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Em ritmo de modernidade
as propostas de arquitetos e designers de interiores

novos rumos de profissionais 
criativos na arte, no design, na 
decoração e na gastronomia
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Na área social, mesa espelhada Plasma, com tampo giratório, da Mbrasil, na Casa Pronta, e poltronas Moana, 

da Artefacto. A luminária Flos é a Superarchimoon, by Philippe Starck, da Light Design. Bol em aço inox, 

Desenho Design. Na parede de fundo, gravuras de Eudes Mota, espelhos de Jacqueline Terpins, da Casa 

Pronta, e móvel em madeira e aço, com desenho do escritório Santos & Santos e execução da Marcenaria 

Demestre. Floreira em louça branca, Particolare. Cortinas, Maria Casa. Luminárias embutidas, La Lampe

Bom gosto na medida para este apartamento 

que soma arte e design a materiais e 

acaBamentos duráveis e elegantes.   

DECORAÇÃO

O fino, em 
Boa Viagem 

projeto santos & santos escritório de arquitetura  fotos gustavo soter 
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pleno conforto à beira-mar em 405 m², após um projeto de 

interiores personalizado, planejado enquanto o edifício estava 

ainda em construção. em recife, esta história de final feliz, a 

cargo dos arquitetos turíbio e Zezinho, do santos & santos es-

critório de arquitetura, buscou agradar o jeito de viver da família 

proprietária – um casal jovem e moderno e seus quatro filhos. 

na proposta, prevaleceu um estilo sofisticado, porém sem ex-

cessos, com soluções que tiraram partido da farta luminosi-

dade natural e dos amplos espaços de circulação. “a planta 

baixa foi alterada e adaptada para atender as prioridades do 

dia a dia. a sala de jantar, por exemplo, tornou-se o espaço de 

excelência na área social, justamente pelo desejo de reunião da 

família e dos amigos em tornos da boa mesa. com a área ge-

nerosa do apartamento, o programa pôde viabilizar ambientes 

articulados e bem definidos, numa linguagem que considerou 

o conforto como ponto indispensável”, detalham os arquitetos. 

modismos? nenhum. a dupla preferiu a “pitada” certa na mis-

tura de materiais e móveis de boa forma para atingir a dose 

desejada de requinte, sem descartar a importância de algumas 

peças da família. aço, madeira, mármore e espelho compõem-

-se ao décor que se equilibra com a arte e o design de autorias 

estreladas, como as de sergio rodrigues, charles eames , pa-

tricia urquíola, philippe starck, achille castiglioni, pierre paulin, 

Francisco Brennand , eudes mota, ploeg...vale contemplar. K

No home acolhedor, com piso em boticino polido da Marmoart,  móvel de som e 

TV em madeira, aço e espelho em desenho personalizado. Marcenaria, Demestre. 

O sofá é o Tufty, de Patrícia Urquíola, para a B&B Itália, que se destaca junto ao 

pufe Osorom, by Konstantin Grcic para a Moroso, da Micasa. Tudo com foco da 

clássica luminária Arco, dos irmãos Castiglioni para a Flos, na Light Design

Capricho na sala de jantar, onde o forro de gesso em filigrana acentua a personalidade do 

ambiente. A mesa enorme, em vidro branco e espelho, da Nóbrega, foi desenhada pelos 

arquitetos e executada pela Marcenaria Demestre. São de família as cadeiras antigas 

e o grande bufê século 18, que apóia peças da Espaço Brennand, Desenho Design e 

Particolare. Pontos de luz, Flos, na Light Design: tocheiro Spun Light, por Sebastian Wrong, 

e luminária de mesaTaccia, dos irmãos Castiglioni. Telas de Ploeg e Pragana, galeria Mariana 

Moura. A divisória corrediça Cinex, da Notabile, integra (ou separa) os espaços sociais

O finO, em BOa Viagem 
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As texturas e os volumes em branco personalizam a suíte do casal, onde a madeira cumaru, da Indusparquet, 

acentua a intimidade. Em desenho dos arquitetos, detalhes (na página ao lado) como forro e painel de gesso, a 

cabeceira em couro, as superfícies em madeira laqueada e aço polido, e a arandela em aço e cúpula em linho. 

Marcenaria, Demestre. Serralheria,  Metalmad. Tecido e couro, Maria Casa. Parede em cristal incolor, Nóbrega 

Espelhos. Poltrona e pufe Mole, by Sergio Rodrigues, Casa Pronta. Objetos, Desenho Design. 

Nesta página, outras soluções personalizadas pelos arquitetos, como as bancadas revestidas em cumaru, com 

detalhes em aço polido, e a peseira, estofada em couro da Maria Casa. Toques extras de design: banco Bonze, 

de Starck, para a xO Design, da Itálica Casa, e cadeira DSR, da Vitra, by Charles Eames, da Casa Pronta

O finO, em BOa Viagem 
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Ao lado, um closet com vista para o mar de Boa Viagem. Abaixo, 

cozinha definida com piso e parede em porcelanato, da Pamesa, e 

bancadas em silestone chrome, da Marmoart. Armários, Kitchens.  

Eletrodomésticos, Viking. Em tom prata, cadeiras em couro Tulipa 

4 patas, de Pierre Paulin, da Casa Pronta. Cubas em aço polido, 

Tramontina e Mekal. Metais, Deca. Objetos, Particolare. 

Ao lado, o lavabo com paredes revestidas de tecido da Maria Casa 

e de espelho, da Nóbrega, dando realce à luminária desenhada 

pelos  arquitetos. Piso e bancada em boticino polido, Marmoart
Artefacto, recife, pe, (81) 3465 8182; www.artefacto.com.br

Casa pronta, recife, pe, (81) 3465 0010

Demestre Marcenaria, recife, pe, (81) 3441 4269

Desenho Design, recife, pe, (81) 3326 4264; www.desenhodesign.com.br

espaço Brennand, recife, pe, (81) 3271 2466

eudes Mota, recife, pe, (81) 3426 2101

Galeria Mariana Moura, recife, pe, (81) 3465 5602

La Lampe, recife, pe, (81) 3466 4518; www.lalampe.com.br

Light Design, recife, pe, (81) 3327 0845; www.lightdesign.com.br

Maria Casa, recife, pe, (81) 3327 6499

Marmorart, recife, pe, (81)3445 4364; www.marmorartne.com.br

Micasa, são paulo, sp, (11) 3088 1238; www.micasa.com.br

pamesa, recife, pe, (81) 3466 4000; www.pamesa.com.br

particolare, recife, pe, (81) 3032 3296

santos & santos escritório de Arquitetura

rua solidônio leite, 200, Boa viagem, 

recife, pe, (81) 3081 5900

www1.santosesantosarquitetura.com.br 

O finO, em BOa Viagem 



Anos 50 em Natal 
ÚLTIMA

Atmosfera de rock´n´roll 

na filial potiguar da Pin 

Up – burgueria nascida 

em Recife, que concilia 

culinária japonesa no 

cardápio. Inspirada nas 

lanchonetes americanas 

dos anos dourados, entre 

tons de chiclete e garotas 

sorridentes posando de 

maiô, o lugar é quase 

tão disputado quanto as 

melhores praias da cidade.

Projeto dos arquitetos 

Santos, Turíbio e Zezinho. K  
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