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Pedroso - vinílicos em alta
Quando vamos reformar ou decorar nosso 

ambiente residencial ou comercial, temos dúvidas 
com a escolha dos produtos e das cores que mais 
harmonizam com nossas ideias e gostos. Ao falarmos 
de pisos e revestimentos, sabemos a importância que 
esse material tem na decoração do ambiente.

Com a tendência da madeira, surgem algumas 
preocupações como o barulho, o frio, a umidade 
entre outros. Pensando nisso, um produto vem 
crescendo no mercado. Os Pisos Vinílicos tornaram-se 
uma ótima opção. 

Este produto possui um apelo visual de encantar 
os olhos, seja rústico ou liso, consegue transmitir uma 
sensação de naturalidade. Sua composição é 100% 
em PVC, podendo ser encontrado em placas, mantas 
ou réguas com muita durabilidade, conforto, mantem 
uma variação térmica muito baixa, absorve ruídos, 
é antialérgico e antiderrapante. Outra vantagem, 
possui um sistema de instalação prático e limpo.

A empresa Tapetes Pedroso acreditou e se 
especializou na revenda destes modelos, treinando e 
qualificando seus colaboradores há mais de 6 anos. 

A decoração do seu ambiente requer um carinho 
especial para expressar sua identidade e também 
para atender suas necessidades. É pensando nisto 
que a Pedroso se posicionou no mercado com uma 
diversificação de modelos e marcas, aliados a um 
preço extremamente competitivo. Sabemos que 

independente da opção que mais lhe agradar, é 
fundamental uma boa prestação de serviços na 
instalação. É neste momento que uma empresa 
séria, com credibilidade e envolvimento se destaca 
no mercado e ganha confiança. E este é o motivo 
da empresa Tapetes Pedroso estar consagrada no 
mercado há 69 anos. Esta é a razão para a parceria 
da Pedroso com a Mostra Conteiner. Um envolvimento 
e uma modernidade, aliados à sustentabilidade deste 
projeto importante no mundo de hoje!

www.pedrosonet.com.br
Av. das Torres, 1509

41 3283 6633
Trajano Reis, 376
41 3224 9698





Foram três anos ensinando e aprendendo. 
Unindo profissionais da construção civil 
e fornecedores. Um período de grandes 
mudanças no Brasil e muitos desafios. 

Mas perseveramos e através do trabalho 
coletivo e da cooperação pudemos trazer  
ao público esta linda residência. 

A primeira com certificação GBC casa OURO 
em Curitiba e a primeira nessa modalidade, 
feita com containers, no Brasil. É emocionante 
ver o resultado de todo esse planejamento. 
Uma casa efetivamente sustentável, em um 
país cujo tema ainda é pouco desenvolvido, 
apesar de ser de suma importância. 

A residência é funcional, pensada para o uso 
de uma família real e todos os profissionais 
contribuíram com ideias. Neste projeto, 
superamos nossos limites, criamos conexões 
e laços que devem perdurar por toda a vida. 
Muitas parcerias nasceram e vivenciamos na 
prática que unidos, somos mais fortes. 

Empreendemos, ousamos, criamos um 
projeto que é arquitetura, sustentabilidade 
e inovação. É educação, comunicação e a 
prova de que é possível sim quebrar antigos 
conceitos e lutar por um futuro melhor. 

Um mundo com pessoas mais conscientes, 
integradas entre si e com a natureza. Nós 
acreditamos que um mundo melhor é possível  
e te convidamos a se unir a nós.

Coordenadora de Projeto Tatiana Hultmann Stavitzki 
Editora Rafaela Moreira Rosa · Projeto gráfico e 

diagramação Alessandra Horn · Fotógrafos desta 

edição: Tatiana Hultmann, Gustavo Queiroz, Eduardo 
Linsingen, Eros Munari; Participação pontual: Nenad, 
Gerson Lima, Letícia Akemi, Matheus Kaplun.

11. Um caminho sustentável para a construção civil

12. Mostra Container

14. Cursos e palestras

15. Visitações

16. O novo morar

20. Juntos somos um

23. Planta Baixa

24. Fachada da Casa

25. Paisagismo 

26. Espaço Zen

28. Sala de Jantar e Estar

32. Cozinha

Tatiana Hultmann Stavitzki.
mostracontainerbrasil@gmail.com 
www.mostracontainer.com.br
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Dedico este catálogo à todas as pessoas 
que ajudaram a transformar este projeto 
em realidade; em especial ao meu 
marido Diego, exemplo de fé, força e boa 
vontade; meu maior incentivador, amigo 
e parceiro e também aos meus filhos 
que compreenderam a minha ausência, 
aceitaram graciosamente as grandes 
mudanças no nosso estilo de vida e 
pacientemente aguardaram para ter um 
lugar que pudessem chamar de lar. 



Anúncio 
destaque
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SUSTENTABILIDADE

As questões ambientais estão entre os principais 
temas quando analisamos as problemáticas mundiais. 
A quantidade de resíduos emitida pelo setor de 
construção civil, especificamente, tornou-se um dos 
pontos centrais de discussões sobre o meio ambiente. 
Mas qual a importância da sustentabilidade na 
construção civil? Inicialmente, é importante destacar 
a definição de desenvolvimento sustentável e sua 
relevância para o presente e futuro dos países.

Segundo o engenheiro ambiental e diretor da 
Forte Soluções Ambientais, Matheus Forte, o 
desenvolvimento sustentável significa  em um 
contexto geral, obter crescimento econômico 
necessário, garantindo a preservação do meio 
ambiente e o desenvolvimento social para o presente 
e gerações futuras. “O desenvolvimento sustentável 
é a interseção do crescimento econômico, utilização 
dos recursos naturais e o desenvolvimento social. O 
exercício desse conceito nas tomadas de decisões dos 
países desenvolvidos já é uma realidade, todavia, nos 
países emergentes (como o Brasil) ainda está em fase 
de maturação, sendo que este é um elemento-chave 
para o desenvolvimento de qualquer país”. 

A construção civil é um dos setores mais poluentes 
da economia nacional, porém o segmento já 
tem adotado uma postura consciente nas mais 
diversas etapas da construção civil, principalmente 
pelo fato dos clientes, sobretudo de padrão mais 
elevado, estarem exigindo e querendo saber como 
foi o processo de construção de determinado 
empreendimento. Desta maneira, a pressão causada 
nos incorporadores e construtores faz com que 
busquem alternativas inovadoras e  
menos impactantes.

Um caminho sustentável 
para a construção civil

O engenheiro ambiental, Matheus Forte, explica a importância do tema para o 
setor, e cita algumas medidas para reduzir o impacto ambiental

Bianca Santos - Jornalista

A falta de incentivo público está entre as 
principais dificuldades que o setor ainda encontra 
para implementação da sustentabilidade nas 
construções. “Este é um fator primordial, 
principalmente quando pensamos em 
empreendimentos de baixo e médio padrão, pois 
a sustentabilidade na construção exige certos 
critérios que não são usuais a esse tipo de obra, não 
fomentando ao empreendedor a mudança de rotina 
e orçamento”, destaca. Outra dificuldade, segundo 
Forte, é a barreira cultural e social que enfrentamos 
em nosso país, pois ainda temos uma parcela muito 
pequena da população que tem conhecimento e 
solicita os conceitos de sustentabilidade aplicados 
na casa, escritório, e indústria.

Atualmente, a certificação LEED é o principal selo 
de construção do Brasil. Criado pelo U.S Green 
Building Council, é o selo de maior reconhecimento 
internacional e o mais utilizado no mundo. O 
LEED está mudando a maneira de enxergar o 
planejamento, a construção e operação de edifícios 
e comunidades. Líderes, dos mais de 160 países que 
utilizam a Certificação, fizeram o LEED ser a principal 
plataforma utilizada para green buildings ou edifícios 
verdes, com mais de 170 mil metros quadrados 
certificados diariamente.

Priorizando a construção sustentável, a Mostra 
Container é certificada pelo Green Building Council 
Brasil Casa, uma certificação focada em residências. 
Sendo assim, está  inserida em mais de 30 critérios 
de sustentabilidade para trazer uma eficiência 
energética,  hídrica, além de conforto superior 
a casas convencionais o que valoriza o imóvel 
comercialmente e preserva o meio ambiente.
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MOSTRA CONTAINER

Começamos tímidos em 2015 e conforme o projeto 
foi tomando forma, novas necessidades surgiram. 
Gerir um grupo com mais de 50 profissionais, captar 
patrocinadores, buscar inovações tecnológicas e 
sustentáveis, rever projetos...eram muitas atividades 
para uma pessoa só. Por isso, criamos grupos de 
gestão. A Forte Soluções Ambientais fez a frente da 
sustentabilidade, a construtora EcoHome a execução, 
a Anna Fraiz geriu os profissionais e organizou uma 
montanha de informações, a Nazaré Alves auxiliou 
na gestão executiva, durante processo construtivo 
da casa. Bim Brasil fez os projetos complementares, 
a Cláudia Novak e Daniela Cerbatto participaram 
ativamente dos processos de alvará e liberações 
diante a prefeitura e como responsáveis pelo desenho 
do projeto arquitetônico.

Com o respaldo de muitos outros participantes, 
a coordenação pode prospectar, criar cursos 
e palestras, promover concursos, trabalhar no 
marketing e comunicação.

A casa é a composição de muito trabalho, boa 
vontade, coragem e persistência. É o exercício de 
pensar "fora da caixa" e de sentir que o impossível 
não existe para aquele que crê.

A primeira edição da Mostra Container, que 
aconteceu em Curitiba, PR, durante o mês de 
agosto e setembro expôs o trabalho de profissionais 
da arquitetura e design que abraçaram a causa 
de projetar uma casa dentro de diretrizes de 
sustentabilidade e consciência ambiental. Os 23 
ambientes que compõem a residência se distribuem 
em 375 m² e dois setores: área de viver e estar no 
térreo e área de criar no pavimento superior.

O objetivo do projeto é mostrar que é possível 
buscar alternativas mais viáveis, do ponto de vista 
da sustentabilidade, no setor da construção civil, 
buscar novas formas de construir para evitar o uso 
indiscriminado dos nossos recursos naturais.

A construção mista de steel frame e sete containers 
de quarenta pés (2,65 x 2,45 x 12m) é a primeira 
construção residencial de Curitiba a receber o selo 
sustentável na modalidade Casa do Green Building 
Council Brasil, certificação de sustentabilidade 
reconhecida internacionalmente que considera 
critérios de inovação, liderança, responsabilidade 
social e gestão ambiental. Além disso, por adotar 
um método construtivo que gera menos resíduos e 
uso de recursos naturais, a casa também se encaixa 
na Visão 2050, uma agenda de diretrizes lançada 

Matheus Forte, Anna Fraiz, Eduardo Miranda e Marcel Piras

em 2012 pelo Conselho Empresarial Brasileiro para 
o Desenvolvimento Sustentável (CEBEDS), baseada 
no projeto original do World Business Council for 
Sustainable Development.

Ao tomar conhecimento do documento oficial da 
visão 2050 do Brasil, que indica que o setor da 
construção civil é um dos maiores consumidores de 
energia e recursos naturais no país. Que a cadeia 
produtiva é responsável por 75% da extração de 
recursos como água, madeira e minerais, o que gera 
cerca de 50% dos resíduos sólidos urbanos e 40% de 
desperdício dos materiais, a coordenação da Mostra 
Container passou a focar na importância de mostrar 
aos arquitetos e engenheiros como repensar a forma 
de projetar e construir.

A residência possui 09 painéis fotovoltaicos que 
produzem 20% da energia consumida pela casa; as 
grandes aberturas permitem aproveitamento da luz 
natural e ventilação cruzada;  os eletrodomésticos 
inteligentes e as lâmpadas eficientes propiciam uma 
economia de mais de 30% no consumo de energia e 
o sistema de cisterna vertical faz a coleta de água 
da chuva, que abastece torneiras externas, lavabo 
social e chuveiro externo. A eficiência hídrica se 
completa com metais que possuem vazão controlada 
e louças com sistema de controle de fluxo de água. A 
automação da Blue, cria diferentes cenários na casa 
e ainda permite o controle de acesso e segurança 
remota. Essas são algumas das caracteristicas e 
inovações dessa casa dos sonhos.

Mostra Container
Mais do que arquitetura, sustentabilidade e inovação.



Coordenação Geral e gerência de Obras
Tatiana Hultmann Stavitzki

Gestão de projeto e coordenação
Anna Paula Fraiz

Projeto arquitetônico 
Claudia Novak e Daniela Cerbatto

Construtora EcoHome

Eduardo Miranda - Engenheiro responsável
Marcel Piras - Arquiteto responsável 

Corpo técnico, execução e gestão

Abed Tokmaji - Apoio em compatibilização BIM
Alexandre Ganz - Projetos complementares empresa BIM Brasil  

Albanir Fracaro - Guia
Bela Pagliosa - Projetista 3d
Diego Pardo - Consultoria hidráulica

Diego Galvan - Consultoria financeira
Edneia Maria Silva - Assessoria Imobiliária e despachante

Fabiano Marcon - Egenheiro mecânico, apoio fachada
Felipe Guerra - Consultoria criativa e captação de parceiros

Johnatan Poterala - Projeto Steelframe
Kaliupe Sachet - Controle Financeiro
Luiza Gonçaves - Assessoria Jurídica

Maria L. knoblauch - Consultoria empresarial, artista plástica e captação de patrocínio
Matheus Forte - Forte soluções Ambientais, certificação GBC Casa

Nazaré Alves - Engenheira civil, acompanhamento de obras 
Priscila Ferstemberg - Projeto luminotécnico e compatibilização, Sala de estar e jantar
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C URSOS E PALESTRAS

A Mostra container promove cursos, palestras e visitas 
técnicas que abordam o tema da construção com 
containers, visão 2050, sustentabilidade entre outros.

Durante todo o processo de construção da casa 
compartilhamos o conhecimento adquirido com os 
arquitetos participantes, estudantes e profissionais 
do setor.

Palestra na Campus Party 2018 com Rafael Arevalo do núcleo de 
inteligência artificial

Alunos na Impact Hub SP em 2016

Reunião geral Mostra container com 
apresentação do Torus para os parceiros

Palestra UFPR - 2016

Visita técnica para ver o primeiro corte dos containers - maio de 2017 Alunos UTFPR - 2017

Alunos Mostra Container no SEBRAE - 2017
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Recebemos mais de 1500 pessoas na nossa casa, 
marcamos presença em rádio, vários canais de TV, 
revistas e blogs. Fomos avaliados positivamente 
pelos visitantes.

Ter o feedback do público e observar o genuíno 
interesse das pessoas,foi o momento de plenitude 
do nosso trajeto.
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Não vivemos mais como nossos pais e avós. As 
relações familiares e econômicas mudaram muito 
nos últimos vinte anos. Um exemplo claro é a 
transformação do modelo tradicional de trabalho. 
Hoje, é possível produzir em espaços de co-working 
ou ser um nômade digital. Ou ainda, fazer tudo a 
partir de seu home office – ambiente tão importante 
nos projetos atuais. Expressões como “economia 
colaborativa” ou “moradia compartilhada” são cada 
vez mais naturais. Por essas e muitas outras questões 

O novo morar
A maneira como as pessoas se relacionam com suas casas não é 
a mesma de décadas atrás. O lar atual assume novos propósitos 
e significados, e nele a felicidade dos moradores é primordial

Por Letícia de Almeida Alves

envolvidas, o novo morar engloba características 
menos táteis, mas muito significativas. Elas passeiam 
por valores sensíveis como a necessidade de um 
contato maior com a natureza, o mindfulness, o 
desapego, o compartilhamento, a mobilidade, a 
tecnologia e a sustentabilidade. E, mais do que 
tudo, resumem o lar como uma espécie de refúgio, 
capaz de proporcionar experiências de imersão, 
relaxamento, felicidade e profundo acolhimento.

TENDÊNCIA



Mostra Container ‑ 17

Letícia de Almeida Alves é jornalista especializada em 
arquitetura e design e escreve há mais de dez anos para revistas 
do segmento.

De acordo com estudos elaborados por consultorias 
internacionais especializadas em comportamento, 
o novo morar envolve macro e microtendências 
que estão diretamente relacionadas aos recentes 
hábitos de consumo e às atuais diretrizes econômicas. 
Entre as principais tendências, a  connected home é 
muito presente. Gadgets com recursos inovadores, 
aparelhos acionados remotamente e eletrodomésticos 
inteligentes provam que a tecnologia faz parte do 
desenho das casas do futuro. E previsões sinalizam 
que o mercado de automação valerá 100 bilhões de 
dólares até 2020, somando 25 bilhões de aparelhos 
conectados com a internet of things (IoT).

Já a tendência do desapego, batizada de tiny 
movement nos Estados Unidos, é realidade 
no Brasil e se direciona ao desprendimento. 
Ela vincula qualidade de vida a um estilo de 
morada mais concisa, ao consumo responsável e 
sustentável, ao compartilhamento e o senso de 
comunidade. Ou seja, trata-se de viver apenas 
com o essencial, levar uma vida mais consciente. 
A ideia, que há pouco tempo soava pueril, hoje 
ganha cada vez mais importância. Mesmo porque, 
acumular não se alinha com as necessidades 
do mundo contemporâneo, em que preservar a 
natureza é vital. Nesse raciocínio, ao combinar 
sustentabilidade com materiais surpreendentes, 
a arquitetura também se adapta às necessidades 
de uma sociedade em constante mudança. Quem, 
décadas atrás, pensaria em tirar proveito da 
robustez dos containers marítimos para utilizá-
los como módulos de uma residência, em projetos 
alinhados com o que há de mais inovador em 
arquitetura e construção sustentável? E que esse 
método construtivo ganharia o entusiasmo de 
tantos profissionais do meio?

Ainda nesse pensamento, vale apostar que num futuro 
próximo, empresas responsáveis e envolvidas com 
estas novas construções elevem ao máximo suas metas 
em relação aos esforços ambientais numa equação 

(...) acumular não se alinha com as 
necessidades do mundo contemporâneo, em 

que preservar a natureza é vital.

para prover mais à natureza do que extrair dela. Essa 
é a essência do design e da arquitetura sustentável, 
que procura um equilíbrio constante entre morada 
e morador, ao passo que procura atender não só 
necessidades funcionais, mas emocionais.

Nessa linha, outra tendência marcante em relação 
ao morar está vinculada com as novas formas de 
produção. Se hoje móveis são esculpidos em formatos 
absolutamente precisos por máquinas fresadoras, 
através de métodos da chamada fabricação digital, 
é também possível confeccionar casas inteiras em 
impressoras 3D através de braços robóticos que 
depositam camadas de concreto umas sobre as 
outras. Isso já acontece em estúdios e Fab Labs 
mundo afora, onde arquitetos e designers se inserem 
no maker movement, cenário ainda embrionário, mas 
poderoso. Chamados de makers, esses profissionais 
investigam e compartilham técnicas de fabricação 
digital. E começam a modificar o processo de 
produção até então estabelecido, em que processos 
intermediados por sistemas computacionais 
promovem uma revolucionária forma de pensar, 
produzir e consumir arquitetura e design. Muitos 
acreditam que esse movimento é o início da Terceira 
Revolução Industrial. E a ideia essencial aqui é que 
cada vez mais pessoas fabriquem seus próprios 
projetos, não dependam da indústria e personalizem 
sua morada. Não à toa, tutoriais de do it yourself, 
outro forte comportamento relacionado às mudanças 
do morar, viralizam na internet. 

Por fim, em relação aos projetos de interiores, a casa 
se torna cada vez mais integrada, com ambientes e 
mobiliário multiúsos. A iluminação natural é valorizada 
e o arranjo dos espaços e volumes não atende apenas 
à funcionalidade, mas evidencia os estímulos sensoriais. 
Mais do que nunca, o design for wellness, frente ao 
mundo frenético em que vivemos, é essencial.





Econômicos,sustentáveis 
e muito confortáveis.
Desde que tenham isolamento térmico 
e acústico de alta performance

• Melhora a manutenção da temperatura interna do ambiente: 
   o isolamento pode proporcionar 13 graus em melhoria no 
   conforto térmico*
• Isso significa menos energia gasta com ar condicionado
• Totalmente incombustível: não derrete, não goteja, 
   não solta fumaça e não é tóxico
• Instalação muito mais fácil e rápida pois as placas são pré cortadas
• Evita a proliferação de fungos e bactérias

*tipologia construtiva simulada. Estudo de P&D desenvolvido pela Saint-Gobain.

Isolamento térmico e acústico 
de lã de vidro para paredes.

Seu container precisa 
de Wallfelt 4+

isover.com.br
SAC 0800 055 3035
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Juntos somos um

Grupo Mostra container: Ana Paula Leal, Anna Fraiz, Carolene Coimbra, Caroline Güral, Cláudia Novak, Daniela 
Cerbatto, Débora Pootz , Diego Miranda, Diego Viali, Eduardo Miranda (EcoHome), Gisela Ribeiro, Givago Ferentz, 

Heloisa Caparica, Jonathan Cardozo, Kelly Trindade, Lucia Loxca, Lucille Bento Amaral, Luiz Maingué, Marcel Piras 
(EcoHome), Mauren Buest, Mayana Thomé, Milene G. Vieites Gil, Mirian Rodrigues, Nazaré Alves, Nina Oven,  

Paola Burkot, Rafael Gusso Wagner, Schaelly Campos, Tatiana Hultmann, Tatiana Jordão, Zeh Pantarolli

MOSTRA CONTAINER
foto: G

erson L
im

a



Mostra Container ‑ 21

“Em nome dos profissionais da Mostra Container agradeço 
pela confiança, pelo exemplo de profissionalismo e pelo 

carinho com que fomos atendidos. Novas parcerias 
nasceram neste projeto, juntos geramos negócios e 

ampliamos nossas conexões.

A todos vocês que acreditam em nós e em um mundo 
melhor, onde o trabalho coletivo e a união fazem a 

diferença, a nossa mais profunda gratidão”.

Tatiana Hultmann S.
CEO e Idealizadora da Mostra Container

Unidos somos mais fortes
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PLANTA BAIXA

1,60m²
BWC

Sobe

BWC

CIRCULAÇÃO

SUÍTE 02

SUÍTE 01

SALA ÍNTIMA

ROUPARIA

CIRCULAÇÃO

BWC

BWC

SUÍTE CASAL

CLOSET

CIRCULAÇÃO

SALA DE ESTAR
E JANTAR

COZINHA

CHURRASQUEIRA

LAVANDERIA

LAVABO

BWC
GARAGEM DESCOBERTA

ESCADA

VARANDA

PLANTA  PAVIMENTO TÉRREO
ÁREA VARANDA: 31,28 m²
ÁREA COMPUTÁVEL TÉRREO: 275,12 m²
ÁREA TOTAL: 306,04 m²

COBERTURA CONTAINER COM
APLICAÇÃO DE ISOLANTE TÉRMICO

BANHEIRO 

ATELIÊ E
BRINQUEDOTECA 

ESCADA

SALA DE TV, ESCRITÓRIO E BIBLIOTECA

VARANDA

DEPÓSITOESTÚDIO DIEGO

TELHA SANDUÍCHE

TELHA SANDUÍCHE

CALHA

VAZIO

LAREIRA

ÁREA VARANDA: 8,91 m²
ÁREA COMPUTÁVEL 2º PAVIMENTO: 81,37 m²
ÁREA NÃO COMPUTÁVEL: 57,05m²
ÁREA TOTAL: 138,42 m²

PLANTA  2º PAVIMENTO

TELHA SANDUÍCHE

Desce
Sobe
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Fachada
Tatiana Hultmann

O projeto convida as pessoas à duas percepções. 
A fachada frontal de steelframe é linear, moderna, 
simples e esconde a rica volumetria da composição 
dos containers com o steelframe; esta pode ser 
percebida na lateral da casa, junto ao bosque, 
assim que a pessoa entra no condomínimo.

A cor branco gelo foi escolhida para evitar ilhas 
de calor no container, “repelir” os insetos que 
habitam o bosque e que costumam se camuflar em 
espaços de cor fechada.

Fornecedores: Testurite (tintas e pintura projetada), 
Europa (esquadrias pvc, pergolados, pedras), Idea 
(pergolado), Genesis (porta de aço).

FACHADA E PAISAGISMO
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Paisagismo

Ao conceber o projeto a paisagista considerou outras 
variáveis , além da estética, que em muitos projetos 
limita-se o valor do paisagismo. A composição de 
espécies predominantemente nativas , tem intenção 
de revitalizar, preservar e não inserir elementos que 
possam desequilibrar o eco sistema local.

Além desta consideração, espécies perenes, que 
dispensam substituição frequente e com baixa necessidade 
hídrica também foram cuidadosamente escolhidas. 

O plantio de lavanda, citronela e alecrim na divisa do 
bosque nativo com a área da residência aconteceu 
com o intuito de afastar insetos e animais peçonhentos, 
contribuindo com a funcionalidade do jardim .

Por fim, na área verde dos fundos, aconteceu a 
implantação de horta para que os moradores possam 
consumir hortalicas de cultivo próprio, uma atitude 
saudável e sustentável.

Heloisa Caparica
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Espaço Zen
Com a correria e o estresse do dia-a-dia quase não 
sobra tempo para relaxar. Com o desafio de criar 
um ambiente neutro, relaxante e de bem estar, 
o arquiteto Luiz Maingué, se inspirou nos jardins 
japoneses que induzem a meditação e a admiração 
dos elementos naturais para criar o Espaço Zen.

O projeto arquitetônico privilegiou um espaço 
íntimo para a família, que é extensão da sala. Assim 
permitindo reuniões com amigos e com a família ao 
ar livre, ou mesmo um espaço para meditação e 
contemplação pessoal.

A decoração com almofadas que remetem a 
pedra permite estar em constante movimento e 

Luiz Maingué

adaptação para as diversas maneiras de utilizar o 
ambiente. Traz também uma estátua de Buda, que 
orienta a energia espiritual do local, representando 
também a persistência e o foco nas ações humanas 
em busca da iluminação.

As plantas e a água também participam colaborando 
com a atmosfera natural e aconchegante. O espaço 
também funciona como garagem para um veículo em 
caso de necessidade e como os elementos do local 
são móveis, podem ser alocados sem dificuldade para 
a acomodação do carro. O Espaço Zen é um ambiente 
sofisticado com a proposta de relaxar, transmitindo 
a sensação de calma, tranquilidade, e priorizando 

ESPAÇO ZEN
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conforto na decoração. Outros 
objetos que se destacam são a 
cisterna vertical de captação e 
distribuição de águas pluviais, 
o maravilhoso jardim vertical, o 
banco de ferro com assento de 
itaúba e o pufe todo executado 
em material reaproveitado. 

A paleta de cores apela para 
o contraste ressaltando a 
parede com textura de cimento 
queimado dando o destaque 
para a sofisticação do espaço.

Fornecedores: Aquah (Cisternas 
Verticais), Decora Sul (Mão 
de Obra Especializada), Duo 
Light & Design (Iluminação), 
Ferragens Avenida (Material de 
Construção), Incepa/Roca (metais e 
revestimentos), Lapaz (Vidraçaria), 
Lar Química (Tintas), Officina Di 
mobili (Marcenaria), Mais Trasso 
(Tecidos Autênticos), Wall Green 
(Jardim Vertical), Shizen ( flores), 
Castelinho de algodão (pufe e 
produtos artesanais).
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EDITORIALSALA DE JANTAR E ESTAR

Sala de Jantar e Estar
As salas de estar e jantar foram um projeto coletivo 
de parte dos profissionais da Mostra, inspiradas 
no amor, na amizade a na arte. Um espaço para 
conviver em família e receber os amigos. Para criar 
uma composição harmoniosa entre eles, os móveis 
foram dispostos de forma a acolher o maior número 
de pessoas e o layout pensado para propiciar a 
integração dos ambientes, sem perder o conforto. 

Prezando pela associação dos elementos é 
possível almoçar com a família, desfrutando da 
incidência de luz natural, com a vista para o 

 

Jonathan Cardozo, Mauren Buest, Nazaré Alves, Priscila Ferstemberg, Tatiana Hultmann

bosque. A lareira ecológica é destaque da sala  
de estar, pois aquece o local sem liberar monóxido 
de carbono, garantindo assim a qualidade do ar 
na residência.

A amplitude ganha com o pé direito duplo, a robustez 
dos containers em balanço e o design contemporâneo 
dão um charme especial e fluidez às salas. Estas 
possuem um sistema de automação que valoriza o 
projeto luminotécnico e sistema de vigilância remoto, 
garantindo segurança para os moradores.Um 
ambiente para criar boas lembranças e ser feliz. 
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Fornecedores: Duo Light 
(iluminação), Black (móveis 
e decoração), Maragno 
(móveis sob medida), Paxma 
Imports (lareira), Pedroso 
(tapetes), Luxor (persianas), 
Mitra (molduras), Só Cadeiras 
(cadeiras), Mais Trasso 
(tecidos), Viviane Albatti 
(cortinas), Bali Art (decoração), 
Joaninha (floricultura), G·locks 
(fechaduras eletrônicas 
inteligentes), Saddi (peças 
decorativas), Loja Ecodecor 
Curitiba (tinta de parede 
sustentável), Genesis (portas de 
aço), Pormade (portas internas 
da casa), Roca (revestimento 
lareira e piso).
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Cozinha

A cozinha foi planejada para ser um espaço gourmet 
confortável e funcional, inspirada no estilo de vida da 
família que gosta de estar junta durante as refeições 
e costuma receber amigos adeptos da gastronomia.

A designer Claudia Novak e a arquiteta Daniela 
Cerbatto planejaram uma cozinha moderna, criativa 
e funcional. Com grande estilo e elegância, foi criada 
uma bancada central em mármore Paraná para 
facilitar o manuseio de pratos e alimentos. 

O ambiente sofisticado e clean é representativo do 
estilo escandinavo que prima pelo minimalismo e pela 
utilização de tons neutros escolhidos para o piso, a 
bancada, o revestimento da parede e mobiliário. 

Claudia Novak e Daniela Cerbatto

Além disso, o ambiente está integrado com a copa e 
espaço gourmet que possuem cores fortes e um estilo 
mais despojado. Dessa forma os espaços se compõem 
de maneira suave e inteligente. 

Este espaço é considerado o coração da casa, por 
esse motivo foi planejada para ter a resistência do uso 
diário e a delicadeza do acolhimento, um ambiente que 
propiciará momentos especiais para todos.

Fornecedores: Incepa e Roca(revestimentos e metais), 
Maragno (móveis planejados), Marmoclass (execução de 
tampos em mármore), Stone Gallery (mámore), Duo Light 
(iluminação), Pedroso (luxor persianas), Ágere (instalação 
revestimentos), Ecohome (forro, elétrica e hidráulica).

COZINHA
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ESPAÇO GOURMET

Espaço Gourmet
Para quem gosta de reunir amigos e familiares para 
uma boa refeição, ter um espaço em casa com esse 
propósito é fundamental. Um ambiente que combine 
gastronomia, interatividade, seja aconchegante e 
charmoso para receber visitas e curtir momentos em 
família. Pensando nisso, o Arquiteto Givago Ferentz 
criou o spaço gourmet composto por churrasqueira 
e copa, que trazem um design diferenciado 
proporcionando integração e conforto.

Um ambiente inspirado no estilo da família jovem com 
perfis artísticos e antenados nas últimas tendências. 
O espaço mescla características urbanas e modernas, 
composto por mobiliários contemporâneos industriais. O 
estilo fica evidente pelas escolhas dos materiais que criam 
um local despojado sem abrir mão do requinte. 

Givago Ferentz

Traz elementos da estética maximalista, numa 
composição de formas geométricas que remetem a uma 
teia e à conexão entre pessoas. As cores contrastantes 
dão destaque aos ambientes garantindo o estilo e o 
conceito. Outro ponto é a contraposição de materiais, 
como a madeira natural unida ao aço, a chapa metálica 
do container unida a elementos de vegetação que trazem 
originalidade e contribuem com a decoração.

No teto do espaço gourmet foi utilizado um elemento 
dinâmico com diferentes cores e padrões geométricos 
que se cruzam e se conectam, correlacionando o espaço 
e a interação entre usuários.

Em busca do equilíbrio entre a sustentabilidade e 
sofisticação, foram combinados móveis soltos, peças sob 
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medida e peças autorais desenvolvidas pelo arquiteto 
especialmente para este projeto. A personalidade do 
espaço fica por conta do contraste entre materiais e 
texturas. A iluminação toda em tecnologia LED garante 
um consumo de energia elétrica bem reduzido.

Fornecedores: Ágere (construção civil); ateliê Reconto 
(mesa, bancada); Atualle; Casa Móbile (móveis planejados); 
Casa da Fazenda (bancos); Espaço Sala, Incepa 
(revestimentos), Liga (iluminação), Persianas Sunshine; 
Porto bancadas; STAAL Mobiliário em aço (mesa da copa); 
Vidraçaria Cometa - Revendedor Autorizado Reiki (sistemas 
para envidraçamentos); Vidri (pastilhas e azulejos) 



ESPAÇO ZEN
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Lavabo
Givago Ferentz

O ambiente criado pelo arquiteto Givago Ferentz 
tem personalidade e ousadia uma vez que mistura 
materiais de forma criativa e descontraída. 
O espaço monocromático é futurista, possui 
design autoral num estilo contemporâneo com 
a apresentação de elementos geométricos e 
materiais alternativos, como a cuba de inox feita a 
partir da reciclagem de um bowl de cozinha. 

O porcelanato em grande formato simula peças 
de mármore e a interessante volumetria da pia 
esconde nichos que podem guardar diferentes 
objetos de uso corriqueiro do banheiro, trazendo 
funcionalidade e ordem ao espaço.

Fornecedores: Ágere construção civil; ateliê Reconto, 
Roca (revestimentos e metais), Liga iluminação,  
Luxor (Persiana)

LAVABO



41 3538.8344 I 41 98788.9898  - R.Augusto Stellfeld, 1000 - Centro - Curitiba

maistrasso.com.br

@maistrasso

Tecidos personalizados 
Projetos especiais 
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Banheiro
Acessibilidade
Caroline Güral

Trazendo inovações na arquitetura e interiores, 
o escritório Güral Arquitetura desenvolveu o 
banheiro acessibilidade, propondo o conceito de 
uma arquitetura inclusiva que facilite e também 
surpreenda os sentidos do usuário. O ambiente 
agrega três funções distintas: um banheiro para 
PcD - Pessoas com Deficiência, o acesso secundário 
ao interior da residência e um banheiro de apoio ao 
setor de serviço da casa.

Atendendo requisitos da NBR 9050 – Acessibilidade 
a edificação, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos – o projeto seguiu determinações 
da Norma Brasileira quanto ao layout do 

ambiente, dimensionamento e posicionamento 
dos equipamentos sanitários e composição dos 
revestimentos, visando garantir o acesso e uso com 
autonomia e segurança a qualquer usuário.

Para tornar o cenário visualmente agradável, o 
jogo de texturas é organizado pela concisão das 
formas, a transparência entre a área de banho 
possibilita a relação de continuidade espacial do 
banheiro, que captura o efeito do concreto nas 
peças de revestimento e propõem um contraste 
da neutralidade dos acabamentos aos elementos 
focais de cores quentes, iluminados por uma fita  
de neon horizontal. 

BANHEIRO ACESSIBILIDADE
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Ainda no intuito de movimentar o padrão visual 
convencional dos banheiros de acessibilidade existentes, 
foram produzidas por artistas e designers curitibanos 
peças de destaque exclusivas para o ambiente, como os 
elementos em concreto que compõem a faixa tátil da 
parede e o painel gráfico do teto em tecido impermeável.

Fornecedores: Roca/Incepa (Porcelanato, Louças, Metais 
e Acessórios para banheiro), Camayok (Peças táteis em 
concreto), Estúdio Celestino Dimas (design painel teto), Mais 
Trasso – Tecidos Autênticos (Tecido e impressão de painel), Düo 
Light Iluminação (Iluminação), Decora Sul (Mão de obra de 
execução), Vidraçaria LaPaz (Box e espelho), Perfeel (Estrutura 
do box), Officina di Mobili (Detalhes em Marcenaria).
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Lavanderia

Praticidade é a palavra quando se trata de ambientes 
utilizados no dia-a-dia de uma casa, dedicados a 
funções específicas e essenciais, como as lavanderias. 
Trazendo esse conceito a arquiteta Milene Gil, 
juntamente com o escritório Espaço Mais Arquitetura 
e Design desenvolveram um espaço funcional, 
sustentável e moderno. 

Rompendo as fronteiras nacionais, as arquitetas 
buscaram referências modernas nos metrôs de Londres 
e Nova York. Além de inspirações nos famosos lofts de 
São Paulo. 

O ambiente tem como ponto de partida trazer um 
conceito industrial, sendo assim são utilizadas estruturas 
metálicas pretas em conjunto com cores neutras como 
o cinza, branco e azul, além de madeira. Todos esses 
elementos trazem harmonia e enriquecem o espaço, 
resultando em um projeto original com toques de 
sustentabilidade que mantém o ideal da mostra.

O diferencial do ambiente foi conseguir mostrar que 
um espaço, que às vezes não tem tanta atenção na 
casa, também pode demonstrar personalidade, ser 

Milene Gil e Ana Paula Leal

LAVANDERIA
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atual e proporcionar qualidade 
de vida, por ser agradável 
para quem passa muito tempo 
lidando com roupas. 

Fornecedores: Incepa e Roca 
(Metais e revestimentos), Wood 
Mobille  (Mão de obra Mobiliário), 
Tubo Fer (Serralheria), Rudegon 
(Chapas mdf, portas de alumínios 
e insumos), Gramarsul (Tampo de 
Granito), Ilumiarte (Iluminação), 
Móveis de Pallet ( cestos com 
madeira de reaproveitamento), 
LHD acabamentos para 
construção(perfis metálicos).
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SALA INTIMA

Sala Íntima

O design do espaço surpreende ao primeiro olhar 
pela composição inusitada criada pelas designers 
Shae Campos e Mauren Buest. 

O ambiente conta com um jardim vertical - toque da 
artista plástica Maria Luiza Knoblauch; que se integra 
a um jogo de espelhos criando uma ilusão de ótica 
que nos faz percorrer o olhar por todo o espaço.

O conceito de integração entre os elementos da 
natureza trazem paz e tranquilidade criando o 
cenário perfeito de um refúgio para a família diante 
da agitação e do caos urbano.

Destaque deste espaço acolhedor, os móveis 
multifuncionais projetados especialmente para a 

Schaelly Campos e Mauren Buest

mostra foram fabricados a partir de matérias-
primas de descarte da indústria moveleira com a 
composição das portas do roupeiro em "escama 
de peixe", o baú escondido no armário e o sofá 
extensível que se transforma em uma grande área 
de descanso para a família e chamam a atenção 
pelo conforto, praticidade e beleza.

Fornecedores: Alphavidros, Beth Futons, FGVTN 
Ferragens para Móveis, Home Dep Materiais 
Elétricos e Iluminação, Imperatriz Vidros, Jemima 
Casa Decorações, Lawriston Ponte (artista plástico), 
Mais Trasso Tecidos Autênticos, Mariak Paisagismo, 
Nogales, Pisos Pedroso, Treuno Soluções em 
Marcenaria (armário, móveis e sofá), W Gesso.
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QUARTO DOS MENINOS

Quarto dos Meninos Viajantes
Compartilhar um espaço entre irmãos pode ser 
desafiador, mas pensando nos dois filhos do casal que 
têm 5 e 7 anos, o Arquiteto Rafael Wagner e a Arquiteta 
Débora Pootz criaram um ambiente atemporal que 
serve a dupla de irmãos. Feito para ser um local livre 
para muitas brincadeiras e atividades infantis.

O ambiente tem um estilo contemporâneo, 
alinhando estética e funcionalidade, trazendo 
linhas suaves e elementos neutros para composição 
do todo, de forma que atenda a necessidade dos 
moradores em longo prazo. Com destaque em 
formas geométricas, cores e elementos pontuais 
para quebrar a sobriedade, o espaço traz a 
personalidade dos meninos.

Tons naturais evidenciam a marcenaria sob medida, 
do madeirado ao detalhe sutil da trama, aliados em 
harmonia com o cinza. O azul também é uma das 

Rafael Wagner e Débora Pootz

cores predominantes colaborando para um local 
moderno, descolado e masculino.

O ambiente conta com uma decoração flexível, 
pensando no desenvolvimento dos meninos, que possa 
ser reaproveitada e que atenda as necessidades 
até a pré-adolescência, sem precisar passar por 
grandes modificações. As camas posicionadas em 
linha reta possuem gavetas e uma bicama de apoio 
para amigosconvidados. Elas são cobertas por um 
pequeno mezanino e trazem a temática das antigas 
cabines de um vagão de trem. 

Assim amplia-se o espaço para brincadeiras e a 
circulação em todo o ambiente. O cômodo é acolhedor, 
original e um espaço no qual os meninos organizarão 
seus brinquedos, livros de estudo e ainda viverão 
grandes aventuras.
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Fornecedores: Pedroso (tapetes e piso), 
Móveis In Casa (marcenaria das camas), 
Treuno Soluções em Marcenaria (armários e 
bancada), Mais Trasso (Tecidos Autênticos), 
DUO Light & Design (iluminação), Luxor 
(persiana), Beth Futons (futons), Cézar 

Eletricista, Espera Neném (decoração), 
Construtora C.a. Monteiro, Fgvtn Brasil Ltda 
(ferragens), Padroarte, Berneck S.A Painéis e 
Serrados, Rudegon - A Loja do Marceneiro, 
Diesko (banquetas e luminária).
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BANHEIRO DOS MENINOS
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Banheiro dos Meninos
O banheiro dos meninos é projetado pensando na 
melhor viabilidade sustentável e financeira. Neste 
sentido, todos os elementos lúdicos podem ser 
facilmente transformados para as próximas fases das 
suas vidas, não necessitando grandes reformas após 
a adolescência e juventude dos garotos.

Buscando maior relação da proposta da mostra com 
o projeto do quarto, foi utilizado aqui o estilo industrial 
na decoração e o trem de transporte como tema.

Na parede, o concreto. Os móveis escuros e a pia 
reciclada somam a essa caracterização trazendo 
ao ambiente um tom masculino. O grande destaque 
é a ousadia da mistura das texturas e materiais – 
concreto, mármore, vidro, a cor azul bic e a madeira 
na parede e teto. 

Vale ressaltar que no teto foram instalados trilhos e 
dormentes adaptados, elementos próprios ao campo 
férreo que aqui ganham ludicidade e sofisticação. 

Lucille Amaral e Kelly Trindade

Desde o início do projeto prevemos o reforço 
na estrutura para não haver qualquer tipo de 
desestrutura do container.

Outros ítens práticos que requerem atenção é o 
nicho vertical dentro do box, já que a espessura 
das paredes não permitiria nichos tradicionais, 
bem como a porta do meio do móvel, que conta 
com uma escadinha embutida, possibilitando 
às crianças ainda pequenas usarem a pia sem 
quaisquer dificuldades.

Fornecedores: Boulle (adaptação dos dormentes), 
Serra Verde Express (trilhos e dormentes), 
Roca revestimentos cerâmicos (louças, metais e 
revestimentos), Belíssima (Móveis Planejados), 
DuoLight (Iluminação), Junior (Marido de Aluguel), 
Marmoclass (bancada e nichos), Adot (decoração)
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Quarto da Adolescente
Criando o projeto do quarto da adolescente, com 
apoio executivo da engenheira Nazaré Alves, a 
arquiteta Gisela Ribeiro se inspirou em elementos 
mais contemporâneos e funcionais, para atender 
as necessidades da adolescente que precisa de um 
espaço aconchegante, sofisticado e delicado. 

A intenção da profissional foi utilizar formas mais 
puras. Móveis versáteis para criar um cenário no qual 
a adolescente de 14 anos possa receber suas amigas, 
estudar, se entreter e descansar. As peças que 
trazem diferenciais e um design mais moderno para a 
identidade do espaço são: a pequena biblioteca que 
se transforma em uma cama auxiliar e um móvel de 
apoio que foi estofado para servir de banco.

Outros elementos são o painel com a escrivaninha, 
a cabeceira estofada que torna a cama mais 

Gisela Ribeiro e Nazaré Alves

confortável para uma leitura e o closet espaçoso. 
Com o intuito de dar ao ambiente a personalidade da 
jovem, foram utilizadas cores neutras. Um destaque 
é o papel de parede líquido em tons rosados que 
remete a feminilidade e transmite suavidade. Foram 
escolhidos quadros, objetos e lustres, para uma 
composição que resultasse em um espaço jovem, 
criativo e charmoso.

Fornecedores: Pedroso (pisos), Loja Ecodecor Curitiba 
(papel de parede líquido), Evoque (marcenaria), Duo 
Light (iluminação), Super Closets (closet modular), 
Rico Vidros (espelhos), Luxor (persianas), Europa 
(esquadrias pvc), Entre Sedas, Mais Trasso (tecidos  
e almofadas), FGVTN (dobradiças), Mitra (molduras), 
Kadu Pisos, Cezar (eletricista), Kairos (cabeceira)  
e Puxe chic (puxadores).

QUARTO DA ADOLESCENTE
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BANHEIRO TEEN

O Banheiro Teen foi projetado para o perfil de uma 
menina de 14 anos, delicada, que preza por um estilo 
não muito chamativo e que gosta de se cuidar, com 
seus rituais de embelezamento, como qualquer outra 
menina de sua idade, o que a fará passar tempo 
significativo no ambiente. Apesar da pouca idade, 
gosta, às vezes, de usar um pouco de maquiagem, 
cuidar do cabelo, da pele, como, naturalmente, toda 
menina dessa faixa etária.

O ambiente possui um estilo contemporâneo, onde 
preza a praticidade, simplicidade e funcionalidade. 
Para o projeto, foi pensada uma bancada em L em 
compacstone, que possui linha reta e superfície 
completamente lisa e com espelho em toda sua 
extensão, na altura de 75 cm, onde foi posta uma 
cuba de apoio. Assim, teremos uma altura adequada 
para que ela possa usar o lavatório e sentar-se no 
Seat Garden, nos momentos de contemplação. Abaixo 
da bancada, foram feitos armários e gavetas com 
cava, chegando-se a um visual mais limpo, onde pode 
vir a guardar seus pertences.

Banheiro Teen
Tatiana Merheb Jordão

Na parede oposta, foram colocados quadros diversos, 
os quais remetem a conceitos de beleza, e cuidados 
que as mulheres têm com elas mesmas, produzidos 
especialmente para esse ambiente.

Também foram postas prateleiras suspensas, entre 
um quadro e outro, a fim de uma atmosfera mais 
moderna, personalizada e ‘descolada’, onde ela 
poderá colocar seus objetos pessoais e enfeites que, 
com o passar do tempo, pode modificar facilmente.

Fornecedores: Roca (metais, revestimento do piso e 
parede), Incepa (louça, metais e revestimento parede), 
Marmoclass (bancada em compacstone e colocação do 
porcelanatos), Hoffmann Design (armário e prateleiras), 
GJ Vidros LTDA (boxe e espelhos), Rudegon - A loja do 
marceneiro e Puxe Chic (puxadores da puxe chic), Testurite 
Indústria Brasileira LTDA (tinta branca do teto), Cruz 
Decor (decoração), Empreiteira Gomes (colocação de 
louças, metais e iluminação), Duo Light (iluminação), Mitra 
(molduras, quadros), Pormade (portas), Europa Esquadrias 
de PVC (portas e janelas externas em pvc).
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REFÚGIO DO CASAL

Refúgio do Casal

Bem-Vindos ao Refugio do Casal, uma suíte Master 
acolhedora que proporcionara momentos agradáveis 
ao casal e toda sua família.

Foi projetada para ser um espaço para um casal 
moderno, com uma linguagem contemporânea, 
atemporal, sempre prezando pelo conforto. Com 
mobiliários de madeira, design leve e linhas retas, a 
iluminação tempera o lugar com uma sofisticação, foi 
usada uma paleta de tons leves e suaves.

Como todo quarto, este tem uma cama muito 
confortável, armários, prateleiras, um maravilhoso 
closet, um painel cortina estilo cobogó em madeira 
e confortável poltrona para contemplar uma 
aconchegante lareira. Nossa lareira (ecológica a 
álcool) aquece o ambiente e relaxa nosso casal. Na 
cabeceira usamos tecidos aplicados na parede para 
dar mais aconchego ao ambiente.

No closet com armários moduláveis, aberto para arejar 
e fácil visão de tudo com espelhos moveis e um armário 

Mayana Thomé

porta joias que toda mulher merece ter. Nas paredes do 
closet foi aplicado papel de parede liquido ótimo para 
lugares úmidos e com fácil manutenção sendo perfeito 
para pessoas alérgicas.

Destaque para as figuras geométricas usadas no 
cobogo da janela, nas peças decorativas da cabeceira 
e parede. Em especial para o cobogo que em dias 
de sol enriquece a suíte com os desenhos que forma 
pela janela. Este ambiente foi projetado para ser o 
descanso merecido do nosso casal.

Fornecedores: Treuno Soluções em Marcenaria 
(armários de marcenaria), Super Closet (armários 
closet), Lojas Pedroso (pisovinílico e tapetes), Loja 
Mais Trasso (tecidos: cabeceira, cortina e colcha), 
Loja Ecodecor Curitiba (papel de parede liquido), Loja 
Deccore (mobiliário solto e peças decorativas), Padro 
Arte (molduras decorativas), Adornié (execução: colcha 
e cortina), Iluminação Duo Light (luminárias).
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CLOSET DO CASAL
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BANHEIRO DO BOSQUE

Os arquitetos Diego Viali e Mirian Rodrigues mostram 
que, independente do ambiente, é possível alinhar a 
sustentabilidade com produtos tecnológicos, de alto 
padrão, com funcionalidade e praticidade. 

O projeto do banheiro do casal integra o moderno, 
o clássicoe o industrial. O destaque no ambiente é 
o jardim vertical natural em contato com o espaço 
da banheira que traz a natureza para dentro do 
ambiente, criando uma atmosfera sensorial, aliada a 
paz e tranqüilidade. 

Seguindo o conceito de inovação da residência, o 
projeto contempla assento ecológico tecnológico no 
vaso sanitário. O jardim vertical possui material reciclado 
e irrigação automatizada para evitar desperdício de 
água e economia na manutenção das plantas.

Louças e metais possuem vazão controlada e 
aeradores nos chuveiros, que propiciam um banho 
relaxante, mas com redução significativa no consumo 
da água. O box duplo com janela para o bosque 
integra o ambiente e valoriza ainda mais as peças 

Banheiro do Bosque
Diego Viali e Mirian Rodrigues

escolhidas para revestimento e mobiliários. Dois 
vasos sanitários isolados e com ventilação exclusiva 
promovem a privacidade necessária para que o 
banheiro possa ser utilizado simultaneamente por  
mais de uma pessoa.

O projeto evidencia o conforto aliado ao luxo. 
Privilegiando os materiais de alto padrão, os tons 
escuros, valorizam objetos e acessórios, enquanto 
o jardim interno cria espacialidade e salienta a 
atmosfera do ambiente requintado.

Fornecedores: Tessela (Revestimentos), Aqualax 
(Banheira através da Loja Água Termal), Roca (Louças 
e Metais,Revestimentos), Euroflex, Rossi, Construtora 
Oliveira, Treuno (Móveis Planejados), Rudegon (Chapas 
de MDF), Bigfer (Puxadores para móveis), Infiniti Vertical 
Garden (Jardim Vertical), Duo Light (Iluminação), 
Pormade (Portas), Roca (assento ecológico), Vidraçaria 
Simone (Box e Espelhos), Cruz Decor (Objetos), Lhd Listelo 
(Acabamento em metal), Ecohome engenharia,Puxe Chic 
(puxadores), Green Industrial (industrial architecture), 
Vedere (Studio 3D).
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ESCADA E CIRCULAÇÃO

Escada  
e Circulação

A escada conecta a casa com o espaço de criatividade 
e de trabalho. Pensando na transição dos ambientes, 
a proprietária da casa, Tatiana Hultmann Stavitzki 
que também é artista plástica, criou, na escada, um 
espaço lúdico e cheio de significados.

Foi desenvolvido um conceito que explora a 
criatividade e a interação, pois o piso térreo é onde  
a família realiza suas atividades diárias come e dorme. 
Enquanto no piso superior estão os espaços de 
trabalho e criação.

Assim quem sobe para o próximo pavimento pode 
observar uma escada com linhas retas e de cor suave, 
quadros e fotos que contam um pouco da história do 
processo da Mostra Container.

A grande janela traz iluminação e a cor viva das 
árvores para dentro do espaço, compondo com o 
papel de parede 3D que remete à pedras brancas.

Tatiana Hultmann Stavitzki, família  
e amigos da Mostra Container

Debaixo da escada há a casinha da pet da 
família e adega; na área de circulação, pastilhas 
de vidro pintadas pelos membros da Mostra 
Container são o memorial comemorativo que 
enriquece o acesso ao bloco dos quartos.

Fornecedores: Mitra (Molduras), Arte de Tatiana 
Hultmann, Covre (serralheria), Formighieri (pisos e decks), 
Vidri (pastilhas), Roca (pisos e revestimentos), Joaninha 
(Floricultura), Pormade (portas), Vivi Albatti (papel de 
parede e cortinas), Pedroso (rodapés de toda a casa) 
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O ambiente da sala de tv criado pelo designer 
generalista Diego Miranda Leite e pelo arquiteto Zeh 
Pantarolli, do Estúdio Pantarolli Miranda, atendeu ao 
pedido da moradora da casa, que solicitou a criação 
de um mini escritório dentro do cômodo, para que 
assim possa trabalhar no computador, enquanto 
acompanha as atividades dos filhos.

A cor verde oliva e o padrão amadeirado lacca 
destacam a marcenaria sob medida e a textura dos 
xales e das almofadas, escolhida para trazer vida 
ao espaço, são baseadas nas cores do feng shui.

“Aconchego e Sofisticado" foram as palavras de 
ordem durante a escolha da paleta cromática. Os 
padrões amadeirado lacca, verde noronha e preto 
acetinado estão em sintonia com as estampas dos 
xales das cortinas e almofadas e é valorizado pela 
marcenaria reta e clean. Além de sofisticado, o local 
é convidativo, confortável e abusa da iluminação 

natural, trazendo momentos de descontração 
e entretenimento para a família. O projeto de 
iluminação segue as diretrizes da Forte, tanto na 
escolha das lâmpadas de led quanto na potência 
dos lúmens, afim de atender as necessidades para  
a certificação GBC de sustentabilidade. Pendentes 
com lâmpadas de filamento aparente e planos 
lineares retroiluminados na marcenaria completam  
o projeto luminotécnico.

A varanda do bosque, carinhosamente denominada 
pelos profissionais, tem como objetivo ser um espaço 
de contemplação do bosque nativo e do pôr do 
sol. Para trazer um ar de conforto, foram utilizados 
mobiliários soltos em diferentes tons de madeira e 
vasos de barro para abrigar as plantas. Para reforçar 
a presença da natureza, um galho de árvore seco, 
encontrado caído no bosque, foi concretado e utilizado 
como uma escultura natural.

Sala de TV e Varanda
Diego Miranda Leite e Zé Pantarolli

SALA DE TV
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Fornecedores:  Sala: Black Home Design (marcenaria e mobiliário solto), 
Light & Co (iluminação), Pedroso (carpete e rodapés), Luxor (persiana), 
Rudegon (chapas em MDF), Eucatex (chapas em MDF), Mais Trasso (tecidos 
cortina e almofadas), Entre Sedas (produção da cortina), Nichele Materiais 
de Construção (tintas, materiais brutos e de acabamento), LML Engenharia 
(mão de obra), Premyer (impermeabilização). Fornecedores Varanda: Flora 4 
Elementos (móveis e paisagismo), Piloni Móveis Rústicos (cadeira), Incepa/Roca 
(porcelanato), LML Engenharia (mão de obra)
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Biblioteca
Versatilidade e funcionalidade nortearam o projeto 
da Biblioteca e Home Office. A designer Nina Oven e 
a arquiteta Paola Burkot se inspiraram na interação 
dinâmica dos moradores com o ambiente, buscando 
criar um espaço instigante e criativo. Elegeram 
texturas agradáveis e cores neutras, convidando todos 
os membros da família a colorirem o espaço com 
objetos e livros diversos. 

Originalmente solicitado para apenas acomodar 
livros, no decorrer do processo de criação, o ambiente 
ganhou a função de espaço para trabalho, entre 
outras. As autoras do projeto provam que em apenas 
12 metros quadrados cabem biblioteca, home office e 
área para ler e meditar. 

A proposta é um local flexível e aconchegante, 
que atende às demandas profissionais da principal 
usuária e ao mesmo tempo proporciona momentos de 
relaxamento. A mesa de trabalho pode ser recolhida e 

Nina Oven e Paola Burkot

incorporada, de forma quase imperceptível, aos nichos 
da parede, propiciando maior amplitude para a leitura 
e demais atividades. O uso consciente do espaço e 
dos recursos amplia também o apelo sustentável do 
projeto. Os materiais que compõem o mobiliário são 
certificados e a vegetação, que é abundante ao redor 
da casa, foi trazida para o interior, buscando gerar 
aproximação com a natureza e instigar o pensamento 
consciente sobre sustentabilidade.

A estante metálica, idealizada como divisória entre 
a Biblioteca e a Sala de TV da Família, tem nichos 
que podem ser virados para qualquer das faces ou 
retirados, possibilitando diferentes graus de integração 
entre os dois espaços. A peça, criada pela designer 
com exclusividade para o ambiente, é estruturada 
com barras de ferro dobradas, material que não é 
considerado nobre, mas foi ressignificado por meio do 
olhar criativo e sem preconceitos das profissionais.

BIBLIOTECA
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O mesmo olhar se aplica aos nichos pré-fabricados, 
produzidos em processo industrial, compostos  
de modo a criar uma grande estante com diferentes 
formas e tamanhos e à “Luminária Aranha”, que  
foi confeccionada com materiais simples pela  
própria arquiteta. 

Fornecedores: STAAL Mobiliário em aço (estante 
metálica), Evoque Ambientes (nichos estante), Leo 
Madeiras (chapas e mdf), Mais Trasso - Tecidos 
Personalizados para Decoração (tecido painel, tecido 
cortina e pufe com estampa personalizada), Super 
Closet (nichos componíveis e marcenaria), Cruz Decor 
(cadeira), Duo Light (trilho de iluminação), Pedroso 
Tapetes (carpete e rodapés) Nichelle Materiais para 
Construção (materiais para nivelamento do piso e 
pintura), LML Engenharia (serviços de nivelamento do 
piso, instalação elétrica e pintura).

O toque artesanal, que humaniza o espaço, aparece 
também na almofada e no banco, ambos cobertos 
com capa de crochê em fio de malha. A combinação 
de tecidos, metal e madeira, aliados à presença 
abundante de vegetação, trazem ao pequeno espaço a 
sensação de equilíbrio e leveza, conforto e acolhimento.
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Atelier e Brinquedoteca
A arquiteta Síria Lucia Loxca e a arquiteta Carolene 
Coimbra assumiram o espaço multiuso da casa: a 
brinquedoteca e o ateliê. Apostaram em criar um 
espaço contemporâneo, lúdico para atender todas 
as faixas etárias, considerando o uso para toda a 
família, principalmente para as crianças.

Os pontos altos do projeto são o sofá com 
design versátil e inovador, deixando o ambiente 
multifuncional para reaproveitamento do espaço 
no futuro. O nicho em formato redondo para a 
leitura das crianças e a porta painel camuflado para 
melhorar o aproveitamento e circulação do espaço.

Lucia Loxca e Carolene Coimbra

Foi projetado para atender o momento de brincadeira 
das crianças, mas também para ser utilizado como 
quarto de hóspedes e sala de estudos. São várias 
áreas, várias utilidades, em um único espaço. 

Com um layout bem explorado pelas arquitetas, 
o espaço oferece mesa de estudos, caixas para 
brinquedos, armários e nichos modulares em 
todo ambiente para que os usuários desenvolvam 
organização no espaço. Os móveis foram desenhados 
para se encaixar de diferentes formas quando 
não estiverem em uso, deixando a área livre para 
circulação e para o livre pensar.

ATELIER E BRINQUEDOTECA
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As cores vibrantes dão a alegria para um 
espaço dinâmico e multifuncional. Os armários 
recebem os materiais, brinquedos e roupas 
de cama de forma a manter a organização 
do ambiente, enquanto o sofá autoral se 
transforma em uma cama de solteiro ou de 
casal, para receber convidados.

O projeto reflete muito bem seu conceito sendo 
um espaço bem criativo e adaptável. Pensado 
para ser cheio de detalhes e pronto para 
receber as crianças e toda sua vivacidade.

Fornecedores: Liga (Iluminação), Mais Trasso 
(tecidos do sofá e almofadas), Treuno soluções 
em madeira (marcenaria), DUO Light & Design 
(iluminação), Beth Futons (Futons), Mamanube 
design (luminária), Premyer (Blindagem 
tecidos), Uniforces (Estofamentos), FGVTN 
Brasil (Ferragens), Pedroso (pisos e rodapés) 
Luxor (persianas).
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STUDIO

Studio do cineasta
Desenvolvido pela arquiteta Lucille Amaral, o Studio 
do cineasta é o espaço privativo do homem na casa.

O ambiente foi projetado pensando basicamente 
nas demandas de um produtor de filmes e na 
sustentabilidade, presente tanto nos materiais 
quanto na quantidade de elementos, ou seja, 
apenas o necessário foi projetado. Considerou 
uma ampla bancada como área de trabalho para 
edição de vídeos, nichos e armários para guardar 
equipamentos e obras de arte que incitam  
a criatividade.

Lucille Amaral

Neste local o cineasta pensa, produz e se aprimora 
sem a interferência dos demais membros da família.

Focado em ser um espaço masculino que permita a 
concentração para o desenvolvimento de trabalhos 
e aprimoramento de estudos profissionais, foram 
escolhidos materiais nobres e elegantes como 
a bancada em madeira maciça naturalmente 
descartada pela natureza, nichos e gaveteiro em 
mdf preto e o branco para o armário sendo que 
todos esses objetos e materiais caracterizam o 
ambiente como um home office elegante e versátil.
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Fornecedores: Boulle (Bancada Em Madeira Maciça, Lareira Lug, Relógio em Madeira 
Maciça), Belíssima Móveis Planejados (Armário Branco e Nichos Pretos), Pedroso (Piso 
Laminado, Rodapé e Persiana), Junior Marido de Aluguel (Instalação de Luminárias e Demais 
Acabamentos, Parte Elétrica, Fixação da Bancada, Instalação do Rodapé), Gui Vogel (Obras De 
Arte - Telas), Duo Light Iluminação (Spots e Trilho de Iluminação).
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BANHEIRO TECH

Banheiro Tech
O designer de interiores, Jonathan Cardozo, projetou o banheiro 
do studio tornando-o um espaço criativo e surpreendente. Ao 
inserir a linguagem digital no seu espaço, ele trouxe ludicidade e 
um conceito de inovação para dentro do ambiente.

As cores vibrantes, linhas e detalhes que remetem à linguagem 
digital estimulam ainda mais o “pensar criativo”. O banheiro 
segue portanto, o conceito desenvolvido em todo o piso 
superior da residência. 

Louças e metais possuem controle de vazão de água, garantindo 
a sustentabilidade do projeto. Este ambiente inovador usa os 
elementos da internet e informática na forma de nichos, o que traz 
humor e interação para esta criativa família que terá sempre novas 
percepções do espaço de acordo com o ângulo em que estiverem. 

Fornecedores: Incepa (revestimentos), Ecohome (mão de obra), 
Duo light (iluminação), kalil vidros (box), Signo (adesivos), 
Marcenaria 2m, Roca Cerâmicas do Brasil (louças e metais).

Jonathan Cardozo
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EXTERIOR

Processo construtivo

Nossa casa passou por algumas etapas: Os containers 
foram cortados no pátio da empresa Delta Containers 
em Curitiba, em torno de sessenta dias.; o processo de 
fundação foi mais complexo do que o planejado por 
conta do terreno com aclive e solo argiloso. 

Tivemos cerca de dois meses de atraso porque 
precisávamos de três dias sem chuva para poder 
implantar os containers no fundo do terreno, sem 
correr o risco de acidentes com os guindastes, e 
Curitiba choveu de outubro de 2017 a começo de 
janeiro de 2018 de forma implacável.

Se somarmos o tempo de obra, reduzindo as 
intempéries, temos a residência finalizada em cerca 
de oito meses.

O processo construtivo com containers costuma 
ser mais rápido, mas somos um grupo grande, com 
muitos fornecedores e trabalhando voluntariamente, 
assim tivemos que compor agendas.

por Tatiana Hultmann

Uma casa de container tem o benefício de ser uma 
obra mais limpa, sem resíduos, que afeta menos 
o terreno em sua forma natural. O aço corten é 
um material nobre e resistente e os acabamentos 
internos são como o de qualquer outra residência.

A estética do container pode ser explorada de 
diferentes formas, bem como sua volumetria e 
dependendo do tamanho do projeto, o mesmo pode 
ser deslocado para outros terrenos.

Financeiramente a construção com container pode 
ser um pouco mais econômica, mas normalmente se 
equipara à construção de alvenaria.

Se tiver interesse em aprender mais sobre construção 
com containers indicamos que acesse o nosso site 
e verifique nossa agenda de cursos e palestras. Lá, 
você encontra fotos, os contatos de fornecedores e 
informações dos nossos profissionais.

www.mostracontainer.com.br



VOCÊ SABIA?

É possível que haja "chuva" dentro do container por conta 
da condensação.

Você pode empilhar até 09 containers sem precisar fazer 
grandes reforços.

Quanto mais você corta um container, mais caro ficará o 
seu projeto.

Conheça a procedência do seu container, para evitar unidades 
contaminadas ou ainda roubadas. 

 

TESTURITE INDUSTRIAL BRAILEIRA LTDA 
Somos Indústria Química, onde fabricamos os revestimentos internos e externos para pintura, estamos no mercado desde 1997.  Na 
Mostra Container, fornecemos a textura projetada externa, massa corrida e tintas internas.  Nossos produtos são produzidos com as 
melhores matérias primas do mercado (BASF, Bandeirante, Denver). Garantimos qualidade e satisfação plena ao nosso cliente final 
(morador).  

                 
TEXTURA PROJETADA                                 TEXTURA PROJETADA                     TEXTURA FLOCADA                 TEXTURA ROLADA 

                                                                                      
STRELATTO                                                   CIMENTO QUEIMADO                        GRAFIATO                                      FIRENZE                                       

AMILCAR JORDÃO (41) 9 9965-0051 
Rua Rio Iguaçu, nº 697 – Pinhais/Paraná – Fone: (41) 3667-0010 cel. 9 9996-0507 

www.testurite.com.br  -  testurite@uol.com.br 
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TENDÊNCIA

Iluminação X Sustentabilidade
Por Priscila Ferstemberg

O projeto de iluminação desenvolvido especificamente 
para casa Mostra Container, pela arquiteta Priscila 
Ferstemberg, prioriza a sustentabilidade explorando 
ao máximo a luz natural, analisando a adequação 
às variações da disponibilidade de luz nos diversos 
horários do dia e épocas do ano. 

O sistema de iluminação artificial foi projetado a 
fim de complementar a luz e proporcionar conforto 
visual, dispostas de forma que a quantidade de 
luz emitida seja agradável para as pessoas e suas 
atividades, e em lugares corretos a fim de que não 
destoe com a iluminação natural.

Desde o início foi pensado na utilização de materiais 
de qualidade e que tenham foco na sustentabilidade. 
Produtos que não são certificados por órgãos 
regulamentadores comprometidos podem, além de 
oferecer um risco ao sistema elétrico da residência, 
consumir mais energia do que o descrito na embalagem. 

Sendo assim, foi priorizado a utilização de grupos 
de circuitos independentes e sistemas de iluminação 
dimerizáveis, que permitem controlar a intensidade 
luminosa das lâmpadas com os níveis de iluminação 
natural, gerando um menor gasto energético. 

A dimerização possibilita regular a intensidade do 
fluxo luminoso de 0 a 100%. Então trabalhando 
com esses circuitos independentes, é possível criar 
‘’cenas de luz’’ dividindo o acionamento por grupos 
de lâmpadas em diferentes circuitos de iluminação, 
permitindo que se acenda apenas o necessário para 
cada momento ou tarefa.

Substituir as lâmpadas comuns por fluorescentes 
compactas e LED reduz muito a emissão de dióxido 
de carbono, pois elas têm vida útil maior e melhor 
eficiência energética. Uma lâmpada LED faz em torno 
de 50 mil horas de consumo se utilizada durante 8h 
diárias, evitando assim substituições constantes e 
gerando grande economia na manutenção.  

Além de serem recicláveis, ou seja, não causam 
prejuízo ao meio ambiente. Também não emitem raios 
infravermelhos ou ultravioletas, produzindo um calor 
mínimo que auxilia no conforto térmico e economiza 
nos gastos com climatização.

Mesmo essas lâmpadas tendo um preço mais elevado 
do que as convencionais, elas acabam trazendo 
o melhor custo-benefício em médio prazo, pois 
proporcionam maior conforto e também economizam 
mais energia.

Neste projeto foi definido como parâmetros 
que todos os pontos de luz das áreas comuns 
lâmpadas ou luminárias devem possuir o selo 
PROCEL, ou eficiência superior a 75 lm/W (com 
exceção da iluminação de emergência, que 
deve corresponder às aprovações do corpo de 
bombeiros e legislação vigente). Também devem 
atender todos os requisitos de iluminação artificial 
da NBR 15775- 2013. 

Todas as luzes exteriores serão ativadas por sensores 
de presença ou por fotocélulas, com exceção de luzes 
de emergência, iluminação requerida por norma de 
saúde ou propósito de segurança e a iluminação 
usada para adaptação da visão, próxima a entrada e 
saídas de veículos. 

A Certificação de Sustentabilidade tem como 
objetivo fazer com que as edificações agridam 
o mínimo possível o meio ambiente, sendo 
essa característica atestada pelo selo Leed 
(Leadership in Energy and Environmental Design). 
Esta certificação leva em conta cinco critérios: 
desenvolvimento local sustentável, uso racional da 
água, eficiência energética, seleção de materiais e 
qualidade ambiental interna.

Procurou-se aplicar todas as medidas para aumentar 
a eficiência no uso de recursos naturais, promovendo 
mais benefícios sócio-ambientais.



Mostra Container ‑ 77

CONTAINER CULTURAL

Como propiciar a experiência de ir ao teatro e ver um 
espetáculo com excelência artística a populações que 
não contam com infraestrutura cultural suficiente? 
A essa provocação feita por Joanita Ramos, artista 
e jornalista reconhecida por seu trabalho ligado a 
direitos humanos e projetos socioculturais, a arquiteta 
e designer Paola Burkot respondeu: “um container 
que se transforma em palco”. Assim nasceu o Projeto 
Container Cultural, que já circulou por 11 municípios 
paranaenses na chamada Rota do Mercosul. 

Sobre o container-palco é apresentado o espetáculo 
Entre Tangos e Fandangos, com texto de Joanita 
Ramos e direção de Mauro Zanatta. A peça viaja 
acompanhada de um programa de formação em 
produção cultural para educadores, agentes culturais 
e jovens aprendizes dos municípios atendidos. 

Além disso, um carregamento de livros arrecadados 
em campanha de doação é distribuído pelo caminho, 
de acordo com o interesse dos leitores.  

“Ao dar um novo significado a um bem que iria ser 
descartado – o container – o Projeto Container 
Cultural não apenas leva um espetáculo, mas 

Container cultural
Idealizado pela arquiteta Paola Burkot, um container que vira palco 
vem conquistando plateias e apoio de organizações interessadas em 
sustentabilidade e democratização de acesso à arte.

também propaga um conceito”, diz a arquiteta Paola 
Burkot, afirmando que o resultado dessas ações tem 
sido muito gratificante para todos os envolvidos. “O 
Projeto tem deixado um rastro de conhecimento pelas 
cidades que fazem parte da sua rota”, declara.

As idealizadoras afirmam que querem o Container 
Cultural ampliando o acesso à arte por todos os 
cantos do estado e, quem sabe, extrapolando os 
limites estaduais. Para isso, contam com a experiência 
de Diego Marchioro na direção de produção. 

A iniciativa fez tanto sucesso que motivou o cineasta 
Paulo Blitos a propor um documentário a respeito 
do empreendimento em sua primeira edição. E em 
meados de julho de 2018, o Profice, aprovou a I 
Mostra Container Cultural, encabeçada pela mesma 
equipe que, desta vez, abrirá o palco-container 
para diversos espetáculos, de diferentes grupos 
e oferecerá oficinas, levando também outras 
modalidades, como circo e contação de histórias.

Para saber mais sobre a primeira edição  
do Projeto Container Cultural basta acessar o site  
www.containercultural.com. 
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A Ideia de Impacto tem como propósito dar vida à 
ideias que transformem as pessoas, os negócios e 
as organizações. É também uma curadoria de ideias 
criativas e inovadoras que quer colocar a mão na 
massa e as ideias no papel para ganharem o mundo. 

Para inovarmos e sermos criativos precisamos tomar 
algumas atitudes: 

1. praticar o esquecimento (como uma atualização de 
aplicativo); 

2. ter uma mente flexível;

3. realizar o desapego de verdades e ideias (quando 
foi a última vez que você mudou de ideia?).

Criar e inovar são a arte de combinar as coisas que 
estão no mundo de um jeito diferente. Para que 
isso aconteça precisamos levar informação e gerar 
conteúdos relevantes para as pessoas. Por isso 
há quase um ano está no ar o Programa Ideia de 
Impacto pela Rádio Geek (www.radiogeekbr.com.br) 
que quer disseminar informação de um jeito alegre, 
fácil, diferente. 

É um espaço para conhecer e conversar com pessoas 
e organizações inovadoras e criativas que estão 
desenhando e construindo empresas, negócios 
e soluções mundo a fora. Através do Programa 
Ideia de Impacto conheci o BUSSOLA que surgiu 
para desenvolver pequenos produtores e que está 
mudando a cadeia do agronegócio no Brasil “dando 
as mãos a quem alimenta o mundo”! 

Conteúdos e Ideias  
Que Geram Impacto

Na crise atual o DR ORÇAMENTO tem ajudado pessoas 
e microempresários a entender e ver a independência 
e educação financeira como uma ferramenta para 
realizar projetos de vida! E tem a AGÊNCIA GEEKS, uma 
empresa que trabalha as plataformas digitais para 
gerar conteúdo relevante e assim mudou o jeito das 
empresas se comunicarem com seus públicos, mesmo 
no mar de informação e dato que é a rede social. O 
Programa Ideia de Impacto é um espaço aberto e que 
gera informação e conteúdo através de uma rede de 
pessoas, negócios, empresas que estão mudando a 
realidade do nosso país (e do mundo) para algo muito 
melhor! Vem com a gente navegar nas ondas do rádio 
pra conhecer outras histórias!

IDEIAS

Por Antonio Carlos Carneiro de Albuquerque
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AÇÕES SOCIAIS

Aconteceu em abril de 2018 a ação social Mostra 
Container e Goodtruck.

A blogueira do Flor de Sal, escritora e idealizadora  
do projeto, Gabi Mahamud recebeu os profissionais 
da Mostra Container no vagão de trem cozinha,  
da Serra Verde Express para juntos, cozinharem.

Gabi coleta alimentos que seriam descartados 
nos postos de abastecimentos mas que ainda são 
nutritivos e bons, cozinha tudo de forma saudável  
e cria refeições ricas em vitaminas para moradores  
de rua e em situação de risco.

A experiência de trabalhar com esses alimentos e 
perceber quanto desperdício existe trouxe um rico 
debate para todo o grupo, que preparou um belo 
risoto, creme de mandioca, e frutas em compota  
de sobremesa. 

Estima-se que no Brasil são  
desperdiçados entre 7,5 e 10 milhões  
de toneladas de alimentos por ano.  

O equivalente a 24 mil toneladas por dia. 
Só no Ceasa de Curitiba são descartadas 

aproximadamente 14 toneladas todos os dias.

O desperdício e a perda de alimentos  
é uma preocupação  em todo o mundo  

por ter um grande impacto social,  
econômico  e ambiental.

Alcione Silva, Save Food Brasil (ONU).

No período da tarde o alimento foi distribuido e todos 
puderam interagir com quem recebeu além de comida, 
amor. Foi uma experiência marcante e desejamos à 
Gabi e ao projeto Good Truck todo o sucesso.

Quer conhecer o projeto: flordesal.blog.br/goodtruck

GoodTruck
Consumo consciente e uso adequado dos alimentos

Da esquerda para direita: Gabi Mahamud, Kelly Trindade, Beatriz H., Tatiana 
Hultmann, Tatiana Jordão, Anna Fraiz, Carol Hubner, Karyn Amoedo.

Claudia Novak, Daniela Cerbatto à frente, seguidas por Anna Fraiz, Gami 
Mahamud, Tatiana Jordão e demais voluntários do dia.







84 ‑ Mostra Container

EDITORIALGALERIA DE ARTE

Galeria de arte
Lu Filizola

Lu Filizola é Curitibana , artista plástica, graduada pela 
Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Bacharel em 

escultura. Trabalha com esculturas em papel para vitrines, 
figurinos, cenários e decoração de ambientes.

Tesoura e bisturi são para Lu, objetos de transformação de 
folhas de papel em obras de arte. Cortes e sobreposições 

criam cenários e imagens que transitam entre o real e o 
imaginário, plenos de beleza e delicadeza.

41- 99204-8670 
behance.net/lufilizola 

facebook.com/lufilizolaarte 
instagram.com/lufilizolaarte

Andréa Horn
Andréa Horn é artista plástica e cantora. 
Desenvolveu a técnica que batizou de 
“Mosaico de Tinta” e segue colorindo as 
paredes de quem se encanta com sua 
arte e alegria.

www.deiahorn.blogspot.com 
www.instagram.com/deia.horn

Bicudinho do Brejo 
Escultura em papel com suporte em laca  

24x32x26 cm (axlxp) | R$1.200,00

Adoradora de Cavalos 
Mosaico de Tinta 100 x 100 cm 

  R$ 5.000,00
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EDITORIAL

Venilda Bernard
Venilda Bernard é Brasileira, Curitibana, 

artista plástica e designer de produto. Sua 
tendência de estilo é a arte abstrata formal 

e informal propondo em sua arte uma 
maneira de instigar o observador a explorar 

seu repertório que tem sobre o universo

www.venildabernard.com.br 
@venildabernardartista_

Cláudio Celestino Dimas
Celestino Dimas atua em artes, design e políticas públicas. 
Sua trajetória foi motivada pelo ativismo nas culturas urbanas 
independentes e pela atuação no Coletivo InterLux em Curitiba. 

A obra de Dimas se destaca na pintura e no muralismo, pela 
abstração gráfica autêntica e arranjos de cores complexos, em 
obras de pequenos formatos até a escala monumental. Combina 
tudo isso a outras linguagens e mídias criativas, privilegiando a 
transversalidade de conhecimentos em seus temas.

@celestinodimasdimas 
www.interlux.wordpress.com 
www.muchatinta.com.br 
claudiocelestino@gmail.com

Gui Vogel
Gui Vogel é artista plástico autodidata e empresário 

cultural. No seu ateliê, concentra toda sua paixão na 
produção do seu acervo pictórico, cujo tema principal, 

revela sua idolatria pelo universo da música e seu 
artífice maior: o músico.

guivogelproducoes@gmail.com 
www.pianocor.blogspot.com

“Valsa Mephisto” – Tributo à Franz Liszt  
Óleo sobre tela | 140x110 cm 

R$ 22.500,00

O artista é uma linha traçada entre o caos e o cosmos 
Acrílica s/ tela | 100x150 cm 

R$7.000,00

Caminhos da Areia II
Pintura em tinta acrílica sobre tela de algodão com 
acabamento em verniz acrílico fosco e moldura tipo 

baguete de madeira | 82x159 cm | R$ 1.350,00
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www.airvolutiondrones.com
41 - 3013-1878   |   41 9 9958-5959
airvolution@evolucaofilmes.com.br
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GLOSSÁRIO

www.airvolutiondrones.com
41 - 3013-1878   |   41 9 9958-5959
airvolution@evolucaofilmes.com.br

Alexandre Ganz e Raphael Stanczak
Projetos Complementares
ganz@bimbrasil.eng.br
www.bimbrasil.eng.br

Ana Paula Leal
Ambiente Lavanderia
41 99114-0323
arquitetura_anap@yahoo.com.br
www.espacomais.arq.br

Anna Paula D. Fraiz
Gestão de Projetos 
41 99645-9737
annafraiz@gmail.com

Bela Pagliosa
Projetista 3D
41 99663-7544
studiodecoredesign@gmail.com
www.studiodecore.com

Carolene Coimbra
Ambiente Brinquedoteca 
arqcarole@gmail.com
41 999268848
@ccarquiteta

Caroline Güral
Ambiente Banheiro Acessibilidade
guralarquitetura@gmail.com
41 95676091

Claudia Novak
Projeto arquitetônico da residência
Ambiente Cozinha
41-9196-8034 | 41-3027-8034
contato@claudianovak.com.br
www.claudianovak.com.br

Daniela Cerbatto
Projeto arquitetônico da residência
Ambiente Cozinha
41 9929-9736 | 41 3015-6017
contato@danielacerbatto.com.br
www.danielacerbatto.com.br

Débora Pootz
Ambiente Quarto dos Meninos Viajantes
41 98851-5439 
d.pootz@hotmail.com
www.deborapootz.com.br

Diego Miranda Leite
Ambiente Estar Intimo e home office, varanda
41 96618212 | 4133767951
diego@diegomiranda.com.br
www.estudiopantarollimiranda.com.br

Diego Pardo
Auxilio no projeto Hidráulico
41 999870-773 | 41 3203-4984
diego@luminiprojetos.com.br 
www.luminiprojetos.com.br

Diego Viali
Ambiente Banheiro do Bosque 
47 99979-0659
vialiviali@gmail.com

Eduardo Miranda
Coordenador Execução
Construtora EcoHome
41 99917-0084 | 41 3245-8550
contato@construtoraecohome.com.br
www.construtoraecohome.com.br

Fabiano Marcon
Engenheiro Mecânico
41 999650-8777 | 41 3408-1220
atendimento@jessikabona.com.bR
www.jessikabona.com.br

Felipe Guerra
Consultoria criativa
felipguerra@hotmail.com

Gisela Ribeiro
Ambiente Quarto da adolescente 
41 99989-9641 | 41 3029-9641
contato@giselaribeiro.com
www.giselaribeiro.com

Givago Miguel Ferentz
Ambiente Copa, Churrasqueira e Lavabo 
4199582600 | 41 33729941
givago@givagoferentz.com.br
www.givagoferentz.com.br

Heloisa Caparica
Ambiente Paisagismo 
11 99600-1462 | (11) 3081-341
contato@helocaparica.com.br
www.helocaparica.com.br

Jonathan Cardozo
Ambiente Banheiro Tech
41 99975-7727 | 41 3345-6160
jonathancardozo@uol.com.br
www.jow.com.br

Johnatan Poterala
Projeto SteelFrame
42 91129629
johnatan@gomboc.com.br
www.gomboc.com.br

*por ordem alfabética
Índice de participantes
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Kelly Trindade
Ambiente Banheiro meninos
41 991633486 | 41 3019-3630
kelly@trindadearquitetura.com.br
www.trindadearquitetura.com.br

Lúcia Loxca
Ambiente Brinquedoteca
41 99813-6759
lucialoxca@gmail.com
@a_l_arquitetura

Lucille Bento Amaral
Ambiente Banheiro meninos e Studio do cineasta
41 991994573
arqlucille@gmail.com

Luiz Maingué
Ambiente Espaço Zen
9644-5799 | 3014-3925 
luizmaingue@hotmail.com
www.luizmaingue.wix.com/arquitetura

Marcel Piras - Arquiteto Execução
construtora EcoHome
41 99816-7742 | 41 3245-8550
contato@construtoraecohome.com.br
www.construtoraecohome.com.br

Matheus Forte
Consultoria Forte Soluções Ambientais
matheus.forte@forteamb.com.br

Mauren Buest - Ambiente Estar Íntimo,  
Sala de jantar e estar
41 99949.0664 | 41 33320709
mauren@maurenbuest.com.br
www.maurenbuest.com.br

Mayana Thomé 
Ambiente Refúgio do casal e closet
98375827 | 30191514
mayana@estudioduo.com.br
www.estudioduo.com.br

Milene Guerke Vieites Gil
Ambiente Lavanderia
41 99086302 | 41 33890141
milenegil@aria41.com.br
www.aria41.com.br

Mirian Rodrigues
Ambiente Banheiro do Bosque
maisqprojeto2@gmail.com
47 997192579 | 47 33618042

Nazaré Alves
Ambiente Apoio executivo Quarto da adolescente
Sala de estar e jantar | Apoio gestão executiva  
da residência
41 991329165
engnazarealves5@gmail.com

Nina Oven
Ambiente Biblioteca
44 91312613
nina.oven@gmail.com

Paola Burkot
Ambiente Biblioteca
41 99701-2345
paolaburkot@gmail.com

Priscila Ferstemberg
Ambiente Sala de estar e jantar
Compatibilização e projeto Luminotécnico
41 99288-7799 | 41 3029-9560
priscila@ferstemberg.com.br
www.ferstemberg.com.br

Rafael Gusso Wagner
Ambiente Quarto dos Meninos Viajantes
41-9915-9559 | 41-9915-9559
rafagw@hotmail.com

Schae Campos
Ambiente Estar Íntimo
(11) 99546-224 | (11) 2679-3780
contato@schaellycampos.com.br;
schaelly@schaellycampos.com.br
www.schaellycampos.com.br

Tatiana Jordão
Ambiente Banheiro Teen
41 996831070
arquitatimj@gmail.com
facebook: Tatiana Merheb Jordão - Arquitetura e 
Interiores

Zeh Pantarolli
Ambiente Estar Intimo e home office
41 8413-4880 | 41 3376-7951  
varandacontato@zehpantarolli.com.br
www.estudiopantarollimiranda.com.br

Equipe da fase de visitação da casa

Albanir Fracaro 
Guia das visitações
@albafracaro

Aline Machado 
Limpeza e organização
ola.aline.machado@gmail.com

Eliane Escalia
Segurança e portaria 
41 99726-7236

Nazaré Alves 
Gerenciamento da casa
engnazarealves5@gmail.com

Tatiana Hultmann 
Guia das visitações e palestras técnicas
mostracontainerbrasil@gmail.com
www.mostracontainer.com.br
@tatianahultmann

Fotógrafos da Mostra Container

Eduardo von Linsingen 
@edulinsingen
www.eduphotostudio.com
elinsingen@gmail.com 
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Eros Munari
41-99249 7707
@fotoerosmunari
m.me/fotoerosmunari

Gustavo Queiroz
gus_fotosjobs@hotmail.com
http://facebook.com/gustavoqueirozfotografia

Tatiana Hultmann
Fotografia e locação de espaço cenográfico
@tatianahultmann
http://taticapa.wixsite.com/tatih/portfolio
tatihult@gmail.com

Fotógrafos com participação pontual

Diego Viali Arquiteto
(detalhes pg59)

Gerson Lima 
www.gersonlima.com.br
contato@gersonlima.com.br
(foto do grupo pg20, pg30, arquitetas pg40, pg44, 
pg58)

Letícia Akemi Almeida (Gazeta do Povo)
www.instagram.com/leticiaakemialmeida/
(sala completa pag.27,primeira foto cozinha pag.31, 
foto principal pag.42, primeira foto banheiro pag.59) 

Matheus Kaplun
www.matheuskaplun.com.br
@matheuskaplun.fotografia
(detalhe cabeceira pag.55) 

Nenad
https://www.instagram.com/nenad.fotografia/
@nenad.fotografia
(sala pag.63, brinquedoteca pag.69

Schae Campos designer
(terceira foto da pag.45)

Catálogo Mostra Container

Alessandra Horn 
Projeto gráfico e diagramação 
41 99905-8730
www.facebook.com/alessandra.horn

Andrea Percegona 
jornalista, apoio técnico e consutoria 
linkedin.com/in/andrea-percegona-623687153

Rafaela Moreira 
Jornalismo, revisão
http://facebook.com/rafaela.moreira.05

Tatiana Hultmann 
conceituação e revisão

EMPRESAS PARTICIPANTES 

ABR ENERGIAS 
Projeto e instalação de painéis fotovoltaicos 
41 3328-5661 

contato@abrenergias.com.br 
www.abrenergias.com.br

ADORNIÉ  
Colcha e cortina no Refúgio do casal 
+55 41 3014-6180  
gustavo@adornie.com.br 
www.adornie.com.br

ADOT  
arte e decoração  
+55 41 3083-1056 

ÁGERE  
construção civil  
+55 41 3238-5444  
paulo@agere.eng.br 
www.agere.eng.br

ÁGUA TERMAL  
banheira quarto casal  
+55 47 99171-2832  
fabricio@fluirbombas.com.br 
facebook.com/aguatermalaquecimentos

ALBATTI 
papel parede escada, cortina sala jantar  
+55 41 99825-1818 
viviane@albatti.com.br 
www.albatti.com.br

AQUAH  
Cisternas verticais no espaço zen  
+55 41 3267-7007  
contato@aquahcisternas.com.br 
www.aquahcisternas.com.br

AQUALAX BANHEIRAS E SPAS 
banheira  
+55 19 974056619 
www.aqualax.com.br

ATELIÊ RECONTO  
Móveis personalizados na churrasqueira  
+55 41 98894-7007 
ateliereconto@gmail.com 
www.facebook.com/ateliereconto

ATUALLE  
mobiliário de design, banquetas e cadeiras na copa  
+55 41 3029-8888 
iza@atuallestore.com.br 
www.atualle.com.br

BALI ART  
Decoração, Moveis e Design No Espaço Zen, Sala de 
Estar e Jantar  
+55 41 3077-1005  
contato@lojabaliart.com.br 
www.lojabaliart.com.br

BELÍSSIMA  
Móveis planejados no banheiro dos meninos e studio  
+55 41 3030-6868 
juliana@belissimamoveisplanejados.com.br 
www.belissimamoveisplanejados.com.br
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BERNECK S.A  
Painéis MDF e MDP  
+55 41 2109-3741  
www.berneck.com.br

BETH FUTONS  
Acessórios para decoração e futons na sala íntima, 
quarto do meninos viajantes e brinquedoteca 
+55 41 99282-1212 
bethfutons@gmail.com 
www.facebook.com/beth.futons

BIGFER  
Ferragens  
+55 41 3341-4700 

BLACK HOME DESIGN  
Marcenaria sala tv com home office e mobiliário sala 
de estar e sala tv  
+55 41 3503-1766 
black@blackhd.com.br 
www.blackhd.com.br

BLUE AUTOMAÇÃO 
Automação na sala principal  
+55 41 99855-4488 
blueautomacao@gmail.com 
www.blueautomacao.com.br

BOULLE 
Móveis em madeira maciça no studio e dormentes  
no banheiro dos meninos  
+55 41 3083-1056  
contato@boulle.com.br 
www.boulle.com.br

C.A. MONTEIRO 
Instalação do piso  
+55 41 3056-0239

CAMAYOK CASA CONTEMPORÂNEA 
Design e peças em concreto no banheiro pne  
+351 968.382.350  
www.camayok.com.br

CARBONOS DO BRASIL 
Polímeros para revestimento térmico 
+55 41 3229-4050 
carbonos@carbonos.com.br 
www.carbonos.com.br

CASA DA FAZENDA  
Móveis rústicos na churrasqueira  
+55 41 3010-9754 

CASA MÓBILE  
Móveis planejados da copa / churrasqueira  
+55 41 3344-8431  
contato@casamobileplanejados.com.br 
www.casamobileplanejados.com.br

CASTELINHO DE ALGODÃO  
Produtos artesanais no espaço zen  
+55 41 98821-6196  
castelinhodealgodão@gmail.com 
www.facebook.com.br/
castelinhodealgodaoprodutosartesanais

CÉZAR ELETRICISTA  
Instalação Elétrica   
+55 41 99641-8924 
Luizcezar.tec@gmail.com

CONSTRUTORA C.A. MONTEIRO 
Instalação de piso  
+55 41 3056-0239 
c.a.monteiro@hotmail.com 
www.camconstrucoes.com.br

COMETA VIDRAÇARIA

Vidros sistema reiki na churrasqueira  
+55 41 3262-7822  
www.vidracariacometa.com.br 
contato@vidracariacometa.com.br

CORAÇÃO DE MÃE  
Decoração e enxovais  
+55 41 3229-6929  
www.coracaodemaebaby.com.br

CRUZ DECOR 
Cadeira na biblioteca e decoração nos  
banheiros do bosque e teen 
+55 47 3349-3829  
cruzdecor@cruzdecor.com.br 
www.cruzdecor.com.br

DANIEL TOLDOS 
toldos e coberturas  
+55 41 98416-1523  
www.danieltoldos.com.br

DANILO PICCOLO 
Vidros, box e espelhos 
+55 41 99739-4405 

DECCORE  
moveis e objetos no quarto do casal  
+55 41 3263-1100  
reginaldo@deccore.com.br 
www.deccore.com.br

DECORA SUL  
Serviços e pinturas 
+55 41 99955.7577  
decorasulpinturas@hotmail.com 
www.decorasulreformaseservicos.com.br

DIESKO  
Peças de design no quarto dos meninos   
+55 41 3238-7872   |  +55 41 99840-0299 
contato@diesko.com 
www.diesko.com

DELTA CONTAINERS 
Aluguel de container seco e refrigerado e módulos 
transformados  
0800 607-7777 
comercial@deltacontainers.com.br 
www.deltacontainers.com.br

DIRCEU SILVA  
Mão de obra especializada  
+55 41 99933.1911 
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DRYWALL CURITIBA 
Instalação elétrica e forro  
+55 41 995278-641 
drywallcuritiba1@outlook.com

DUO LIGHT& DESIGN ILUMINAÇÃO  
Luminárias e lâmpadas  
+55 41 3024-0417   
anna@duolight.com.br  |  www.duolight.com.br

ECODECOR CURITIBA 
Papel de parede e pintura decor  
+55 41 3244-4307  
curitiba@lojasecodecor.com.br 
www.lojasecodecor.com.br

ECO HOME  
Construtora, instalações elétricas e hidraulicas  
+55 41 3245-8550  
contato@construtoraecohome.com.br 
www.construtoraecohome.com.br

EMPREITEIRA GOMES  
Mão de obra  
+55 41 99850-9797 

ENTRE SEDAS  
Enxoval, cortina  no quarto da adolescente  
e sala de tv  
+55 41 3363-4543  
entresedas@hotmail.com 
www.entresedas.com.br

ESPAÇO SALA 
Decoração na copa  
+55 41 988620869 
vendas@pinturaecia.com 
www.facebook.com/maisondecocuritiba

ESTÚDIO CELESTINO DIMAS 
Arte no teto do banheiro pne  
+55 41 98519-3264 
claudiocelestino@gmail.com 
www.celestinodimas.com.br

EUCATEX  
Chapas em MDF  
+55 41 3025-4703

EUROPA ESQUADRIAS DE PVC  
Portas e janelas externas em PVC  
+55 41 98865-0166  
alessandra@europapvc.com.br 
www.europapvc.com.br

EVOLUÇÃO FILMES 
Vídeos, drone e produção de conteúdo  
+55 41 3013-1878 
evolucaofilmes@gmail.com 
www.evofilmes.com.br

EVOQUE AMBIENTES  
Móveis planejados quarto da adolescente  
e nichos na biblioteca  
+55 41 3044-7300  
vendas@evoqueambientes.com.br 
www.evoqueambientes.com.br

FERRAGENS AVENIDA  
Hidráulica - elétrica e ferramentas  
+55 41 98818-5286  
atendimento@ferragensavenidasjp.com.br 
www.facebook.com/ferragensavenidasjp

FGVTN BRASIL LTDA  
Ferragens Para Móveis  
+55 41 2107-4466  
ariel@fgvtn.com.br 
www.fgvtn.com.br

FLORA 4 ELEMENTOS  
Paisagismo varanda  
+55 41 3383-4533 
Flora4elementos@yahoo.com.br 
www.flora4elementos.com.br

FORTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS 
Consultoria gbc selo sustentabilidade  
+55 41 3586-0946 
matheus.forte@forteamb.com.br  
www.forteamb.com.br

G-LOCKS  
Fechaduras eletrônicas inteligentes fechaduras 
biométricas  
+55 11 2386-7303 
eduardo@g-locks.com.br 
www.g-locks.com.br

GENESIS PORTAS 
Portas de aço e puxadores das salas principais  
+55 41 3257-6894 41 98502-5494 
contato@genesispuxadores.com.br 
https://www.facebook.com/Show-Portas-
226476127972300/?ti=as

GJ VIDROS LTDA  
Espelhos e box banheiro teen  
+55 41 3285-1642 
gjvidros@hotmail.com 
facebook.com/gjvidros

GOMBOC ENGENHARIA 
Projeto de steelframe 
johnatan@gomboc.com.br 
www.gomboc.com.br

GRAMARSUL  
Tampo e granito da lavanderia  
+55 41 3286-1289 
gramarsul@hotmail.com 
www.gramarsul.com

GREEN INDUSTRIAL  
Móveis de metal no banheiro do bosque  
+55 41 3341-4700  
contato.green.arc@gmail.com 
www.facebook.com.br/industrial.architecture

HOFFMANN DESIGN  
Marcenaria 
+55 41 3392-4300  
contato@hoffmanndesign.com.br 
www.hoffmanndesign.com.br
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HOME DEP  
Materiais elétricos, iluminação, vidros,  
espelhos e decoração 
+55 41 3656-4158 

ILUMIARTE  
Artigos de iluminação  
+55 41 3352-1767  
www.ilumiarte.com.br

IMPERATRIZ VIDRAÇARIA 
Vidros e espelhos do estar íntimo 
+55 41 3656-4158 
raquel@imperatrizesquadrias.com.br 
www.imperatrizesquadrias.com.br

INFINITI VERTICAL GARDEN  
Jardim vertical no banheiro do bosque 
+55 47 99227-6358  
verticalgardens@hotmail.com 
www.infinitiverticalgardens.com.br

INSPIRA ENGENHARIA AMBIENTAL 
Projeto de reflorestamento do bosque  
+55 41 99914-7699 
alessandro@inspiraambiental.com.br 
www.inspiraambiental.com.br

ISOVER 
Revestimento interno de lã de vidro, Saint-Gobain 
www.isover.com.br

JR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Marido de aluguel  
+55 41 99809-5922 
aristeupjunior@gmail.com 
www.facebook.com.br/maridodealugueljunior

JS OLIVEIRA  
Mão de obra para construções e reformas  
+55 41 99962-3783  
josiney.s.oliveira@gmail.com 
www.facebook.com/jsoliveiraconstrucoes

JOAQUIM ELETR.  
Serviços de elétrica 
+55 41 99929-4251

KADU PISOS  
Instalação de piso 
+55 41 3268-2028

KAIROS CABECEIRAS 
Cabeceira de cama 
+ 55 41 3047-2977 
estofadoskairos@gmail.com 
www.casadascabeceiras.com.br

KALIL VIDROS  
BOX E ESPELHO + 55 41 3363-3487 
kalilvidros@yahoo.com.br

LAPAZ VIDRAÇARIA  
Serviços em vidro e alumínio, box do banheiro PNE, 
portão de acesso do espaço Zen 
+55 41 3366-5068 
atendimento@vidracarialapaz.com.br 
www.vidracarialapaz.com.br

LAR QUÍMICA  
Tintas para espçao específico  
+55 41 3366-5068  
thiago@danti.com.br  |  www.larquimica.com.br

LEO MADEIRAS  
Chapas de MDF da estante metálica 
+55 41 3286-0595 

LHD  
Perfis e acessórios para construção 
+55 41 3039-3440 
mkt@lhdistribuidora.com.br 
www.lhdistribuidora.com.br

LIGA ILUMINAÇÃO  
Produtos de iluminação para copa,  
churrasqueira, lavabo e brinquedoteca 
+55 41 3206-0093  
vendas01@ligaltda.com.br  |  ligaltda.com.br

LIGHT & CO  
Iluminação do home office 
+55 41 3022-2006 
marcelo@lightandco.com.br

LML ENGENHARIA  
Mão de obra  
+55 41 99870-5152 
contato@lmlengenharia.com.br 
www.lmlengenharia.com.br

LU FILIZOLA ARTES 
Escultura suspensa em papel na sala de estar, jantar 
+55 41 9920-48670 
filizolalu@gmail.com  |  www.behance.net/lufilizola

LUXOR PERSIANAS 
Persianas de rolo nas salas, quartos, cozinha. 
Patrocinadora oficial da casa. 
 +55 41 3224-9698 
germano@pedrosonet.com.br

M. SCHELIGA  
Colocação de tecidos e papel de parede 
+55 41 99623.1000 

MAIS TRASSO TECIDOS AUTÊNTICOS 
Cortinas, almofadas, colchas, telas, estofados em 
toda a residência.  
Patrocinadora oficial dos tecidos da casa. 
 +55 41 98788-9898 | +55 41 3538-8344 
vanessa@maistrasso.com.br 
www.maistrasso.com.br

MAMANUBE DESIGN 
Luminária design na brinquedoteca  
+55 41 98718-0994 
m.manuelabe@gmail.com 
www.facebook.com/mamanube.design/

MARAGNO MOVELARIA 
Móveis planejados da cozinha e da sala  
de estar e jantar 
+55 41 3244-8374  
lilian@maragno.com.br 
www.maragno.com.br
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MARCENARIA 2M  
Móvel, gavetas e nichos  
+55 41 3399-2612 
moveis2m@hotmail.com

MARIAK  
Painel verde no estar íntimo e consultoria de negócios 
+971 50 448 9131  
malu.projeto@gmail.com 
www.mariak.com.br

MARMORARIA CASCAVEL  
Tampo e nicho  
+3238-4168 
marmorariacascavel@yahoo.com.br

MARMOCLASS  
Mármore na cozinha, banheiro teen,  
banheiro dos meninos  
+55 41 3037-75187 
vendasmarmoclass@hotmail.com 
www.marmoclass.com.br

MITRA MOLDURAS  
Quadros e molduras na sala de jantar, escada, 
banheiro teen e quarto da adolescente 
+55 41 3223-4817  
venilda@mitramolduras.com.br 
www.mitramolduras.com.br

MOSTRA CONTAINER 
Cursos, palestras, consultoria, tudo sobre containers 
e outros temas  
+55 41 99991-6789 
mostracontainerbrasil@gmail.com 
www.mostracontainer.com.br

MOVEIS DE PALLET  
Cesto para roupa suja na lavanderia  
+55 41 99879-0115  
taciane.moraes@hotmail.com 
www.tacianemoraes.wix.com/moveispallet

MÓVEIS IN CASA  
Marcenaria da cama do quarto dos meninos  
+55 41 3238-7872  |  +55 41 99840-0299 
contato@moveisincasa.com.br 
www.moveisincasa.com.br

NICHELLE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO  
Material para nivelamento do piso e pintura 
+55 41 3378-7878  
lilianefadoni@nichele.com.br 
www.nichelemateriais.com.br

NOGALES  
Instalação de pisos  
+55 41 99510-6898 

NOVOLOUVRE DE MARIAH SALOMÃO 
Moda e estilo, vestuário para a Guia da visitação  
e look para fotos do catálogo 
+55 41 3232-0055 
novolouvre@novolouvre.com.br 
www.novolouvre.com.br

OFFICINA DI MOBILI 
Mobiliário sob medida no espaço zen 
 +55 41 3383-1494 
atendimento@officinadimobili.com.br 
www.officinadimobili.com.br

PADROARTE  
Loja de decoração. Espelho do quarto dos meninos, 
molduras soltas do refúgio do casal 
+55 41 3013-5557 
daniele@pradoarte.com.br  |  www.padroarte.com.br

PAXMA IMPORTS 
Lareira especial da sala de estar e jantar  
+55 41 3121-9980 
lareiras@paxmaimports.com 
www.paxmaimports.com

PEDROSO  REI DOS TAPETES  
Carpetes, piso vinílico e laminado, tapetes,  
rodapés, colchões 
+55 41 3224-9698 
germano@pedrosonet.com.br 
www.pedrosonet.com.br

PERFEEL  
Perfis e estruturas, roldana para box 
+55 41 3036-6565  
claudio@perfeel.com.br  |  www.perfeel.com.br

PORMADE PORTAS 
Portas internas de toda a casa 
+55 41 3521-2121 
Flavia.fantin@pormade.com.br 
www.pormadeonline.com.br

PORTO BANCADAS 
Bancada da churrasqueira 
+55 41 3081-2238  
contato@portobancadas.com.br 
www.portobancadas.com.br

PREMYER BLINDAGEM DE TECIDOS 
Serviços de impermeabilização  
+55 41 99955-7577 
premyerltda@hotmail.com 
www.premyerprotection.com.br

PROMEXDECOR 
Tecidos em parceria com a Mais Trasso 
+55 11 2171-0194 
ugo.scavazza@promexdecor.com.br 
www.promexdecor.com.br/

PUXE CHIC  
Acessórios para móveis e puxadores 
+55 41 3227-5471 
puxechic@puxechic.com.br  |  www.puxechic.com.br

RD ART EM VIDRO  
Box 
+55 41 98431-1445 

RICO VIDROS  
Espelhos do quarto da adolescente 
+55 41 99955-2496  
ricovidros@gmail.com | facebook: /ricovidros
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ROCA CERÂMICA DO BRASIL 
Patrocinadora oficial Louças e metais 
Incepa patrocinadora revestimentos, porcelanatos  
+55 41 3391-1426 
www.br.roca.com  |  www.incepa.com.br

ROSSI ACABAMENTOS 
Argamassas 
+55 41 99715-0505 
comercial@rossirevestimentos.com.br 
www.rossirevestimentos.com.br

RUDEGON A LOJA DO MARCENEIRO 
Chapas, ferragens e perfis  
+55 41 3015-1000  
adarquiteto@rudegon.com.br  |  www.rudegon.com.br

SADDI HOME DECOR  
Loja de decoração com ítens na sala estar,  
refúgio do casal e brinquedoteca  
+55 41 98841-3241 
contato@saddihomedecor.com.br 
www.saddihomedecor.com.br

SCHALBE e Color-X  
Tintas em local específico 
+55 47 3804-7975 

SEBRAE 
Patrocínio da revista e apoio logístico 
de cursos da Mostra Container 
www.sebraepr.com.br

SERRA VERDE EXPRESS TURISMO 
Dormentes de trem para o banheiro dos meninos 
+55 41 3888-3488  
contato@serraverdeexpress.com.br 
www.serraverdeexpress.com.br

SIGNO ADESIVOS  
Adesivo do banheiro Tech 
+55 41 3026-0279  
milena@signoadesivos.com.br 
www.signoadesivos.com.br

STAAL MOBILIÁRIO EM AÇO  
Estante metálica da biblioteca e mesa da copa 
+55 41 3621-0200 
staalmoveis@gmail.com  |  www.staaldesign.com.br

SUNSHINE  
Persianas da churrasqueira e lavabo 
+55 41 3382-3534  
atendimento@sunshinepersianas.com.br 
www.sunshinepersianas.com.br

SUPERCLOSET  
Closets do refúgio do casal e quarto  
da adolescente, móvel modular da biblioteca 
+55 41 3085-3039 | +55 41 99928-1357  
superclosetcuritiba@gmail.com 
www.superclosets.com.br

TESSELA REVESTIMENTOS ESPECIAIS 
Revestimentos especiais no banheiro do bosque 
+55 48 3263-1310  
anafabia@tessela.com.br  |  www.tessela.com.br

TESTURITE REVESTIMENTOS NOBRES  
Tintas, massa corrida, textura, parte de pintura 
projetada externa e interna da casa 
+55 41 3667-0010 | +55 41 99965-0051  
testurite@uol.com.br  |  www.testurite.com.br

TREUNO MARCENARIA 
Móveis sob medida no estar íntimo, quarto do casal, 
parte do quarto dos meninos e brinquedoteca 
+55 41 3010-5009  
comercial@treuno.com.br  |  www.treuno.com.br

TROPICAL GUINDASTES 
Transporte e içamento dos containers 
www.tropicalguindastes.com.br

TUBOFER SERRALHERIA 
Estrutura em metal dos móveis da lavanderia  
+55 41 99925-0459  
tubofer@yahoo.com.br

UNIFORCES ESTOFAMENTOS 
Estofamento e estrutura do sofá da brinquedoteca  
+55 41 9971-45697 
www.facebook.com.br/valdinei.nascimento.37625

VEDERE  
Studio de imagens 3D 
+55 47 3370-4865  
contato@vederestudio.com.br 
www.vederestudio.com.br

VETTOR ENGENHARIA 
Projeto de fundação  
vettor@vettorengenharia.com.br 
www.vettorengenharia.com.br

VIDRAÇARIA COMETA - Revendedor Autorizado Reiki 
Sistema de envidraçamento Reiki UP na churrasqueira  
+55 41 3262-7822 | contato@vidracariacometa.com.br 
www.vidracariacometa.com.br 
www.reikiamerica.com.br

VIDRAÇARIA SIMONE  
Box e espelho do banheiro do bosque  
+55 41 3229-3151  
vidracariasimone@hotmail.com

VIDRI  
Painel decorativo e pastilhas de vidro na churrasqueira 
+55 41 98893-7797 
atelier@vidri.com.br  |  www.vidri.com.br

W GESSO  
Gesso e elétrica  
+55 41 99527-8641 

WALL GREEN – THERMO GREEN SOLUÇÕES 
RENOVÁVEIS 
Jardim Vertical no espaço  
+55 44 99977-3081  
administrativo@wallgreen.com.br 
www.wallgreen.com.br

WOOD MOBILLE  
Móveis sob medida na copa e churrasqueira 
+55 41 98441-2150  
woodmobillesite@gmail.com  |  www.woodmobille.com



www.bimbrasil.eng.br

A tecnologia está transformando a maneira com que 
lidamos com ediificios e infraestrutura. Desde sua 
concepção, passando pelo projeto e construção, até a 
sua manutenção e operação. Modificando a tomada 
de decisão, agilizando processos e fluxos através da 
compaabilização e centralização das informações.

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
A tecnologia está transformando a maneira com que lidamos com 
ediicios e infraestrutura. Desde sua concepção, passando pelo projeto 
e construção, até a sua manutenção e operação. Modificando a tomada 
de decisão, agilizando processos e fluxos através da compaabilização e 
centralização das informações.

SOLUÇÕES COMPLETAS EM ENGENHARIA

www.bimbrasil.eng.br   |   41 3779-3207

BIM Brasil - Engenharia de Projetos Integrados. Consulte-nos para maiores informações.




