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ABN AMRO Bank Head Office
Amsterdam [ Holanda 

Unilever Headquarters 
Londres  [  Inglaterra

The Ellipse 360 Tower
Taipei [ Taiwan

Grand Louvre
Paris  [  França

Ieoh Ming Pei, chinês, naturalizado cidadão norte-americano, nas-
ceu em 26 de abril de 1917. Iniciou sua graduação na arquitetura 
Universidade da Pensilvânia transferindo-se mais tarde  para o MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) onde terminou o curso. Fez 
pós-graduação na Harvard Graduate School of Design. Recebeu o 
Prêmio em 1983.

Oriundo de uma cultura milenar, o valor da história desempenha um papel importante em algumas de suas obras, 
como o Museu do Louvre de Paris. Pei atingiu a celebridade em todo o mundo por meio de seu projeto de ampliação 
do Museu do Louvre, que consistiu na construção de uma pirâmide de vidro situada no pátio principal (1988), zona 
nobre do recinto, sobre a entrada subterrânea. A execução dessa pirâmide, inspirada nos modelos egípcios, constitui 
o ponto final de uma evolução pessoal que o levou do “estilo internacional”, cultivado durante os anos de 1950, a 
uma arquitetura baseada em formas simples. Pei, arquiteto nova-iorquino de origem chinesa, foi educado nos Esta-
dos Unidos e conhece em profundidade a cultura européia.

Abriu o próprio estúdio em 1955, no qual se dedicou ao desenho de edifícios administrativos, grandes armazéns 
e projetos urbanísticos, como o Mile High Center de Denver, Colorado (1956). Depois da ampliação da National 
Gallery of Art de Washington DC (1971-1978), e da construção da biblioteca Memorial Kennedy em Boston (1971), 
Pei confirmou seu prestígio internacional com o arranha-céu do Bank of China em Hong Kong (1989). Recebeu a 
incumbência de desenhar o anexo que abriga os arquivos do Museu de História de Berlim. Alguns dos edifícios de Pei 
que se celebrizaram: o National Center of Atmospheric Research em Boulder, Colorado, 1967; o Everson Museum of 
Art, de Siracusa, Nova York, 1968; o John Hancock Tower, de Boston, 1971. Fez algumas parcerias importantes com 
arquitetos de destaque tais como Henry N. Cobb, Ulrich Franzen, James Freed.

Pei Cobb Freed & Partners 
www.pcf-p.com

Bank of China Tower
Hong Kong  [  China

mais informações

Ieoh Ming Pei

Butler College Dormitories
New Jersey  [  EUA
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dicas

[ LIvrO ] UM JOGO CADA VEZ MAIS SUJO: O PADRãO FIFA DE FAZER 
NEGóCIOS E MANTER TUDO EM SILêNCIO
Autor  Andrew Jennings  ][   Editora    Panda Books

O jornalista escocês Andrew Jennings é um dos repórteres investigativos mais fa-

mosos do mundo. Ele apresenta um programa de grande audiência na emissora 

de TV inglesa BBC. Já investigou a máfia italiana e até a corrupção dentro da Sco-

tland Yard. Em 1999, Jennings comprou a maior de suas brigas: uma guerra contra 

a poderosa Fifa (Federação Internacional de Futebol). Virou o inimigo número 1 dos 

dirigentes ao revelar como as eleições internas são manipuladas, como funciona 

a compra dos direitos de transmissão e até as negociatas para escolha dos países-

-sedes da Copa. Seu livro anterior, Jogo sujo, ajudou a tirar do poder João Havelan-

ge, ex-presidente da Fifa, e Ricardo Teixeira, genro de Havelange e presidente da 

CBF. Nesta nova obra, ele revela mais informações sobre os esquemas do futebol 

mundial. 

[ LIvrO ] A ARTE DE TER RAZãO
Autor  Arthur Schopenhauer  ][  Editora   Martins Fontes - WMF

Este tratado foi elaborado para conferir uma sistematização formal aos artifícios 

desonestos recorrentes nas disputas. Schopenhauer apresenta 38 estratagemas, 

lícitos e ilícitos, aos quais é possível recorrer para obter razão - para defendê-la 

quando ela estiver do nosso lado, e para conquistá-la quando estiver do lado do 

adversário. Schopenhauer indica os caminhos oblíquos e os truques de que se serve 

a natureza humana em geral para ocultar seus defeitos. 

[ LIvrO ] DESIGN BRASILEIRO DE MóVEIS
Organizadores   Marcelo vasconcellos | Zanini de Zanine
Editora  Olhares

Primeiro título de série dedicada ao design brasileiro reúne 190 cadeiras, poltronas 

e bancos de 60 designers, com organização do galerista Marcelo Vasconcellos e do 

designer Zanini de Zanine. Os móveis são apresentados em ordem cronológica, ofere-

cendo ao leitor um panorama sobre a linha evolutiva do design brasileiro de móveis, 

do estilo moderno à produção contemporânea.
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[ DvD ]  SPLENDOR
Diretor  Ettore Scola   ][   Distribuidora  Films vintage

Dono de cinema em cidade do interior da Itália conhece o sucesso e acompa-

nha com nostalgia o declínio de seu negócio. Splendor é o nome de um antigo 

cinema gerido por Jordan (Mastroianni), que herdou de seu pai. O cinema está 

em decadência e só gera dívidas e problemas, mas Jordan recebe a ajuda na sua 

busca quase quixotesca do projecionista Luigi projecionista (Troisi) e Chantale 

(Vlady). Então, recebe uma proposta para vender a sala para um outro ramo de 

negócio. Talvez seja a solução para pagar suas dívidas, embora seja o fim de seus 

sonhos. Maravilhoso, remasterizado, inédito, fantástico e inédito. 

[ DvD ] FLORES RARAS
Diretor  Bruno Barreto   ][   Distribuidora  Imagem Filmes

1951, Nova York. Elizabeth Bishop (Miranda Otto) é uma poetisa insegura e tí-
mida, que apenas se sente à vontade ao narrar seus versos para o amigo Robert 
Lowell (Treat Williams). Em busca de algo que a motive, ela resolve partir para o 
Rio de Janeiro e passar uns dias na casa de uma colega de faculdade, Mary (Tracy 
Middendorf), que vive com a arquiteta brasileira Lota de Macedo Soares (Glória 
Pires). A princípio Elizabeth e Lota não se dão bem, mas logo se apaixonam uma 
pela outra. É o início de um romance acompanhado bem de perto por Mary, já que 
ela aceita a proposta de Lota para que adotem uma filha. 

[ DvD ] IDENTIDADE DE NóS MESMOS
Diretor  Wim Wenders   ][   Distribuidora  vinny Filmes

Famoso por seu estilo único, tanto em termos de fotografia como em seu modo 
de se vestir, o cineasta alemão Wim Wenders realizou em 1989 este documen-
tário para falar sobre suas opiniões sobre a indústria fashion e debater com o 
designer japonês Yohji Yamamoto o preconceito sobre o tema, os aspectos em 
comum entre o cinema e a moda, entre outras abordagens. Assim como temos 
uma relação cotidiana com nossa alimentação e nosso transporte, também nos 
relacionamos com a moda em nosso dia a dia. A Identidade de Nós Mesmos 
também é um estudo documental sobre a moda em grandes metrópoles do 
mundo fashion, como Tóquio e Paris, sob as óticas de Yamamoto e do cineasta.
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Objetos
do Desejo

[ havaIIan ] kona

O Havaiian produz café do tipo arábi-
ca, um dos primeiros tipos a ser culti-
vado a mais de 1.000 anos. Diz-se que 
ele tem melhor sabor do mundo pois 
possui duas vezes menos cafeina que os 
comuns. E quanto mais cafeina, mais o 
café fica amargo. Seu cultivo é feito em 
Mauna Loa, região nos Distritos do Nor-
te e Sul, Havaí. A região é minuscula, 
mas Kona é conhecido por um grande 
mercado de café. O solo vulcânico, rico 
em sais minerais favorece o cultivo. O 
sabor característico deste café é ave-
ludado, com duração considerável de 
frutas, sendo a característica especial 
deste café delicioso

www.heavenlyhawaiian.com

A MWE Lab lançou dois modelos de workstation: Empe-
ror 1510 e Emperor 200, para uso profissional de progra-
mação ou de games. A Emperor 1510 possui o caracte-
rístico formato de escorpião das Workstations Emperor, 
com estrutura altamente estável, capacidade de inclina-
ção variável, sistema de áudio integrado, iluminação LED 
e assento ergonômico. Dessa maneira permite-se total 
imersão por meio de três monitores estrategicamente 
localizados, além da qualidade do som e dos acessórios 
de alta tecnologia. A Workstation Emperor 1500 custa, 
nos EUA, cerca de US$ 6.200,00 dólares. A Emperor 200 
é o modelo mais sofisticado em produção. Todo o con-
junto é montado manualmente e possui central de con-
trole independente com tela touch, sistema de filtração 
de ar, sistema de cromoterapia, assento de couro com 
ajuste elétrico, 3 telas LED de 24 polegadas e sistema de 
som THX Surround de alta qualidade. O modelo Empe-
ror custa, nos EUA, US$ 44.750,00 dólares.

www.mwelab.com

[ EmpErOr 1510 E 200 ] mwe lab



O 918 Spyder é o mais potente e caro Porsche de todos os tempos. Apareceu em Frankfurt em sua versão de 
produção, pouco mais de três anos depois de ser mostrado como conceito no Salão de Genebra de 2010. Menos 
de 1.000 unidades serão produzidas. O novo carro tem como objetivo trazer a alta tecnologia das pistas a um 
carro cujo uso possa ser diário, assim como máximo desempenho com mínimo consumo. O 918 pretende ini-
ciar uma nova era na história dos veículos híbridos, que aliás começou com um carro projetado por Ferdinand 
Porsche, fundador da marca: o Lohner-Porsche. O carro foi fortemente inspirado pela tecnologia dos carros de 
pista da empresa, com diversos recursos dos carros que correrão em Le Mans no ano que vem. Tem motor V8 foi 
baseado no do RS Spyder de Le Mans e estrutura monocoque feita em fibra de carbono. O trem de força consiste 
em um motor central com tração nas quatro rodas auxiliada por motores elétricos em ambos os eixos, evolução 
do conceito do bem sucedido 911 GT3 R Hybrid. O gerenciamento de energia pode ser programado para cinco 
diferentes modos por botões no volante. No caso de forte pressão no acelerador os motores elétricos trabalham 
com força total juntamente com o motor a combustão. Apesar da potência máxima combinada de 880 cv, o carro 
consegue atingir mais de 30 km/l nos ciclos de consumo europeus. A aerodinâmica do 918 também é ativa, com 
elementos que variam de posição em três modos: Race para máxima pressão contra o solo, Sport buscando uma 
maior velocidade máxima mas com certa pressão e E, de eficiência, para o mínimo arrasto possível. O teto pode 
ser retirado para deixá-lo aberto, podendo ser guardado no porta-malas. O carro dispõe de sistema de áudio da 
marca Burmester, no mesmo painel sensível ao toque que opera ar-condicionado, aerofólio traseiro, as luzes e o 
sistema de comunicação. Na Europa o 918 Spyder custa 900 mil euros (cerca de R$ 2,8 milhões).

www.porsche.com.br
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[ pOrSChE 918 SpYdEr ]  porsche
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Macbook Pro é o notebook superpotente da 
Apple. O modelo atualizado de 13 polegadas 
terá o preço inicial de R$ 3.999 e o modelo de 
entrada de 15” sairá por R$ 7.999. A configu-
ração de ponta do notebook, que roda o Mac 
OS X, possibilita um desempenho de dar inveja 
na concorrência. Vem com um processador In-
tel Core i7 Quad-Core de 2.2GHz, que suporta 
atividades que exigem alto nível de processa-
mento, 4GB de memória RAM, disco rígido com 
espaço de 750GB e placa AMD Radeon HD de 
até 1 GB de memória de vídeo, para turbinar os 
games. Em termos de conexão, o portátil da Ap-

ple também surpreende. Conta com 3 portas USB 2.0, uma porta FireWire 800, que conecta o notebook ao iPad, 
iPod, iPhone, às câmeras digitais e discos rígidos externos, Gigabit Ethernet, entrada e saída de áudio, bem como Wi-
-Fi no padrão 802.11b/g/n, Bluetooth e slot ExpressCard/34, ideal para um adaptador eSATA ou até para uma placa 
3G sem-fio. No entanto, fica devendo uma porta USB 3.0. A tecnologia de transmissão de dados de alta velocidade, 
Thunderbolt, transfere dados até 10Gbps por segundo. Com ela, você pode usar USB, FireWare e eSata com o uso 
de adaptadores, além de utilizar um monitor com DisplayPort sem adaptador e usar os que já têm para HDMI, VGA.

www.apple.com/br

[ 60Th STraTOCaSTEr hEavY rELIC annIvErSarY ] FEndEr 

A linha Custom Shop “Heavy Relic” é como aquela sua calça 
jeans favorita, que já está surrada por anos e anos de uso, mas 
continua sendo a sua calça favorita. O corpo com marcas de 
uso, riscos, ferragens oxidadas, as partes plásticas cosmetica-
mente envelhecidas e||riscadas, como se tivesse 50 ou 60 anos 
de uso intenso. A 60th Stratocaster Heavy Relic Anniversary, é uma Edição comemorativa de 60 anos da Stratocas-
ter, e tem o corpo em premium ash (1 pç); braço em maple (1 pç) 1954 “U” shape; escala em maple c/21 trastes 
jumbo; tarraxas vintage; ponte “vintage”; 3 captadores New 1954 Single-Coil Strat; escudo maciço; partes plásticas 
envelhecidas cosmeticamente; controles de MV/T/T; com Case Deluxe. Custo aproximado de R$ 21.899,00.

www.fender.com.br

[ maCbOOk prO ] apple
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mais informações

A Porsche Design Studio na Áustria, acaba de 
criar uma nova maneira de jogar bilhar. Com 
design arrojado, limpo e geométrico, carac-
terísticas marcantes da empresa, veio inovar 
no setor. Conceitos como forma e função fo-
ram respeitados, e o resultado é realmente 
surpreendente. 

www.247billiards.com

[  247 bILLIardS  ]  pOrSChE

[  guardIan  ] döttling

Guardian, o cofre portátil de uma empresa alemã chamada Döttling que é especializada em soluções para arma-
zenamento seguro de bens pessoais valiosíssimos. Apesar de sua aparência luxuosa, com o revestimento de couro 
preto e detalhes em aço inoxidável, o Guardian é um case com resistência de um verdadeiro cofre, pois seu interior 
conta com uma estrutura em formato de tubo com parede dupla, uma delas é feita em um liga de metal quase tão 
dura quanto diamante, capaz de destruir brocas e serras, a outra, em policarbonato, o mesmo material dos escudos 
da polícia, torna o case extremamente resistente a impactos. Na extremidade do tubo há uma porta de cofre que 
só pode ser aberta com o código de 3 dígitos, com a combinação correta pinos em aço de alto carbono liberam o 
acesso ao seu interior, caso contrário um arrombador levará um tempo considerável para chegar ao conteúdo do 
Guardian, conta ainda com GPS integrado para informar a localização. O acessório está a venda apenas na Europa e 
custa a partir de 9.800 euros ou pouco mais de 30.000 reais.

www.doettling.com
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boas ideias [ sedes 

Calvin Klein  [  amsterdan  [  holanda

Jérôme seydoux-Pathé  [  Paris  [  frança

boas ideias
sedes

nato [ bruxelas [ bélgiCa

aamC  [  Washington  [  eua
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ethioPian insuranCe CorPoration [ adis abeba  [ etióPia

uCb [ bruxelas [ bélgiCa

Kema  [  arnhem  [  Países baixos

rePsol  [  madrid  [  esPanha
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bnP Paribas  [  bruxelas [  bélgiCa

ansarada  [  sidnei  [  austrália

Jansen  [  oberriet  [  suíça

dolCe & gabbana  [  milão  [  itália
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boas ideias [ sedes 

Pasona  [  tóquio  [  JaPão

tbC banK  [  tbilisi  [  georgia

allen & gerritsen  [  boston  [ eua

royal Wolf  [  melbourne  [   austrália

al raJhi banK  [  riyadh  [  arábia saudita
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Pfizer Canada inC  [ KirKland  [ Canadá

gilmosery  [  seul  [  Coréia do sul



melitta case

Nova Sede
Melitta

BkS Arquitetura Corporativa

moderniza sede da empresa
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melitta case

H
á quase 100 anos, a Melitta® oferece a 
melhor qualidade para a melhor aprecia-
ção possível do café. Nesse período, mui-
ta coisa mudou na Melitta® e, em parti-

cular, no mundo dos coadores de café. Venha conosco 
em uma viagem pelo século passado.

Melitta Bentz, nascida em Dresden, teve a brilhan-
te ideia de eliminar as borras de café das xícaras 
com a ajuda de um coador de papel ao fazer furos 
no fundo de um bule de latão e colocar sobre eles 
uma folha de mata-borrão, retirada do caderno de 
exercícios de seu filho mais velho. Com a patente de 
sua invenção e o capital inicial de 73 Reichspfennig, 
a perspicaz dona de casa inscreveu sua empresa, M. 
Bentz, no registro de comércio de Dresden em 15 de 
dezembro. O “utensílio do coador” criou um furor, 
ganhando as medalhas de ouro e prata na Exibição 
Internacional de Saúde em Dresden, no ano de 1910.

Para se proteger dos diversos produtos de imitação, a 
partir de 1925, a Melitta® começou a marcar seus pa-
cotes de coadores nas cores verde e vermelha que co-
nhecemos até hoje. Para os consumidores a mensagem 
era clara: este produto é de qualidade. O característico 
logotipo da Melitta® foi introduzido em 1932, fixando 
ainda outra característica típica da marca. Em 1937, o 
logotipo foi alterado pela primeira e última vez. Ainda 
hoje, ele permanece em todo o mundo como sinônimo 
de fazer café utilizando o método do coador.

OFFICE STYLE  [ 37 ]
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melitta case

O cliente estava em um espaço já obsoleto para as 
atuais necessidades e a BkS Arquitetura Corporativa foi 
chamada para modernizar e acompanhar as mudanças 
que já tinham sido feitas na matriz na Alemanha.

Vários detalhes foram pensados para este projeto como 
por exemplo: a exposição de produtos da marca, a his-
tória da empresa ao longo de todos esses anos, a família 
Bentz, os vários espaços de convívio entre outros.

Na Melitta os funcionários e clientes são recebidos em 
uma recepção generosa e acolhedora, logo na entrada 
há uma breve exposição dos produtos e uma linha do 
tempo que conta a história da evolução dos produtos 
e da empresa no Brasil e no mundo. Na sequência o 
espaço se abre para um lounge com café que faz a 
transição para o pool de salas de reuniões e conexão 
com as áreas de staff.

Uma grande área de convívio foi projetada para a hora 
do cafezinho e do bate-papo a qualquer hora do dia, 
com imagens contemplativas e informações do RH. 
Neste ambiente são exploradas também campanhas 
publicitárias da empresa.
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melitta case

mais informações

ficha técnica
Cliente · Melitta

Ano Projeto · 2014

Metragem · 1.200m2

Local · São Paulo · SP

arquitetura
Empresa contemporânea, focada na elaboração de 

Projetos e Gerenciamento de obras de espaços Cor-

porativos. Contamos com procedimentos específi-

cos e metodologia de cumprimento de prazos, con-

trolando custos, porém buscando soluções sempre 

criativas para a total satisfação de nossos clientes. 

Além da customização dos projetos que vão de acordo 

com cada cliente, a BkS tem como diferencial a ativa 

participação das sócias em cada uma das etapas de 

trabalho, oferecendo assim um atendimento especial.

www.bksprojetos.com.br

O Staff foi inteiramente renovado com mesas plata-
formas, circulações confortáveis e lounges inseridos 
para otimizar a comunicação e para a realização de 
reuniões de departamentos mais informais.

As únicas salas fechadas são dos diretores e presi-
dência, ainda assim de vidro, propiciando maior ilu-
minação natural e integração entre os colaborado-
res e seus diretores.

O resultado foi um escritório que mescla inteligên-
cia e praticidade, mantendo características corpora-
tivas da empresa, com um ambiente muito agradá-
vel e acolhedor, propício para um cafezinho.



líder global de
tecnologia especializada 

em publicidade digital

Criteo

criteo case
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criteo case

F
undada em 2005, em Paris (França), a Criteo 
tornou-se uma empresa de tecnologia glo-
bal que capacita marcas e empresas de co-
mércio eletrônico a incrementar as compras 

online, permitindo a elas alcançar mais clientes e a 
aumentar o volume de vendas online. Há três anos 
presente no Brasil, opera hoje em 46 países, com 16 
escritórios ao redor do mundo – Estados Unidos, Eu-
ropa, Ásia e Austrália, atendendo globalmente a mais 
de 5.000 clientes e com relacionamento direto com 
mais de 6.000 editores.
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criteo case

Suíte Royal

O Projeto · Informal e prático

O novo escritório da Criteo em São Paulo foi desen-
volvido pelo escritório de arquitetura corporativa com 
sede em São Paulo e Paris, ocupando uma área de 
500m² de um edifício do nobre bairro do Itaim Bibi. 
Os prazos exigidos pelo cliente, 60 dias entre projeto 
e obra foram cumpridos rigorosamente. 

O primeiro desafio foi resolver as exigências de densi-
dade do espaço através da flexibilidade dos postos de 
trabalho, do crescimento da empresa, da gestão das 
vagas itinerantes, implementando também espaços 
dedicados ao trabalho em grupo.

Característica comum dos projetos da Arealis é criar 
espaços personalizados ao tipo de trabalho de cada 
empresa, o que varia muito em função do tipo de ati-
vidade. No caso da Criteo, uma empresa de internet, 
sem uma organização hierárquica piramidal, com um 
trabalho inteiramente desenvolvido sobre uma plata-
forma digital, favorecemos a qualidade acústica e de 
iluminação das grandes áreas de trabalho e a facilida-
de da circulação.

Cuidado com qualidade acústica e de iluminação das grandes áreas 
de trabalho e com a facilidade da circulação
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criteo case

Foi um prazer poder criar

o conceito da empresa francesa

de tecnologia mais conhecida no

mundo depois de Business Object,

nosso primeiro objetivo foi de criar

um espaço que nunca vimos antes,

uma criação 100% original e nova do 

ponto de vista do uso de materiais

bem como da funcionalidade dos 

espaços, acho que conseguimos,

comenta Jean Imparato.

A Arealis tem como premissa usar o design, a arquite-
tura, os conceitos espaciais e as cores para represen-
tar a identidade da marca da empresa. A tradução da 
identidade corporativa através da arquitetura, é um 
meio de dupla eficácia: de um lado valoriza a marca, 
do outro atrai talentos e colaboradores motivados a 
trabalhar e permanecer na empresa.

Uma particularidade da Criteo é de não ter um espaço 
de recepção tradicional, a entrada se apresenta por-
tanto ao visitante como um espaço surpreendente, de-
finido por três volumes independentes, com os cantos 
arredondados que definem e estruturam os percursos 
internos marcados no piso com inserções coloridas no 
carpete, inspiradas nos pontos-linhas da logomarca da 
Criteo. Tais volumes revestidos com uma telha ondu-
lada pintada nas cores corporativas Criteo, abrigam as 
salas de reuniões.

Um trabalho gráfico específico foi desenvolvido para 
as películas nos vidros das salas de reunião pelo De-
signer Gráfico Joachim Jacques. Inspirado na música 
brasileira: sala samba, forró, chorinho etc.

As mesas de trabalho são situadas na periferia do es-
paço, sempre beirando as janelas aproveitando, dessa 
foram, a melhor iluminação natural. Uma das exigên-
cia da empresa foi criar um espaço de descompressão 
para os funcionários, colorido e descolado, com tv, vi-
deogame e pebolim.

A obra para Criteo foi executada usando a metodolo-
gia de obra desenvolvida pela Arealis, baseada em um 
projeto executivo detalhado e em uma sistemática or-
ganizativa focando dois eixos:
· Eixo tecnológico T.I. diretamente em contato com o 

responsável de T.I. do cliente
· Eixo organizacional diretamente com o Office ma-

nager, Alessandra Godoy em São Paulo
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criteo case

ficha técnica
Cliente · Criteo · Ano Projeto · 2014

Metragem · 500 m2 · Local · São Paulo · SP

arquitetura
Arealis é um escritorio de arquitetura especializado em mobilidade e em concepção de  ambientes corporativos atuando 

nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Já realizou diferentes projetos para clientes internacionais como Ebay, SideTrade, 

WPP, Maesa em diversas cidades globais como Paris, Londres e Barcelona. Arealis vem, portanto, alinhando sua experiência 

internacional com o seu conhecimento de mercado brasileiro para trazer modernização e novos conceitos aos espaços 

de trabalhos corporativos no Brasil.  Oferece uma gama completa de serviços para acompanhar seus clientes em todas 

as etapas de mudança e reforma de escritório ou de criação da sede da empresa. O primeiro objetivo da Arealis é compre-

ender a dinâmica interna de seu cliente para propor uma organização funcional adaptada e eficiente. Em uma segunda 

etapa a Arealis cria um projeto que valorizará a imagem e a marca da empresa antes de entrar na fase de engenharia. Esta 

etapa permite organizar a descrição técnica da obra, o cronograma e o orçamento geral do projeto garantindo aos clientes 

tranparência financeira e qualidade de execução. A Arealis coordena todo o projeto gerenciando, assim, todos os fornece-

dores e ao final, controla e corrige quaisquer imperfeições.  Em 2013, Arealis foi a responsável pelo projeto arquitetônico 

da empresa Booking.com que foi candidato finalista do prêmio “ O melhor da arquitetura Brasileira 2013”. 

www.arealis.com.br

Mariana Guedes de Lima, Jean Imparato, Lucia Imperial, Enrico Benedetti
AreAlis

Fotos [ Paulo Falcao



Sede localizada no Morumbi, em
São Paulo, teve projeto e gerenciamento 
da Athié | Wohnrath
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deloitte case

Deloitte



A 
Deloitte oferece serviços nas áreas de Au-
ditoria, Consultoria, Consultoria Tributá-
ria, Financial Advisory e Outsourcing para 
clientes dos mais diversos setores. Com 

uma rede global de firmas-membro em mais de 150 
países, a Deloitte reúne habilidades excepcionais e um 
profundo conhecimento local para ajudar seus clien-
tes a alcançar o melhor desempenho, qualquer que 
seja o seu segmento ou região de atuação.

No Brasil, onde atua desde 1911, a Deloitte é uma das 
líderes de mercado e seus cerca de 5.000 profissionais 
são reconhecidos pela integridade, competência e ha-
bilidade em transformar seus conhecimentos em so-
luções para seus clientes. Suas operações cobrem todo 
o território nacional, com escritórios em São Paulo, 
Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, 
Joinville, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Ribeirão 
Preto e Salvador.
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deloitte case
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deloitte case

A AW foi contratada para desenvolver o projeto de 
interiores da nova sede Deloitte e uma das principais 
necessidades do projeto foi atender a grande quanti-
dade de população flutuante, consultores que atuam 
em empresas externas mas que também necessitam 
espaços de trabalhos na sede. O número de funcio-
nários na empresa é muito variável, podendo atingir 
eventualmente 100% do total de colaboradores.

Por outro lado, colaboradores que atuam a maior par-
te do tempo na empresa, já praticam home office um 
dia por semana, o que já possibilitou reduzir a quan-
tidade de “seats” para postos de trabalho, através da 
aplicação de Ratio (índice percentual de redução) bem 
agressivo, para os postos de trabalho, compensando-
-se com áreas colaborativas. 

Outra necessidade importante foi atender à perspec-
tiva de crescimento para os próximos anos, sem ne-
cessidade de alterações de layout .

A proposta de ocupação e padronização da laje pro-
põe o conceito de “Praça de Encontro” na chegada dos 
dois acessos principais.

Estas áreas contam com grande quantidade de postos 
colaborativos para trabalhos individuais ou em gru-
pos, organizados de forma diversas.

Informais como em áreas de estar, café, bancadas al-
tas junto aos caixilhos, touchdowns etc. Ambientes que 
podem absorver grande número de funcionários exter-
nos para realizar trabalhos conforme a necessidade.
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Qualquer funcionário interno ou externo, poderá plu-
gar seu computador nos vários ambientes disponíveis 
e trabalhar. Estas áreas são bem coloridas e com espa-
ções diferenciados fugindo da aparência de escritórios 
convencionais.

A área interna é prevista para trabalhos focados, e nas 
quatro quinas da laje foram previstas “quietrooms” 
para atender demandas de ambientes mais silenciosos.

As salas fechadas de sócios estão junto ao core cen-
tral priorizando a iluminação natural para o maior 
número de funcionários. Foram planejadas para po-
derem ser utilizadas como salas de reunião na ausên-
cia dos mesmos.

Nenhum funcionário tem posto fixo, visto que a pra-
tica do home office pode reduzir significativamente o 
número de postos de trabalho. Para este conceito é 
necessário a instalação de escaninhos para todos os 
funcionários, inclusive os externos.

Dos nove andares, sete tem o mesmo padrão de layout 
sem nenhuma diferenciação. Um andar foi destinado 
às reuniões e um destinado a serviços, como ambula-
tório, restaurante, atendimento RH, etc. 

A nova sede da Deloitte conta com grande diversida-
de e quantidade de espaços informais para trabalhos 
colaborativos o que possibilitou vencer o desafio da 
alta variação do número de funcionários alocados na 
sede de acordo com as atividades no dia a dia de seus 
colaboradores.



ficha técnica
Cliente · Deloitte

Ano Projeto · 2014

Metragem · 10.700 m2

Local · São Paulo · SP

arquitetura

A Athié I Wohnrath é uma empresa especializada em ges-
tão de processos. Atua nas áreas de arquitetura, geren-
ciamento, engenharia, consultoria e construção e conta 
com uma gama completa de serviços integrados que pla-
nejam e efetivam todas as fases de um projeto, da con-
cepção à entrega. Com mais de 20 anos de experiência de 
mercado, possui uma equipe constituída por mais de 550 
profissionais e escritórios nas duas principais cidades bra-
sileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. Estratégicas dentro 
do cenário empresarial nacional, essas cidades propor-
cionam o suporte humano e tecnológico necessário para 
o desempenho da empresa em todo o Brasil e também no 
exterior. Nesse cenário, implantou projetos no México, 
Argentina, Chile, Portugal além de outros países.

www.athiewohnrath.com.br

Ivo Wohnrath e Sérgio Athié
Athié | Wohnrath
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O uso de novas tecnologias 
é destaque nesse projeto

golden tulip case

Golden Tulip
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golden tulip case

O 
projeto do Golden Tulip mostrou-se uma 
opção extremamente interessante, princi-
palmente porque permitiria executar den-
tro do curto prazo um empreendimento 

hoteleiro de grande porte. Entre os principais fatores 
que levaram à decisão pelo retrofit estava a possibili-
dade de se poder aproveitar um potencial construtivo 
muito superior ao permitido nos dias de hoje.

A opção pelo retrofit possibilitou evitar um enorme 
impacto ambiental, caso o edifício fosse inteiramen-
te demolido, o número de caçambas para recolhi-
mento dos entulhos demandaria a circulação de um 
enorme número de caminhões para o transporte des-
ses resíduos, que na sua quase totalidade, não são 
recicláveis. Em contrapartida, um número superior 
de caminhões seria necessário para transportar o 
material a ser utilizado na construção de um novo 
edifício, incluindo novos recursos que seriam extraí-
dos da natureza e cujo processo de fabricação levaria 
a outros impactos ambientais.

Desafios do projeto

O “descongelamento” do inacabado Hotel Beira Rio 
revelou-se um processo complicado, pois se a edifi-
cação continuou praticamente a mesma, durante 
aproximadamente 23 anos, tudo à sua volta mudou: 
as leis, os parâmetros urbanísticos, as tecnologias, as 
tendências e, por fim, a opinião pública. Mudanças es-
sas que representaram o maior desafio deste retrofit. 

Pelo tipo de obra, a requalificação exigiria rever inú-
meras irregularidades apresentadas já na época em 
que foi construído e amplificado com as exigências 
dos novos parâmetros das leis que regulamentam a 
construção civil. 

No âmbito executivo, o prazo para a fase de pré-exe-
cutivo tornou-se outro desafio a ser vencido, já que 
foi reduzido ao máximo. O uso de novas tecnologias, 
como a adoção do BIM para o máximo detalhamento e 
adequação das propostas, foi essencial nesse processo. 
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golden tulip case

Suíte Royal

O primeiro grande desafio do projeto se deu no piso 
de acesso à edificação. Após três décadas do início da 
obra o nível da via em fronte foi elevado, deixando o 
piso de acesso enterrado 1,20m em relação a via. O 
desnível somado a altura do pé direito impraticável 
para um hotel, levou, após uma ampla avaliação es-
trutural, a demolição de 65% do piso do 2º pavimen-
to. Após esta demolição foi criado acesso em nível 
utilizando piso elevado. 

O Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio foi um 
dos pontos mais críticos da readequação do projeto. 
Haviam duas grandes áreas destinadas a auditórios no 
projeto original, porem o edifício contava com apenas 
uma única escada, fora das normatizações vigentes. 

Para viabilizar tecnicamente os três pisos destinados 
a convenções na nova proposta, além de elevador de 
emergência, sistema de sprinklers e pressurização, hi-
drantes, forro anti-chamas, foram acrescentadas 11 
novas unidades de passagem nos 5 primeiros pavi-
mentos, totalizando 13 unidades de passagem ao final 
do projeto.Numericamente o acréscimo representa 
mais de 6 metros lineares de degraus. 
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Assim como as escadas, o número e dimensões dos 
elevadores propostos eram insuficientes para um edifí-
cio com essas dimensões. Foram acrescidos ao edifício 
além do elevador de emergência, 4 novos elevadores de 
alta performance e um elevador hidráulico para acesso 
ao heliponto. Plataformas técnicas também foram utili-
zadas para tornar o edifício totalmente acessível. 

Apesar da existência de um área de pouso no edifício 
original, pouco pôde ser aproveitado da estrutura. O 
heliponto teve suas dimensões aumentadas para re-
ceber aeronaves padrões de mercado, foram criados 
novos acessos, área de refugio, abrigo de extintores e 
uma sala VIP para receber os passageiros.

Parte da estrutura existente foi utilizada para ancorar a 
nova estrutura metálica das áreas técnicas e fachadas.

Tecnologia

A tecnologia BIM (Building Information Modeling) – 
que permite trabalhar com modelos tridimensionais 
parametrizados nos quais os edifícios, antes mesmo 
de serem construídos, já são reais em todas as suas 
complexidades e exigências – foi essencial na realiza-
ção do projeto do Hotel Golden Tulip Belo Horizonte. 
Para a complexidade de um retrofit do gênero, cuja 
exigência do empreendimento exigiu prazos curtos na 

sua realização, projetar em BIM significou obter ga-
nhos decisivos em agilidade, mas também em produ-
tividade, com controle de qualidade apurado.

A documentação em BIM também foi fundamental 
no canteiro de obras. A representação em 3D, com 
simplificada visualização, permitiu executar a obra 
em menor tempo, reduzindo ao máximo a possibi-
lidade de erros. Sem o BIM, mesmo com farta docu-
mentação e pranchas detalhadas, a complexidade 
deste retrofit significaria uma imensa dificuldade de 
leitura na fase construtiva.

A fachada

Os marcantes cortes diagonais propostos para as no-
vas fachadas fazem a transição entre os espaços aber-
tos e fechados, respectivas áreas de lazer e restaurante 
e, equalizam a proporção indesejada do volume inicial 
que se dividia em três blocos: o longo “pescoço” re-
presentado pelo heliponto, o “tronco” do edifício e a 
base mais larga. 

Com a proporção já definida, a solução encontrada 
para as fachadas baseou-se em um design limpo e 
contemporâneo, mas de traços marcantes. 

A utilização do sistema de fachadas aeradas como 
principal material de revestimento externo se deu de-
vido o curto tempo para execução da obra. 

A estratégia adotada, que teve como base a elabo-
ração de frentes de trabalho bem estratificadas e in-
dependentes, possibilitou grande autonomia e maior 
fluidez na execução do projeto.

Detalhes do projeto

Investir no hipercentro da cidade de Belo Horizonte, 
contrapondo a tendência do êxodo da população da 
capital para as cidades periféricas iniciada na déca-
da de 70, se mostrou pertinente e viável para vários 
empreendedores após implantação do plano de Rea-
bilitação do Hipercentro de Belo Horizonte em 2007.

Projetado para abrigar um hotel de categoria 5 estre-
las, foi previsto um investimento de R$ 200 milhões 
de reais para o hotel que carregará duas bandeiras, 
Golden Tulip e Royal Tulip.

Com 32 andares, capacidade para 816 hóspedes, este 
é atualmente o maior empreendimento hoteleiro en-
tre as metrópoles brasileiras, oferecendo 403 apar-
tamentos de luxo, quatro suítes presidenciais e uma 
suíte real de 230m². O Hotel também apresenta Spa, 
dois restaurantes  e cinco cozinhas industriais. 

A metragem incomum dos quartos e a localização pri-
vilegiada já garantem ao Golden Tulip Belo Horizonte 
uma posição de destaque no cenário da hotelaria, mas 

ficha técnica
Cliente · Golden Tulip

Ano Projeto · 2013

Metragem · 36.566m2

Local · BH · MG

arquitetura
A Farkasvölgyi Arquitetura, dirigida por Bernado Fa-

rkasvölgyi e Mariana Rodrigues conta com mais de 40 

anos de história e um portfólio formado por mais de 

900 projetos e aproximadamente 9 milhões de me-

tros quadrados construídos no Brasil e no exterior, o 

escritório é reconhecido pela contemporaneidade dos 

seus projetos e conta com  premiações como o Pro-

pertyAwards e Hotel Awards. Pioneira na utilização do 

software ArchiCAD, a Farkasvölgyi Arquitetura segue 

como a única colaboradora da fabricante do software, 

para a América Latina. Com o desenvolvimento de seus 

projetos na plataforma BIM, foram notórios os ganhos 

em produtividade, agilidade, bem como a redução 

de custos e a solução de possíveis interferências. Se-

gundo Bernardo, o grande diferencial está na forma 

de pensar a arquitetura, inspirada em criatividade, 

funcionalidade e detalhes. O resultado, traduzido em 

projetos e obras personalizadas e contemporâneas, 

reflete o profissionalismo com que a empresa se pauta.

Autoria do Projeto · Farkasvölgyi Arquitetura

Bernardo Farkasvölgyi e Mariana Rodrigues

Coorden. Geral e Colaboração · Guilherme Faria 

Coordenação do Projeto · Vinícius Lima

www.fkvg.com.br

Bernardo Farkasvölgyi
Farkasvölgyi Arquitetura

é a presença de um heliponto e a existência de um 
centro de convenções com 4.500m² que irão transfor-
má-lo na maior referência para o turismo de negócios 
no Estado de Minas Gerais.



Divisórias
Transparência em alta
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Arquitetos e designers de interiores rendem-se às 
transparências e acabamentos personalizados

Em plantas corporativas, as divisórias são itens im-
prescindíveis e na última década ganharam cara nova 
e soluções práticas para satisfazer as exigências dos 
mais variados ambientes.

A mais utilizada é a do tipo piso-teto e o vidro, o ma-
terial escolhido em grande parte dos layouts, por per-
mitir a passagem da luz com a possibilidade de maior 

ou menor nível de privacidade. Para as poucas áreas 
fechadas, em tempos de escritórios open space, o vi-
dro duplo ou revestido garante isolamento acústico. 

A translucidez passou a ser a grande aliada na econo-
mia de energia e na leveza dos projetos. As divisórias 
do tipo light tech possuem mecanismos aparentes, 
podem ser pivotantes ou fixas e são fabricadas em 
chapas, que podem ser usadas como quadro de avisos 
transparentes, vidro e tecidos entre vidros presos por 
tirantes do piso ao teto 
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Outra opção é o vidro laminado com filme de cristal 
líquido. Neste processo as partículas suspensas em 
cristal líquido no modo repouso deixam o vidro opa-
co, dando total privacidade a ambos os lados. Quando 
atingidas por uma corrente elétrica, no modo ligado, 
as partículas mudam de posição, permitindo a passa-
gem da luz tornando o vidro translúcido.

O mercado oferece vasta gama de opções de acaba-
mento como  vidros coloridos, serigrafados, jateados  
ou com aplicação de película decorativa. 

E como mobilidade é a tônica das novas configurações 
corporativas, as divisórias dotadas de rodízios, chama-
das easy move, funcionam como paredes móveis para 
isolar espaços que necessitem privacidade momentâ-
nea, com a possibilidade de mudanças simples e rápi-
das de layout.
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Acabamentos conferem personalidade ao projeto

Para atender a demanda cada vez maior dos escritó-
rios amplos e flexíveis, a indústria vem aprimorando 
soluções técnicas para acompanhar a criatividade dos 
profissionais de arquitetura.

Mesmo com o avanço da tecnologia wireless nos es-
critórios inteligentes, fios e cabos ainda são um pro-
blema a ser contornado. O mercado apresenta mode-
los com passagem de fios entre os perfis, no rodapé, 
rodateto, colunas e batentes das portas, local para ins-
talação de interruptores fornecidos juntamente com 
as divisórias.

Materiais inusitados, como malhas metálicas, painéis de 
led, tvs de tela plana embutidas em placas; ou ainda, os 
clássicos drywall e revestimentos vinílicos, são alguns 
dos acabamentos utilizados para dividir ambientes. 

Os materiais mais tradicionais como as placas de 
MDF e painéis de madeira de baixa pressão podem ter 
diversos tipos de acabamentos como pintura epóxi, 
laca, revestimento de tecido ou aplicação de lâminas 
de madeira natural. Para grandes extensões, as di-
visórias fabricadas em Eucatex são ideias por terem 
bom custo-benefício e variedade na paginação dos 
painéis que podem ser do tipo cego (fechados) ou 
com pano de vidro.
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Divisórias retráteis

As divisórias articulares são indicadas para centros de 
convenções, hotéis, salões de eventos e auditórios, or-
ganizando e dividindo os espaços de forma modular. 
Compostas por painéis independentes, com sistemas 
internos de travamento e vedação possuem variados 
tipos de acabamento que permitem absorção de ruí-
dos. No entanto, o isolamento ideal é feito por meio 
de vidros duplos ou preenchimento dos espaços inter-
nos com materiais que absorvam ruídos, como a lã de 
rocha ou manta acústica, além do sistema de colméias 
entre chapas.
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mais informações
Texto  [  Maria Luiza Castelo Branco

Normas técnicas

O importante na hora de adquirir o produto é observar as normas ABNT que regem as divisórias. As do tipo painel 
estão especificadas na NBR 13.964, de 2003, já as do tipo piso-teto seguem a NBR 15.141, de 2008. Ambas apre-
sentam classificação, características dimensionais, métodos para determinação da estabilidade e resistência, entre 
outras referências.
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viagem [ cânions 

Cânions
Extensos paredões formados através de processos 

erosivos no decorrer de milhões de anos

Antelope Canyon [ Arizona [ Estados Unidos
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O 
Cânion de forma geral tem sua origem a 
partir do constante fluxo de águas de cór-
regos, rios e riachos, como as águas cor-
rem interruptamente em determinados 

lugares a formação geológica é sedimentar, e o solo 
é facilmente desfeito, e então é levado pelas águas, 
produzindo dessa forma imensas “fendas” ou ero-
sões. A ocorrência desse evento é em áreas de ca-
racterísticas particulares, no caso, em locais de clima 
árido, que praticamente não sofre a influência de 
chuvas, uma vez que nesse tipo de clima as chuvas 
são restritas, ou seja, com pouca incidência, com isso 
a formação dos Cânions é realizada pelos rios de ma-
neira vertical. 

Para definição de qual é o maior cânion do mundo 
basta realizar medições como largura, extensão e 
profundidade. Embora o mais conhecido seja o Grand 
Canyon, não significa que seja o maior, pois em tama-
nho é menor que outros. Essa afirmação foi compro-
vada em expedições recentes ocorridas no centro do 

continente asiático, nas proximidades da Cordilheira 
do Himalaia, foi encontrado o cânion de maior exten-
são e profundidade do mundo. 

Existem vários cânions no mundo, mas sem dúvida o 
mais imponente é o Grand Canyon, situado no estado 
americano do Arizona, ele possui incríveis medidas: 29 
quilômetros de largura, um desfiladeiro com 446 qui-
lômetros de extensão, em alguns pontos existem pe-
nhascos que atingem 1,6 mil metros de profundidade, 
atrai cerca de 5 milhões de turistas ao ano, oriundos 
de diversas partes do mundo. O Grand Canyon é uma 
das sete maravilhas do mundo natural. Essa surpreen-
dente paisagem foi esculpida por meio de processos 
erosivos, motivados, principalmente, pelas águas do 
rio Colorado, além da neve, da chuva e do vento, cha-
mados de agentes externos modeladores do relevo. É 
repleto de precipícios, montes íngremes, despenha-
deiros e pináculos. Além de apresentar diversas cores 
em sua composição, como vermelho, ouro, rosa, ver-
de, ferrugem, laranja, violeta, dentre outras. Thor’s Hammer · Bryce Canyon National Park · Utah · EUABryce Canyon National Park · Utah · EUA
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Situado no rio Gandaki, em meio aos im-
ponentes picos do Himalaia, o Cânion de 
Kali Gandaki impressiona os viajantes em 
busca de aventuras no Nepal. O desfiladei-
ro pode ser percorrido em trilhas ou raftin-
gs pelas águas cristalinas do rio.

Kali gandaKi [ nepal

xingó [ brasil

Cânion do Xingó, localizado no sertão de Sergipe, a 213 
km de Aracaju. Além de ser o quinto maior do mundo, 
é o maior navegável, formado por belas rochas areníti-
cas que parecem ter sido talhadas à mão. Para visitar o 
cânion é preciso navegar 17 km pelo Rio São Francisco 
a partir da cidade de Canindé de São Francisco. De um 
lado está Sergipe e do outro, Alagoas. Diversas belezas 
naturais são vistas por quem viaja nas águas do Velho 
Chico entre esses dois estados.

O Cânion Colca, próximo à pe-
quena cidade de Chivay, a cerca 
de 160 km a noroeste de Arequi-
pa, no Peru, é o cânion mais pro-
fundo do mundo. A sua profundi-
dade máxima é de 3.535 metros 
na periferia de Ninancocha. Duas 
vezes mais profundo que o Grand 
Canyon, nos Estados Unidos.

Grand Canyon, Estados Unidos: 
grande desfiladeiro formado pelo 
rio Colorado, o Grand Canyon é uma 
das maiores maravilhas naturais 
do planeta. Localizado no estado 
americano do Arizona, o cânion en-
contra-se protegido dentro de um 
parque nacional de 5 mil km², com 
muitas belezas geológicas a serem 
descobertas em trilhas e excursões

grand canyOn [ eua

cOlca [ peru
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Situado na ilha Kauai, no Havai, este cânion tem cores deslumbrantes e é considerado o mais colorido 
do mundo. Conhecido também por “Grand Canyon do Pacífico” devido às suas enormes dimensões, com 
16km de comprimento, 1,6 de largura e 1.100 m de profundidade. Foram escavados pelos rios de Mount 
Waialeale que nascem no centro da região.Várias trilhas podem ser feitas, mas existe a possibilidade da 
subida ser feita de carro.

Waimea canyOn [ havai

Situado na costa este da Tailândia, o Cânion 
Taroko Gorge é uma das principais atrações 
turísticas do país. Tem 19 km de compri-
mento, oferece diferentes tipos de escala-
da com uma paisagem de tirar o folego. O 
acesso é feito por uma estrada que foi es-
culpida nas pedras. As estradas através do 
desfiladeiro são extremamente estreitas, 
com numerosas curvas, onde pedestres, 
motos, carros e ônibus de turismo disputam 
o espaço apertado. Um dos cânions mais 
espetaculares do mundo, a 20 quilômetros 
de penhascos verticais, em algumas partes 
mais de 1000 metros de altura. 

tarOKO gOrge [ tailândia

A região Copper Canyon é composto de 
mais de 20 cânions formados por seis rios 
e apresenta algumas das paisagens mais 
belas em todo o México. Para uma visita 
inesquecível utilize a rota ferroviária de 
Chihuahua-Pacifico, também conhecido 
como o trem “Chepe”. Para aproveitar in-
tegralmente este percurso deslumbrante, 
inicie sua viagem na estação Los Mochis 
ou El Fuerte.

cOpper canyOn [ méxicO

O Kings Canyon faz parte do Parque Nacional 
de Watarrka no Território do Norte da Austrá-
lia. Situando-se na extremidade ocidental da 
Cordilheira George Gill, o King Canyon está 
aproximadamente a meio caminho entre Ali-
ce Springs e Uluru. Essa antiga formação de 
altas rochas escarpadas vermelhas que se ele-
vam acima das densas florestas de palmeiras é 
uma importante área preservada e um refúgio 
para mais de 600 espécies de plantas nativas 
e animais, muitos exclusivos da região. As ele-
vadas paredes de granito do Kings Canyon se 
formaram onde pequenas rachaduras foram 
erodindo ao longo de milhões de anos. 

King’s canyOn [ austrÁlia
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O Cânion Itaimbezinho é o mais famo-
so e também um dos mais belos. Suas 
paredes medem 5,8 km de extensão, 
720 metros de profundidade e 600 me-
tros de largura.  O nome é de origem 
tupi-guarani, alusivo aos índios, os pri-
meiros habitantes do local, e significa 
“ita=pedra” e “aimbé=cortada, afiada”. 
O Itaimbezinho fica no Parque Nacio-
nal de Aparados da Serra, unidade de 
preservação mantida pelo ICMBio (Ins-
tituto Chico Mendes de Conservação e 
Biodiversidade) e criada em 1959. 

itaimbezinhO [ brasil

tOdra gOrge [ marrOcOs

O Marrocos possui um território montanhoso composto pelas montanhas do Rife e pelas ca-
deias do Atlas, tendo a parte sul deste último delimitada pelo deserto do Saara. As gargantas do 
Todra formam um profundo cânion que corta a cordilheira do Alto-Atlas. O rio Todra nasce nas 
montanhas e desparace no deserto do Saara, escavou este imenso desfiladeiro com paredes que 
podem chegar os 600 metros de altura.

Bryce Canyon National Park, localizado no sudoeste 
do estado de Utah nos Estados Unidos. Bryce destaca-
-se pelas suas estruturas geológicas únicas, chamadas 
chaminés de fada, que se formaram pela erosão causa-
da pelo ação do vento, da água e do gelo.

bryce canyOn  [  eua

câniOn FOrtaleza [ brasil

O Cânion Fortaleza está situado a 23 Km de 
Cambará do Sul, no Parque Nacional da Ser-
ra Geral, com acesso pela CS-423. O nome 
Fortaleza deve-se à configuração do terreno, 
talhado de tal forma que lembra as muralhas 
de um forte, com suas pontes e torres. Suas 
escarpas atingem, em alguns lugares, 900m 
de altura. A vegetação verde-escura que se 
vê agarrada às rochas, ao fundo, é constituí-
da de colossais folhas chamadas de “abóbo-
da do diabo”, que chegam a medir 1,50 m de 
diâmetro.O cânion se estende por cerca de 
5.800 metros de comprimento, 2.000 metros 
de largura e uma profundidade de 600 me-
tros. Para uma melhor visibilidade é necessá-
rio percorrer uma trilha de 1.700 metros no 
Morro Fortaleza. É possível observar cerca de 
95% do cânion e as praias que fazem limite 
entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina de 
cima do morro.
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Anunciantes
Agora você pode consultar todas as informações

das seções diretamente com as empresas

Athié | WohnrAth

www.athiewohnrath.com.br

Telefone  11  5501 6766

Bortolini

www.bortolini.com.br

Telefone  54  3433 2500

cAvAletti

www.cavaletti.com.br

Telefone  54  3520 4100

dimoplAc

www.dimoplac.com.br

Telefone  11  2404 9722

divdesign

www.divdesign.com.br

Telefone  11  2962 6868

dps

www.telasdps.com.br

Telefone  11  2308 1331

flexform

www.flexform.com.br

Telefone  11  2431 5511

inside office

www. insideoffice.com.br

Telefone  11  2601 1222

interAct

www.interactdivisorias.com.br

Telefone  11  3274 2020

mActAB

www.mactab.com

Telefone  11  4163 4240

mArcetex

www.marcetex.com.br

Telefone  11  4189 8282

móveis sulAr

www.sular.com.br

Telefone  54  3213 7900

office solution

www.flexeventos.com.br

Telefone  11 3663 2505

s 27 log

www.s27log.com.br

Telefone  11  3911 4030

use móveis

www.usemoveis.com.br

Telefone  62  3272 8500
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O Escritório de Arquitetura HDAA- Heitor Derbli Arquitetos 

Associados Ltda, comemorou 30 Anos de atividades com um 

Cocktail no Joquey Clube do Rio de Janeiro, em abril deste 

ano.

Clientes e amigos; parceiros comerciais e fornecedores foram 

recebidos pelos sócios numa confraternização que se esten-

deu até meia noite, num clima de alegria e descontração.”

Andréa Eboli (HDAA), Sra. Sara Rua, Heitor Derbli (HDAA), Sra. Stella 
Garcia; Dr. Oswaldo de Moraes Bastos Sobrinho e Dr. Alaor de Lima 
Filho (Motta, Fernandes Rocha Advogados)

Sra. Cláudia Oliveira, Heitor Derbli e Dr. Karl Voltaire ( Board/ Nelson 
Mandela Institute e AUST –African University Science and Tecnology)

Sr. Marco Reno (Cortexmed) e Sra. Patrícia Mantovani, Heitor Derbli, 
Sra. Simone Prado (Wilson Sons) e Vasco Soares

Sra. Sara Rua, Heitor Derbli, Eng. Darnley Fritsch, Arq. Marcelo 
Canhim e Sra


