo 
Arquiteto – CAU A30717-3

CARoLiNA GotteRt KNieS  
Arquiteta – CAU A81153-0
 

Cidade: Santa Cruz do Sul (RS)
Fone: (51) 9 9803 1915
E-mail: alexbrino@estudioacarquitetura.com
Fone: (51) 9 9707 2446
E-mail: carolknies@estudioacarquitetura.com
Instagram: @_estudioac
Site: www.estudioacarquitetura.com

Imagens: 
Escritório Palma
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Santa Cruz do Sul - RS
51 3902 6396
revenda.casaart@uniflex.com.br
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(51) 98141-6762
contato@bolum.com.br

www.bolum.com.br 

Somos uma empresa com mais de 30 anos de experiência, atuando no mercado de móveis sob medida. 
Uma empresa que oferece produtos moveleiros diferenciados e inovadores para atender aos desejos e neces-
sidades de nossos clientes, e contribuir para o crescimento pessoal e profissional de nossos colaboradores.

Sinônimo de comprometimento e qualidade no que faz

Untitled-1   1 16/3/20   10:17 AM
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Rua Carlos Trein Filho, 97

Materiais elétricos
Lustres

Luminárias

(51) 03713-2314
(51) 99508-4553

Rua Venâncio Aires, 1435
Santa Cruz do Sul / RS

(51) 3787-1251
eleganz@eleganzesquadrias.com.br

www.eleganzesquadrias.com.br

Rua Venâncio Aires, 425
Santa Cruz do Sul (RS)

(51) 3056.4640
    /casadosestofados
    @casadosestofados

BR 471, Km 121,1
Várzea – Santa Cruz do Sul (RS)

(51) 3715.2238 . (51) 99644 0744
contato@estoquejardim.com.br

www.estoquejardim.com.br

Rua Marechal Deodoro, 79
Centro – Santa Cruz do Sul (RS)

Cel.: (51) 3056.1214
         @solledloja

Rua Marechal Deodoro, 79
Centro – Santa Cruz do Sul (RS)

Cel.: (51) 3056.1214
         @solledloja

51.3713-1166
Rua Cel Oscar Jost, 441
Santa Cruz do Sul - RS

(51) 3719 1474          (51) 99954 2904
Rua Victor Frederico Baumhardt, 216 - Santa Cruz do Sul - RS

• Areia, brita e aterro
• Serviço de coleta de entulhos

(c/ área licenciada)
• Terraplenagem (c/ maquinário 

de grande e pequeno porte) 

Rua Coronel Oscar Jost, 1039
Santa Cruz do Sul (RS)

(51) 3902.0138
     (51) 99718.5147

     decorar.minhacasa
www.decorarminhacasa.com.br

(51) 3902.2018 - (51) 99710.7070
contato@profinishrs.com.br

Drywall
Steel frame

Gesso acartonado
Forros modulares

(51) 3719 1474          (51) 99954 2904
Rua Victor Frederico Baumhardt, 216 - Santa Cruz do Sul - RS

• Areia, brita e aterro
• Serviço de coleta de entulhos

(c/ área licenciada)
• Terraplenagem (c/ maquinário 

de grande e pequeno porte) 

Colorindo ideias

Santa Cruz do Sul/RS - (51) 3719-1737
Vera Cruz/RS - (51) 3718-3449

am.tintas@hotmail.com

Rua Fernando Abott, 585 - Santa Cruz do Sul - RS
(51) 3713-2111

@costaneira_ambientes /costaneirawww.costaneira.com.br

Suas conquistas merecem

• Estofados especiais e Sob medida
• Retráteis • Reclináveis

• Poltronas • Cabeceiras e Reformas

51 99574-6391
       hickmannestofados@hotmail.com

Rua 28 Setembro, 221, SL 702
Santa Cruz do Sul / RS

(51) 3056-3666

Rua São José, 438
Bairro Avenida 

Santa Cruz do Sul
(51) 99604-4416

contato@ecosar.com.br
     Ecosar

www.ecosar.com.br

(54) 99631-2007
(54) 99963-8003

vendas@ferposolucoes.com.br
/ferposolucoes

www.ferposolucoes.com.br

Rua Jacarandá, 306 – Monte Verde
Santa Cruz do Sul – RS

(51) 2107 4894
atendimento@dummagran.com.br

www.dummagran.com.br

Paulo Radtke
Cel.: (51) 9 9843 6238

30 ANOS de tradição

Paulo Radtke
Cel.: (51) 9 9843 6238

30 ANOS de tradição
Rua Irmã Olinda, 174 – Faxinal

Fone: (51) 3715 2652

(51) 3719-6197
    (51) 99835-6455
    @elencomoveis

elenco.moveis@yahoo.com.br
Rua Curitiba, 142

Santa Cruz do Sul – RS

Rua Jacarandá, 306 – Monte Verde
Santa Cruz do Sul – RS

(51) 2107 4894
atendimento@dummagran.com.br

www.dummagran.com.br

Rua Galvão Costa,152
Santa Cruz do Sul – RS

(51) 3715.4469
(51) 99901.2651

Rua Fernando Abott, 585 - Santa Cruz do Sul - RS
(51) 3713-2111

@costaneira_ambientes /costaneirawww.costaneira.com.br

Suas conquistas merecem

(51) 3719 1474          (51) 99954 2904
Rua Victor Frederico Baumhardt, 216 - Santa Cruz do Sul - RS

• Areia, brita e aterro
• Serviço de coleta de entulhos

(c/ área licenciada)
• Terraplenagem (c/ maquinário 

de grande e pequeno porte) 

Rua Júlio de Castilhos, 801
Santa Cruz do Sul (RS)
Fone: (51) 3056 8200 

www.joacabamentos.com.br

Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1430
Bairro Sarandi – Porto Alegre – RS

Fone: (51) 3364 7842
www.esquadriasprata.com.br

Rua Galvão Costa,152
Santa Cruz do Sul – RS

(51) 3715.4469
(51) 99901.2651

Fornecedores_1: 501  ARQUITETURA

Fornecedores_2: 501  ARQUITETURA

Fornecedores_1: ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA

Fornecedores_2: ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA
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Ijuí: Av.21 de Abril, 280 (55) 3333 4411

Porto Alegre: Av. Sertório, 1789 (51) 3342 3344

Santa Rosa: Av. Rio Branco 120 (55) 3512 6100

Santo Ângelo: Av. Getulio Vargas, 1717 (55) 3314 3000

Santa Maria: Av. Nossa Senhora Medianeira, 2100 (55) 3219 2020

hidrotecpiscinas.com.br

Rua Marechal Deodoro, 79
Centro – Santa Cruz do Sul (RS)

Cel.: (51) 3056.1214
         @solledloja

Av. Tuparendi, 1777
Santa Rosa – RS
(55) 3512 9219

www.estilopersianas.com.br

Rua Roque Callege, 133
Universitário – Caxias do Sul – RS

(54) 3224.3066
www.scheer.com.br

(53) 3281.3437
     /aquarelatintasrs/
     @aquarelatintasrs

www.aquarelatintasrs.com.br

(54) 3286-8323
    /BroiloAquecimento
    @broiloaquecimento
    adm@broilo.com.br
    www.broilo.com.br

Rua General Osório, 337
Santa Rosa – RS

(55) 3512-3126 - (51) 99198-9874
     @belaus_moveis

     /belausmoveis.decoracoes

       mgcandelaria@terra.com.br
   @dummermg

   empresadummer
www.dummermarmoresegranitos.com.br

CANDELÁRIA - RS

(51) 3743-1488
(51) 99993-2702 Marcelo

(51) 99983-3697 Claudia

MÓVEIS SOB MEDIDA

Valter Fitz (55) 99121.6501
Daniel Fitz (55) 99914.1460
Adair Fitz (55) 99664.5448
marcenariafitz@gmail.com

Rua Fernando Abott, 585 - Santa Cruz do Sul - RS
(51) 3713-2111

@costaneira_ambientes /costaneirawww.costaneira.com.br

Suas conquistas merecem

Rua Duque de Caxias 160
(55) 3511.6681

contato@loomiluminacao.com.br
     @loomdesigniluminação

 

Rua Venâncio Aires, 425
Santa Cruz do Sul (RS)

(51) 3056.4640
    /casadosestofados
    @casadosestofados

Av. Expedicionário Weber, 584
Centro – Santa Rosa (RS)

(55) 3512 6377
janeco@janeco.com.br

Rua 28 Setembro, 221, SL 702
Santa Cruz do Sul / RS

(51) 3056-3666

KALU
Móveis Sob Medida

 

 

(51)   3741-2558
(51) 99986-7562
moveiskalu@gmail.com

Rua 1° de Março, 1945
Venâncio Aires/RS

Galvão Costa, 356 - Santa Cruz do Sul
(51) 99990-4007
    /jaquepizzatto
    @jaquepizzatto

Camila Lenz da Motta
Rua Julio de Castilhos 845 sala 21

(51) 9 9996-1870
camilamottaqd@gmail.com

#vocênocontrole

(51) 3717 9933
      99146 4941

www.gasimahometech.com.br

Automação residencial
Áudio e Vídeo

Iluminação
Geração de Energia

Rua Bento Rosa, 252 - S. 4 - Lajeado/RS 
(51) 3729.5606 - (51) 98042-1284
atendimento@evokedecor.com.br

     /Evokedecor
     @evokedecorquadros
www.evokedecor.com.br

Av. Expedicionário Weber, 875
Centro - Santa Rosa – RS

(55) 3512 4225

Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1430
Bairro Sarandi – Porto Alegre – RS

Fone: (51) 3364 7842
www.esquadriasprata.com.br

Rua 28 de Setembro. 789
Santa Cruz do Sul (RS)

(51) 3902.6396
www.casaart.com.br

Rua Carlos Trein Filho, 97

Materiais elétricos
Lustres

Luminárias

(51) 03713-2314
(51) 99508-4553

Rua Roque Callege, 133
Universitário – Caxias do Sul – RS

(54) 3224.3066
www.scheer.com.br

Rua Marechal Deodoro, 79
Centro – Santa Cruz do Sul (RS)

Cel.: (51) 3056.1214
         @solledloja

(54) 3224.1404
    @saccarocaxias

    /saccarocaxiasdosul

Venâncio Aires - RS
(51) 99895-7965

Email: rcsopran@hotmail.com

Fornecedore: borbaneto | ESTÚDIO DE ARQUITETURA Fornecedore: CAMIlA PREISSlER ARQUITETURA

Fornecedores: CÍNTIA RIBEIRO Fornecedores: CRISTINA MACEDO ARQ. E INT.

Fornecedores: DAIANA lANZA D ARQUITETURA

Carlos Barbosa - RS
(54) 3461.3345 
(51) 99373.6306

www.quatrunaquecimento.com.br

Fornecedores_2: ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA

Fornecedores_3: ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA

(51) 3902.2018 - (51) 99710.7070
contato@profinishrs.com.br

Drywall
Steel frame

Gesso acartonado
Forros modulares
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Instalação de Papéis de Parede,
Tecidos, Placas 3D e Adesivos

(51) 98045.9218
    jaime.heck@yahoo.com

    /Jaime Heck

Cores & Estilos Interiores
Jaime Heck

Rua Marechal Deodoro, 79
Centro – Santa Cruz do Sul (RS)

Cel.: (51) 3056.1214
         @solledloja

contato@gessomax.com.br
(51) 98452.1540

www.gessomax.com.br

Rua Barão do Arroio Grande, 137
Santa Cruz do Sul – RS

(51) 3711.2826 / (51) 98594.6015
esquadramoveis@gmail.com

Rua Venâncio Aires, 425
Santa Cruz do Sul (RS)

(51) 3056.4640
    /casadosestofados
    @casadosestofados

Rua Venâncio Aires, 425
Santa Cruz do Sul (RS)

(51) 3056.4640
    /casadosestofados
    @casadosestofados

Rua Lagomar, 283
Bairro Morada do Sol
Capão da Canoa / RS

(51) 3625-5617 • (51) 98127-3812
marmorariainacio@terra.com.br

Rua São José, 388
Candelária - RS

(51) 9 9942.0021 • (51) 9 9442.0003

PREMIERPREMIER
Decoração em gesso
FORROS • SANCAS • MOLDURAS • ACARTONADOS

Leandro I. Pfeifer
Rua: Jacob Steil Filho,nº 280

Rincão Comprido
Candelária - RS

(51) 9 9998.8308

Rua 20 de Setembro, 1474
Candelária - RS
(51) 3743.2879

     Eletroluz

Rua Júlio de Castilhos, 801
Santa Cruz do Sul (RS)
Fone: (51) 3056 8200 

www.joacabamentos.com.br

Av. Belém, 332
Bairro Parque Pinheiro Machado

Santa Maria-RS
(55) 3212-5550 • (55) 99675-1041

     (55) 99675-1042
dmacmoveis@hotmail.com
    /dmacmoveissobmedida

Rua Benjamin Constant, 1365
Loja 2

Santa Maria – RS
(55) 3026 6606 / (55) 98135 4806

www.casaplusloja.com.br

Rua Idalino Possa, 820 - Distrito
Marau - RS 

www.carbomarau.com.br/
aloisio@carbomarau.com.br

      (54)99173-9104
     (54) 3342-7923

(51) 99542.2330
Rua Ver. Rudi Muller, 510

Santa Cruz do Sul - RS
marmoimperial@hotmail.com

(54) 3313-1993
www.azzos.com.br/

     /azzosportas/
     @azzosportas/

#vocênocontrole

(51) 3717 9933
      99146 4941

www.gasimahometech.com.br

Automação residencial
Áudio e Vídeo

Iluminação
Geração de EnergiaRS 407, 4408

CEP 95588-000
Bairro Guará

Xangri-Lá - RS
(51) 3689-5443

Av. Pref. Evandro Behr, 7600
Santa Maria - RS
(55) 3217-1224

carlavisualvidros@gmail.com

www.projetapvc.com.br
projetapvc@gmail.com
(55) 3217.2412 (whats)

     (51) 3787-1102
     Pinheiral, RST - 287, Km 96 - SCS 

     www.paragem.com.br
     @holzhaussantacruz
     /holzhaussantacruz   

ANTIQUÁRIO E LOJA EST RS 509, n° 2830 - Km 04
Camobi - Santa Maria - RS

(55) 3222.1316 - (55) 3015.0651
(55) 99607.3401

marmogran@marmogran.ind.br
atendimento@marmogran.ind.br

www.marmogran.ind.br

Rua Fernando Abott, 585 - Santa Cruz do Sul - RS
(51) 3713-2111

@costaneira_ambientes /costaneirawww.costaneira.com.br

Suas conquistas merecem

(55) 3212 8005 – Av. Medianeira, 348
Santa Maria (RS)

(51) 3024 3224 – Av. Goethe, 137
Porto Alegre (RS)

Rua Venâncio Aires, 425
Santa Cruz do Sul (RS)

(51) 3056.4640
    /casadosestofados
    @casadosestofados

Fornecedores: DAIANA lANZA D ARQUITETURA

Fornecedores: EDNARA Z. TEIxEIRA PIONER

Fornecedores: POlESEllO + MUllER ARQUITETURA

Fornecedores: GABRIElA FAlkENBACh ARQUIT.

Fornecedores: GABRIElA FAlkENBACh ARQUIT. Fornecedores: káTIA kOEPP ARQUITETURA

Fornecedores: lAURA MUEllER ARQUIT.+ INTER.

Fornecedores: lINEASTUDIO ARQUITETURAS
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Rua Tiradentes, 743
Bairro São José - Bagé 

(53) 3242.1378
jained2010@hotmail.com

Trabalhamos com móveis sob medida
Quadros impresso no vidro

Móveis em alto padrão
Seriado

(55) 3029.3380
www.grupofinne.com.br

Rua Odilon Álvares, 1990
Bagé - RS

Fone: (53) 3242-2061

Rua João Lino Preto, 1490
Santa Maria (RS)

(55) 3032.2389 • (55) 997093981
marmoraria-saochico@hotmail.com

Rua Pedro Emílio Martins,1480
Bairro Tucanos - Taquara / RS

(51) 3542 1174
schein@schein.com.br

www.schein.com.br

Rua Professor Alfredo Schneider, 747
Bairro Teutônia – Teutônia (RS)

Fone: (51) 3762 2224
Cel.: (51) 9 9736 7381

e-mail: usinamoveis@gmail.com

Rua das Camélias, 97
Bairro da Camélia – Nova Bassano (RS)

contato@dinoxcorrimaos.com.br
www.dinoxcorrimaos.com.br

(51) 99343.2452
Rua Duque de Caxias, 2320

Santa Maria (RS)
(55) 3028.0553       (55) 98117-7206

www.attualesm.com.br

Av. Goethe, 97 - Porto Alegre (RS)
(51) 3388.2648

atendimento@evvivapoa.com.br
www.evvivapoa.com.br

Av Vicente Pigatto, 220, 
Centro, Faxinal do Soturno

(55) 3263-2020
www.alumifax.com.br

Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1430
Bairro Sarandi – Porto Alegre – RS

Fone: (51) 3364 7842
www.esquadriasprata.com.br

Rua Dr. David Rubinstein, 100
Bairro Camobi - Santa Maria - RS
(55) 3307-3684        99727-0325

  /stilovidros

(53) 99948 4848
 fotografia@dionesalves.com.br

www.dionesalves.com.br

    @portobelloshop_santamaria
    /PortobelloShop Santa Maria
Av. João Luiz Pozzobon, 1588

(55) 3347.8882

Rua João Lino Preto, 1490
Santa Maria (RS)

(55) 3032.2389 • (55) 997093981
marmoraria-saochico@hotmail.com

(51) 3625.3020 / (51) 99174.4609 
Av. Paraguassu, 520 – Zona Nova

Capão da Canoa – RS
vendas@marmorarianunes.com.br

www.marmorarianunes.com.br

Rua Coronel Pedroso, 188
Centro - Bagé / RS

(53) 3312-0100
    /lcsolucoesinteriores/

    @lc.solucoes

Móveis | Decorações | Tapetes | Lustres

Av. Rio dos Índios, 470, Xangri-lá, RS
(51) 3416.5680 | (51) 98433.2026

atendimento@donaldmoveis.com.br
www.donaldmoveis.com.br

Ijuí: Av.21 de Abril, 280 (55) 3333 4411

Porto Alegre: Av. Sertório, 1789 (51) 3342 3344

Santa Rosa: Av. Rio Branco 120 (55) 3512 6100

Santo Ângelo: Av. Getulio Vargas, 1717 (55) 3314 3000

Santa Maria: Av. Nossa Senhora Medianeira, 2100 (55) 3219 2020

hidrotecpiscinas.com.br(55) 3212 8005 – Av. Medianeira, 348
Santa Maria (RS)

(51) 3024 3224 – Av. Goethe, 137
Porto Alegre (RS)

FIGUEIREDO
E NUNES

General Osório, 872
Bagé - RS

      (53) 98404.5470
    (53) 3311.1815

JARDINAGEM E GRAMADOS

@costaneira_ambientes /costaneirawww.costaneira.com.br

Suas conquistas merecem

Av. Paraguassu, 5204 - Atlantida, Xangri-Lá - RS
(51) 3689-1400 - (51) 98449-0301
Rodovia BR 116,  3658 km 233,8

Rincão Gaúcho - Estância Velha - RS 
(51) 3561-3199 e (51) 98449-0301

verdearte@verdeartepaisagismo.com.br
www.verdeartepaisagismo.com.br

    /trrepresentacoess/
(53) 3247-1685

tr.representacoes.tijolos@gmail.com

Avenida Paraguassu, 5148, Sala 02
Atlantida - Xangri-La - RS

(51) 3416-8005
(53) 3243-5648

contato@transorato.com.br
www.transorato.wixsite.com/site

Arq. Fernanda Barasuol

Rua Caetano Gonçalves 1041 sl. 3
Centro - Bagé - RS
(53) 99972-8245 

studioluzbage@gmail.com

Fornecedores Obra: RAFAEl GRANThAM ARQUIT. Fornecedores Obra: RM ARQUITETURAFornecedores Obra: lP ARQUITETOS Fornecedores Obra: lP ARQUITETOS

Fornecedores Obra: MOWA ARQUITECTURA

Fornecedores Obra: SÍNTESE ARQUITETURA

Fornecedores Obra: OFICINA ART OF BUIlDING
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Rua Júlio de Castilhos, 801
Santa Cruz do Sul (RS)
Fone: (51) 3056 8200 

www.joacabamentos.com.br

Móveis Projetados
Rua Passo da Ferreira, 5952

Santa Maria - RS
(55) 3223.4486 - (55) 99975.7050

cef.moveisprojetados@gmail.com

• Estofados especiais e Sob medida
• Retráteis • Reclináveis

• Poltronas • Cabeceiras e Reformas

51 99574-6391
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Grandes nomes da arquitetura: Rio Grande do Sul – 2020 
foi composto em tipo Source Sans Pro Light corpo 10.5/16 pt 

e impresso em papel Couché Fosco 170 g/m2 (miolo),
Couché Fosco 210 g/m2 (guarda) e papel Couché Brilho 150 g/m2 (capa) 

na Gráfica Coan, em Tubarão (SC), no formato de 29 x 29 cm,
para a Editora Gazeta Santa Cruz Ltda.








