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Patrimônio de lembranças
Para mim, o barco sempre foi um lugar para reunir a família. 
Quando os filhos eram pequenos, era diversão garantida. Um 
pouco maiores, acabava com o dilema de escolher um programa 
nos fins de semana. E ainda hoje, todos adultos, conseguimos 
passar bons momentos juntos, filhos, netos e amigos.
Mais do que explorar novos horizontes ou sentir o doce balanço do 
mar – que eu adoro –, creio que essa experiência que aproxima e une 
ao mesmo tempo que diverte e relaxa me levou a ter uma relação 
simbiótica com meu barco. A história da família norte-americana 
Bell, contada nesta edição, me comoveu por revelar como essa 
vivência passada de geração para geração pode perpetuar momentos 
especiais, deixando lembranças como um patrimônio valioso.
Valioso é o nosso Brasil, apesar dos pesares, que lá pertinho de Belém 
do Pará, na ilha de Combu, onde as ruas são rios, guarda uma fábrica 
de chocolate em plena Floresta Amazônica! E em São Paulo, nesta 
enorme selva de pedra, mantém-se o estúdio do artista Aldemir Martins, 
que tanto valorizou nossa fauna e nossa gente, como ele o deixou. 
Na Vela, muitas regatas marcam esta edição. Da tradicional regata da 
Ilha dos Arvoredos, que realizamos na Sede Guarujá do Iate Clube de 
Santos desde 1958, até a Sail Amsterdam 2015, que reúne os gigantes 
dos mares, passando pelo Campeonato Mundial de Snipe, realizado na 
Itália, que, por meio de Rafael Gagliotti e Henrique Wisniewski, contou 
com representantes do Iate Clube de Santos. Eles conquistaram o 
quarto lugar na competição que foi vencida também por uma dupla de 
brasileiros, Mateus Tavarez e Gustavo Carvalho, do Yacht Clube da Bahia.
Há quem acredite que os barcos são embalados pelo vento por 
pura magia, mas o professor Philippe Gouffon, do Instituto de 
Física da USP, aborda a descrição física do velejar e mostra que 
compreender bem os processos físicos que controlam o veleiro 
permite entender o comportamento do barco e por que certos ajustes 
levam ao melhor desempenho e mais segurança. Boa leitura.

berardino antonio Fanganiello
Comodoro
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Suíngue
Com o formato e a força de um diamante, as lâminas do 
liquidificador Kitchen Aid garantem a preservação de fibras 
e nutrientes dos alimentos e fornecem o mais moderno 
desempenho para agitar, picar e misturar. R$ 1.099. Doural 
Home & Design, tel.: (11) 3062-4171, www.doural.com.br

Clima de praia
Para a nova coleção primavera/
verão 2015, a marca Home Style fez 
uma viagem ao fundo do mar e se 
inspirou em sua beleza e riqueza para 
criar Acquarius. A linha de mesa foi 
produzida em melamina e acrílico, 
resistentes e versáteis, que podem ser 
usados em áreas internas e externas, 
e em cerâmica, com estampas que dão 
mais charme à coleção. O azul em seus 
vários tons e estampas de conchas, 
algas e cavalos marinhos completa a 
atmosfera praiana. Camicado, tel.: (11) 
3004-5080, www.camicado.com.br

Composé
Ideal pata Área interna, externa e náutica em geral, 
o tecido Sunbrella 100% acrílico pode ser usado em 

revestimento de móveis, paredes, colchas e cortinas. 
De R$ 178 a R$ 483 o metro. Regatta Tecidos,  
tel.: (11) 3085-5081, www.regattatecidos.com.br

Geometria
Com estrutura em inox redondo 
e braços, assento e encosto 
estruturados em madeira de lei, 
assento com percintas elásticas 
e estofamento em espuma 
poliuretana revestida, a poltrona 
3300 tem design assinado por 
Arne Jacobsen e polimento 
brilhante. R$ 4.640. Herança 
Cultural, tel.: (11) 3777-5676, 
www.herancacultural.com
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Buquê
Brincos em prata com silimanita, safira e zircônias Jardim, da 
coleção Happy Days. R$ 1.500. Santa Prata, tel.: (11) 3085-7530

Reluzente
Vaso azul Murano em suaves tons de azul 
mede cerca de 26 cm. R$ 188. Oren,  
tel.: (11) 3062-8669, www.oren.com.br

Doce
Inspirada nos 

anos 60, a mini 
bolsa Electric Blue 

Suede, de Marc 
Jacobs, é feita 
em camurça e 

ganhou uma caixa 
moderna com um 

toque doce, em 
contraste com a 
alça de corrente 

e os detalhes em 
prata. US$ 1.200. 

Forzieri,  
www.forzieri.com

Funcional
Para a cozinha, área gourmet, bar 
ou sala de jantar, o carrinho Multiuso 
Cart em ferro pintado ajuda a manter 
a casa em ordem. R$ 988. Interiore 
Design, www.interioredesign.com.br
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Imortalizado
Lançada anualmente desde 1992, a Montblanc 
Edição Escritores presta homenagem aos 
maiores ícones da história literária. Leo Tolstoy, 
escritor russo autor de obras épicas como 
“Guerra e Paz” e “Anna Karenina”, acaba de 
ser homenageado com uma edição limitada 
inspirada em sua vida e legado cultural. Além de 
escrever alguns dos romances mais importantes 
do mundo, Tolstoy passou parte de sua vida 
buscando a perfeição moral e procurando o 
verdadeiro sentido da vida. Yasnaya Polyana, 
a casa da família onde Tolstoy nasceu e 
morou, é inspiração para a Edição Limitada 
Leo Tolstoy. O corpo banhado em prata tem 
elaborado acabamento artesanal, enquanto 
a tampa é de resina cinza escuro e tem a 
gravação da assinatura do escritor, o cone de 
resina marmorizada azul e os acessórios são 
folheados a platina. O aristocrático brasão de 
armas da família é gravado na pena da caneta-
tinteiro, feita de ouro maciço 750 com banho 
de ródio, limitada a nove mil peças, e a caneta 
esferográfica em 12.000 unidades. Preços sob 
consulta. Montblanc, www.montblanc.com

Mão cheia
Bracelete de zircônia azul folheado da linha RN, R$ 146. Pulseira regulável AM de zircônia azul e verde,  
R$ 99. Pulseira regulável de silimatita Gota, R$ 162. Pulseira em metal com banho de ródio com navetes  
em quartzo rosa, R$ 95. Pulseira regulável ágata Shambala, R$ 27. Pulseira regulável com zircônia 
turquesa Coração, R$ 140. Pulseira regulável ágata Shambala com franjinha, R$ 27. Pulseira regulável de 
zircônia paraíba Gotinha, R$ 84. Pulseira Pérola com zircônia, R$ 130.Pulseira de silimanita com safira 
Riviera, R$ 159. Pulseira regulável em prata com banho de ródio e madrepérola, R$ 174. Pulseira em couro 
Trilho, R$ 61. Pulseira Trevila com pingente em zircônia rosa, R$ 173. Pulseira nano turquesa Mão de Alá,  
R$ 174. Bracelete Safira com zircônia verde, R$ 154. Bracelete com zircônia azul Sete da linha RN, 224. 
Pulseira regulável em prata Top com gota cravejada de zircônias, R$ 145. Pulseira em metal com banho  
de ródio e navetes em ametista verde, R$ 88. Pulseira regulável de prata com silimanita safira  
e chocolate, R$ 101. Santa Prata, tel.: (11) 3085-7530, www.santaprata.com.br

Tarde feliz
Cesta Pic Nic Sintética Azul, 
mede 43x26x18 – o tamanho 
ideal para levar quitutes e 
gostosuras. R$ 195. Magazine 
José para Elo7, www.elo7.com.br

Celebração 
olímpica
Parte da coleção olímpica da Omega, 
que é cronometrista oficial dos Jogos 
Olímpicos, o Seamaster Bullhead Rio 
2016 Limited Edition tem pulseira em 
couro azul que faz conexão direta 
com o logo dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016, e apresenta pespontos 
coloridos nas cores dos icônicos 
anéis olímpicos, que representam 
harmonia. Preço sob consulta. 
Omega, www.omegawatches.com
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Marcante
Depois de lançar uma linha de esmaltes 
no ano passado, a grife de calçados 
de luxo Christian Louboutin aposta  
agora numa coleção de batons, que vai 
disponibilizar sua tonalidade vermelha 
icônica para os lábios das mulheres. A 
cor principal é Rouge Louboutin, mas 
há ainda outros 35 tons para agradar 
a todas. U$ 90. Christian Louboutin, 
www.christianlouboutin.com

Desfile
Bolsa de ráfia para levar o charme 
para a praia. 40 Euros. El Corte 
Inglés, www.elcorteingles.es

Bronze 
forever
Com Citoflavonóides 
de laranja doce que 
estimulam a melanina 
mesmo quando não há 
radiação solar, o Booster 
Tan Magnificent Golden 
Caresse ativa e prolonga 
o bronzeado. Pode ser 
usado no corpo e no 
rosto, mas não contém 
proteção UV. R$ 162. 
Germaine de Capuccini, 
tel.: (11) 2169-2966,  
www.germaine.com.br

Recicladas
Cool, as pulseiras são feitas a partir 
de skates reciclados, e devem ser 
usadas várias juntas. US$ 14 (cada). 
Recycled Skateboard Bracelets, www.
recycledskateboardsinternational.com 
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Para impressionar
O aparelho Coup Lusitana com 42 peças 
forma um composé em tons de azul que, 
além de lembrar o mar, compõe uma 
mesa cheia de graça. R$ 1.615. Oxford 
Porcelanas, www.oxfordporcelanas.com.br

Delicadeza
Colar em ouro negro 18k com tanzanita  

e diamantes. R$ 1.980.  
Verachi, tel.: (11) 3442-4276,  

www.verachi.com.br

Inspiração
Potiche decorativo Grécia 

tem 41 cm de altura.  
R$ 260. Camicado,  

tel.: (11) 3004-5080,  
www.camicado.com.br

Preto intenso
Revlon Bold Lacquer Lenght & 
Volume Mascara é a primeira 
máscara com fibras negras de 
alto brilho, que proporcionam 
um preto absoluto e uma 
definição intensa no volume 
e no comprimento dos cílios, 
além de volume extra. R$ 60. 
Revlon, tel.: 0800-7733450
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Da sua cor 
Seguindo o moderno conceito do BB 

Cream, que possui função hidratante, 
proteção solar e tonalizante em um 

mesmo produto, o Hidra Sun Progress 
é uma base hidratante que, por meio 

do sistema Adapt Color, promove leve 
cobertura tonalizante que se adapta à 

tonalidade da pele. Contem FPS 35.  
R$ 99. Buona Vita, tel.: (41) 3023-1855, 

www.buonavita.com.br

Estrela
Pulseira Howlita com pingente 
“Estrela do mar” em prata de lei 
dourada. 130 Euros. Yanes,  
www.yanesmadrid.com

Primavera
Luminária de parede em formato  
de flor com fio forrado em verde para 
imitar o cabo. R$140. Usare, tel.: (48)  
3258-3629, www.usare.com.br

A bordo
Bolsa de tecido 
“Let’s go sailing”,  
da Jo & Mr Joe,  
para carregar  
o necessário a 
bordo. 16 Euros.  
El Corte Inglés, 
www.elcorteingles.es

Toque 
brasileiro
A francesa Le Creuset, que 
conquistou o Brasil com suas 
cocottes em ferro fundido, 
agora aposta na cor amarela 
para incorporar um toque 
brasileiro à decoração da 
cozinha e da mesa. As peças de 
assar são feitas em porcelana 
refratária, enquanto as de 
servir são em cerâmica de 
altíssima qualidade. Preço sob 
consulta. Doural, Home  
& Design, tel.: 3062-4171,  
www.doural.com.br
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Salvação
O abridor de latas manual funciona de verdade! 
Basta colocá-lo por cima da lata e girar para que 
comece a abri-la. Garras automáticas seguram 
a parte superior da lata enquanto ela se abre, e 
um botão de fácil acionamento libera a tampa 
no final da abertura. R$ 140. Lili Wood Objetos 
com Design, www.liliwood.com.br

Raízes
Charmosos talheres de servir com 
cabo de coral deixam a mesa de 
jantar do barco no clima. R$ 100. 
Zara Home, www.zarahome.com.br

Ao ponto
Conjunto de facas para cozinha com 
cabo verde, R$194; faca do Chefe, 
R$ 185, e descascador verde, R$ 25. 
Victorinox, tel.: (11) 5584-8188,  
www.victorinox.com

Riqueza de detalhes
No quarto ou na sala, a cômoda indiana 
em madeira com entalhe de madrepérola 
enfeita e guarda peças especiais. Tem 
duas gavetas e mede 102 x 48 x 75 cm. R$ 
14.572. Loeil, www.loeil.com.br
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Ancestral
Considerada uma das melhores marcas da 
Europa no segmento de frutos secos cobertos 
com chocolate, a portuguesa Jubileu é 
sinônimo de delícia. Presente em mais de 45 
países, sua variada cartela de produtos, como 
a latinha de metal com amêndoas e avelãs 
sortidas cobertas com chocolate, desembarcou 
no Brasil. R$ 66 (200 g). Allfood,  
tel.: (11) 2799-0425, www.allfood.com.br

Do seu jeito
Com pedras de Lapis Lazuli e argolas de 
ouro 18k atadas em um fio de algodão, a 
pulseira Takayama, de Aurelie Bidermann, 
pode ser usada com várias ou sozinha. 
US$ 110. Forzieri, www.forzieri.com

Leque
Com estrutura de ferro com pintura eletrostática 
que lhe dá mais resistência, evitando oxidação 
e corrosão, a cadeira Genipabu combina tanto 
com ambientes internos quanto com varandas. 
Presente no encosto e no assento, a fibra sintética 
proporciona conforto e charme e garante maior 
durabilidade. R$ 1.230. Regatta Casa,  
tel.: (11) 5543-8144, www.regattacasa.com.br

Cheiro com 
charme
Frasco de perfume  
Murano, tem 13 cm.  
R$ 94. Oren,  
tel.: (11) 3062-8669,  
www.oren.com.br

Parece  
mas não é

Não se trata de uma  
latinha de verdade, mas do 

pote de cerâmica  
Lata Amassada.  

R$ 66. Lili Wood  
Objetos com Design,  
www.liliwood.com.br
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Luz del fuego
Anel quadrado alaranjado em ouro 
amarelo e safiras. R$ 12.500.  
Mariana Berenguer, tel.: (11) 2165-1550, 
www.marianaberenguer.com.br

Super chef
Um dos queridinhos 
do universo gourmet 
graças à sua qualidade, 
alto desempenho e 
durabilidade, o jogo de 
panelas Aeni Neoflam tem 
8 peças e muito estilo. 
Com tecnologia Ecolon, 
que oferece sistema 
antiaderente durável e 
eficiente em cerâmica e 
reflete ondas mais longas 
de raios infravermelhos, 
permitindo cocção rápida e 
uniforme. R$ 500.  
Doural, tel.: (11) 3062-4171, 
www.doural.com.br

Pôr do sol
Duas delgadas pastilhas de  
quartzito laranja em formato livre  
estão unidas por uma granada de brilho intenso 
nos brincos Sunset, cuja tonalidade remete às 
cores do pôr do sol. Preço sob consulta.  
Antonio Bernardo, tel.: (11) 3083-5622,  
www.antoniobernardo.com.br

Snake
A estampa snake 
com fundo claro 
é clássica e 
indispensável, 
e nesta bolsa 
aparece em 
detalhes que dão 
o tom do verão. 
R$ 769. Loucos 
& Santos, www.
loucosesantos.
com.br

Sereia
Colar Pérolas e Concha em prata 
de lei dourada, criação da quinta 

geração da família espanhola, que 
aposta no contemporâneo sem abrir 

mão do legado familiar. 430 Euros. 
Yanes, www.yanesmadrid.com
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Veleiros interligados
Cirkelbroen, nova ponte para pedestre desenhada 
pelo artista dinamarquês-islandês Olafur Eliasson foi 
inaugurada em Copenhague. O design de inspiração 
marítima criou uma passarela que atravessa o Canal 
Christianshavn. Eliasson se inspirou em veleiros para criar 
uma série de cinco plataformas circulares, cada uma com 
seu próprio mastro central. O design não-linear tem o 
objetivo de ser usada como ponto de encontro ou lugar 
para se fazer uma pausa antes de continuar o caminho. 
Eliasson espera não apenas fornecer uma nova rota, 
mas também criar um novo espaço urbano. Espera-se 
que mais de 5.000 ciclistas e pedestres atravessem a 
ponte diariamente enquanto transitam entre a área de 
Christiansbro e Applebys Plads. Em ligação dessas áreas, 
o Cirkelbroen faz a orla mais acessível para pedestres, 
corredores e ciclistas.  

Alquimia
Floral amadeirado com destaque para o 

limão siciliano, Eros Pour Femme, de Versace, 
mergulha no universo da mitologia para 

disparar flechas e despertar sensualidade, 
charme, feminilidade. Sem contar que sua 

embalagem é como um porta-joias. Não por 
acaso foi o lançamento mais vendido nos 

Estados Unidos entre janeiro e julho. R$ 429 
(50 ml). RR Perfumes, tel.: 0800-77225500

Cabos náuticos 
A poltrona Felipe tem desenho que valoriza a execução 
artesanal, desde a marcenaria refinada com encaixes 
precisos até o trançado manual das cordas náuticas. Sua 
estrutura em madeira maciça de Freijó ou Peroba recebe 
esse trançado que percorre o encosto, assento e braços. 
Feita com cordas náuticas, de pet, nas cores bege e preto, 
permite combinações com o estofamento em couro 
natural ou com os mais de 100 tecidos em linha. R$ 1.890. 
Fernando Jaeger Atelier, www.fernandojaeger.com.br

Luz de vela
Lanterna para vela em metal 
Ouro, da coleção Art Deco da 
Home Style, tem 31 cm. R$ 60. 
Camicado, tel.: (11) 3004-5080, 
www.camicado.com.br
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Ritmo do tempo
Há três plenitudes de Dom Pérignon: 
a Primeira é revelada depois de pelo 
menos oito anos de elaboração nas 
caves – é Dom Pérignon Vintage, a 
plenitude da harmonia. A Segunda é 
resultado de 16 anos de elaboração nas 
caves – é Dom Pérignon P2, a plenitude 
da energia. Seu impulso é ainda mais 
forte em sua estética dark, discreto e 
poderoso em uma garrafa tom-sobre-
tom e minimalista em caixa de alumínio 
escovado. Provar Dom Pérignon P2 
é uma experiência memorável, que 
penetra sensações e emoções. R$ 1.600. 
Dom Pérignon, tel.: (11) 3062-8388, 
www.domperignon.com 

Mil voltas
Anel em ouro amarelo com detalhes em ouro 
branco e diamantes incolores e negros da 
coleção Perseverança. R$ 11.288. The Graces, 
tel.: (11) 5189-6620, www.thegraces.com.br

Se jogue
Poltrona com estrutura de madeira e revestimento em couro 
foi lançada na Maison&Objet, em Paris. Sob encomenda. 
Preço sob consulta. Dialma Brown para Marchi Cucine,  
tel.: (11) 3064-1910,www.dialmabrownbrasil.com.br

Casual chic
Equilíbrio entre o estilo esportivo e o clássico, 

Ronde Croisière de Cartier pode ser usado nos fins 
de semana mas também combina perfeitamente 

com um terno. Inspirado no universo da navegação, 
daí o seu nome (cruzeiro em francês), conta 

com bisel esportivo em aço, pulseira de couro e 
mostrador sofisticado. 15.700. Cartier,  
tel.: (11) 3759-3240, www.cartier.com.br

História, design e vela
A centenária marca de alta relojoaria florentina Officine Panerai faz um relato 
fascinante de sua riquíssima história em seus tradicionais “Panerai Books”. 
Cada reedição do table book conta com parceiros de renome, tanto para os 
textos como para as belas imagens. A nova e atualizada versão conta com 
a colaboração de Paolo Galluzzi, diretor do Museu Galileo; dos jornalistas e 
especialistas em relojoaria Giampiero Negretti e Simon de Burton;  do crítico 
de arte Philippe Daverio; do jornalista e especialista em vela Fabio Pozzo. Ao 
longo dos cinco capítulos, 17 desenhos do ilustrador italiano Victor Togliani 
enriquecem o livro. Publicado pela editora italiana Marsilio e distribuído pela 
Rizzoli International, disponível em italiano, inglês, chinês e japonês. 90 Euros. 
Officine Panerai, tel.: (11) 3152-6620, www.panerai.com



4
2

 a
v

is
o

 a
o

s
 n

a
v

e
g

a
n

t
e

s

Renovação
Na piscina do spa Thermes Marins Monte-Carlo, 
do Grupo Monte-Carlo Société des Bains de Mer, a 
água do mar é a estrela. Jatos localizados abaixo 
d’água com bicos compridos oferecem uma completa 
massagem corporal para um efeito rejuvenescedor. 
Nadar contra a maré promove a estimulação do 
sistema cardiovascular, e a água fria acelera o 
metabolismo: o relaxamento proporcionado facilita o 
aproveitamento dos tratamentos de rejuvenescimento. 
Seja com minerais do Mar Morto, seja com ácido 
hialurônico ou com o trio de luxo – ouro, caviar e 
colágeno – as terapias anti-idade trazem benefícios 
para o corpo e a mente. Grupo Monte-Carlo Société 
des Bains de Mer, www.montecarlosbm.com

Irresistível
Dolce Floral Drops, o eau de toilette de 

Golce Gabbana inspirado pelas notas 
do Dolce Eau de Parfum, preserva 

a assinatura harmoniosa das flores 
brancas, que é contrabalanceada por 

uma base de notas quentes de almíscar, 
cashmere e madeira de sândalo.  

R$ XXXX RR Perfumes,  
tel.: 0800-77225500

Personalidade
Resistente à agua até 100 metros,  
o relógio masculino Radiomir 1940  
3 days tem reserva de marcha de  
3 dias. Com linhas puras, caixa em aço 
de 42 mm, dial preto com algarismos 
arábicos luminosos e marcadores de 
hora. Preço sob consulta. Panerai, 
 

Resíduos do mar
A Adidas uniu forças com a Parley for the Oceans – organização 
que procura aumentar a conscientização sobre o estado dos 
oceanos e colaborar em projetos que podem protegê-los e 
conservá-los – para produzir seu primeiro sapato conceito feito 
a partir de materiais recuperados do oceano. A parte ‘superior’ 
do calçado é feita de fios e filamentos recuperados e reciclados, 
resíduos de redes de pesca ilegais apreendidos numa expedição 
de 110 dias de monitoramento de um navio de caça ilegal, que 
culminou na costa da África Ocidental. O plástico é uma grande 
ameaça para a vida marinha e os ecossistemas marinhos.  
Os 8 milhões de toneladas de plástico jogados nos oceanos a 
cada ano gera cerca de US$ 13 bilhões em prejuízos anualmente. 
“A conservação dos oceanos é uma causa que mexe com meu 
coração e os de muitos funcionários do Grupo Adidas. Em 
parceria com a Parley for the Oceans, estamos contribuindo 
para uma grande causa ambiental. Nós criaremos tecidos 
feitos de resíduos de plástico encontrados no oceano, que 
vão integrar nossos produtos”, disse Eric Liedtke, do conselho 
executivo do Grupo Adidas. A colaboração entre Adidas e 
Parley for the Oceans não pára por aí. É parte de um projeto em 
andamento para desenvolver produtos de consumo destinados 
a aumentar a consciência pública sobre as alterações climáticas 
e o ambiente. Adidas, www.adidas-group.com
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Música e design
Inspirada nas rádio-vitrolas das décadas de 1950 e 
1960, a poltrona Zenith é resultado da paixão por 
música e design de seus criadores, os designers 
Sergio Fahrer e Jack Fahrer. Com base e corpo 
em tauari maciço e detalhes nos braços e encosto 
de palha natural, traz à tona antigas memórias, 
já que era na rádio-vitrola que os irmãos ouviam 
discos de vinil, e começaram a se apaixonar pelo 
blues, jazz, rock. Preço sob consulta. Fahrer, tel.: 
(11) 3031-7250, www.fahrer.com.br

Diferente
Peça favorita de uma penca 
de fashionistas e blogueiras, 
a bolsa da coleção Outono-
Inverno 15-16 de Ulyana 
Sergeenko deu o que falar. 
Inspirada em um sorvete de 
casquinha, a bolsa incomum 
feita de delicado cetim 
de seda foi decorada com 
cristais e pompom. Preço sob 
consulta. Ulyana Sergeenko, 
www.ulyanasergeenko.com

Sorte
Delicado pendente Holiday em ouro rosé, 

porcelana e diamante. Edição limitada.  
R$ 13.500. Van Cleef & Arpels,  

tel.: (11) 3152-6630,  
www.vancleefarpels.com/br/

Sensualmente sofisticada
B. Balenciaga dá lugar a uma nova tendência olfativa: 
uma fragrância verde amadeirada. Fresco e sedutor, o 
perfume abre com notas verdes de lírio do vale e acorde 
de folhas verdes de Violeta; evolui com a nota de Iris 
e finaliza com notas amadeiradas escuras de madeira 
cashmere. R$ RR Perfumes, tel.: 0800-77225500

Vai dar rosa
Tomara que Rose Quartz, a cor de 

2016, que vai estar presente em 
roupas, acessórios, design e decoração, 
traga bons fluidos. O pendente Volp de 

vidro na cor rose cobre está em alta. 
Preço sob consulta. Interiore Design, 

www.interioredesign.com.br
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Gravidade zero
Um navio de carga não tripulada carregado com suprimentos de 
emergência – incluindo uísque japonês – atracou com sucesso na 
Estação Espacial Internacional em agosto. Mas astronautas sedentos 
terão que manter distância da bebida, já que se trata de experimento 
científico. O Suntory Whisky, que já foi considerado o melhor uísque 
do mundo, foi enviado ao espaço para que se faça um teste de como 
o tempo em um ambiente de gravidade zero afeta o seu sabor. 
Pesquisadores da empresa disseram que o armazenamento da bebida 
em um ambiente com apenas pequenas mudanças de temperatura e 
movimento pode levar a um sabor mais suave. Suntory Whisky, www.
whisky.suntory.com

Sabores
Composta de azeite ao limão, azeite ao 
manjericão, balsâmico de framboesa e 

balsâmico de romã, a coleção Gourmet da 
alemã Vom Fass mais parece uma linha de 

perfumes. Trata-se de um gift precioso para 
chefs e aspirantes. R$ 239. Found it, tel.: 

3467-5658, www.foundit.com.br
 

Bar particular
Em aço inox e vidro resistente UV, a cave 
para vinhos Dual Zone tem capacidade para 
46 garrafas e mede 606 mm (largura) x 
864 mm (altura) x 610 mm (profundidade). 
A partir de R$ 36.000. Sub Zero-Wolf, tel.: 
(11) 2308-1392, www.subzero-wolf.com.br

Mangiare
A região da Toscana, na Itália, é linda, mas é 
mesmo a qualidade de sua gastronomia que 

cativa. Aparentemente simples, porém sempre 
atenta à harmonia e ao equilíbrio dos sabores, a 

culinária toscana destaca-se ainda pela seleção de 
ingredientes de alta qualidade. O livro “Caderno de 

Receitas Tradicionais da Toscana” apresenta mais 
de 200 receitas de família, passadas de avós para 

netas, da autêntica culinária toscana, incluindo 
massas, carnes e doces. R$ 35. Disal Editora, tel.: 

(11) 3226-3111, www.disaleditora.com.br
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Espiral
Feito em lã com tingimento natural e inspirado 
na pura definição da forma, o tapete Rotondo 
segue a tendência geométrica tanto em seu 
formato quanto em seus desenhos. De origem 
chinesa, mede 2 x 2 m. R$ 2.000. By Kamy, 
tel.: (11) 3081-1266, www.bykamy.com.br

Profundezas
O Superocean Chronograph M2000 já estava disponível em uma versão 
de aço polido e agora aparece em uma série limitada de 250 peças com 
uma caixa de aço acetinado na cor preta realizada por um tratamento 
à base de carbono de alta resistência. Vem equipado com sistema 
pushpiece magnético exclusivo e patenteado que permite que o comando 
do cronógrafo seja através do metal da caixa. Resultado: Superocean 
Chronograph M2000 Blacksteel é o primeiro cronógrafo resistente à água 
e totalmente funcional até à profundidade de dois mil metros (6.600 pés), 
sem nenhum risco de penetração de água. Breitling, tel.: (11) 3198-9366

Aramado
Cadeira em plástico e metal 
da linha Mobili. R$ 461. Mart, 
tel.: (11) 3616-5555
 

Modelo iate
Fabricado em lona estonada, 
o Origine Yacht tem a mesma 
sola de borracha das sandálias 
Havaianas, muito conforto e 
muito estilo. R$ 90. Havaianas, 
tel.: (11) 3003-3414, www.
havaianas.com.br 
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Concept store
Há 60 anos, a marca alemã Kryolan é referência no segmento 
de beleza. Com mais de 14 mil produtos de altíssima qualidade, 
está presente em mais de 70 países ao redor do globo e 
acaba de inaugurar sua primeira loja no Brasil. Projeto dos 
arquitetos Gustavo Paschoalim e Paulo Azevedo, do Studio 
GPPA, a concept store de 220 m2, localizada nos Jardins, em 
São Paulo, tem uma pegada visual mais fashion e moderna. 
Kryolan, Rua Bela Cintra, 2006, tel.: (11) 3045-0087

Precioso
Cellular Eye Essence Platinum, de La Prairie, é um sérum 
em gel leve e de baixa densidade para a região dos olhos 
com Peptídeo de Platina, um componente com base 
em partículas de platina aliadas a Tetrapeptídeos que 
combatem o envelhecimento para ajudar a melhorar a 
firmeza, reduzir o aspecto das rugas na área dos olhos 
e melhorar a elasticidade e hidratação da pele. R$ 1.783. 
RR Perfumes, tel.: 0800-77225500

Aromatizada
Quinta maior marca de vodca do mundo, Stolichnaya 
Premium Vodka foi pioneira em introduzir sabores 
em 1962. É produzida a partir de uma seleção 
dos mais refinados cereais de Tambov, na Russia, 
e destilada apenas 3 vezes para manter o sabor 
sutil do trigo. Agora chega ao Brasil Stoli Blueberi, 
perfeita combinação de mirtilo, groselha preta e 
frutas cítricas que se destaca pelo sabor suave 
e notas aromáticas de eucalipto. R$ 89. Aurora 
Importadora, tel.: 3623-2288, www.aurora.com.br

Estilo
Polo EPN. R$ 260. 
Etiqueta Negra, 
tel.: (11) 3152-6700

Gota
Indicada para aplicação de pó, bases 
e corretivos, Sponge Drop é feita em 

látex superior. Macia, seu formato 
arredondado é ideal para trabalhar 
diversas regiões do rosto. A base da 

esponja serve para aplicar pó com leves 
apalpadas no local desejado. Já na 

parte superior encontra-se uma ponta 
fina muito útil para se aplicar bases e 
corretivos em áreas de difícil alcance, 
como ao redor dos olhos, nariz e boca. 

As curvas da esponja têm função 
estratégica de facilitar a aplicação de 

bases ou pó nos contornos do queixo e 
do nariz. R$ 28. Klass Vough, tel.: (11) 

3208-3047, www.klassvough.com
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Fashionista
A print de cobra reveste a 
sandália por inteiro. R$ 329. 
Loucos & Santos, www.
loucosesantos.com.br

Feixes de luz
Brincos em formato de 
estrela do mar feito em ouro 
branco e diamantes. R$ 
7.000. Mariana Berenguer, 
tel.: (11) 2165-1550, www.
marianaberenguer.com.br

Imã
Regata de malha com paetês. R$ 400. 

Etiqueta Negra, tel.: (11) 3152-6700

Efervescente
Os óculos femininos Transparent Bubble, de Balenciaga, com armação em 
acetato com efeito de gotas, dá uma sensação de frescor. Tem lentes com 100% 
proteção UV. US$ 350. Forzieri, www.forzieri.com

Caviar e pérola
A Under Skin foi buscar nas pérolas 

e no caviar os nutrientes necessários 
para a pele carente de elementos 

essencias. Precious Elixir Infusion Pearl 
& Caviar foi especialmente formulado 
para conferir elasticidade, tonicidade, 
hidratação e luminosidade à pele. “O 

alto teor de proteínas e vitaminas 
provenientes dos extratos de pérola 
e caviar ativa novas células da pele, 

reduzindo gradativamente a formação 
de rugas”, explica a dermatologista 

Claudia Marçal. R$ 190. Under Skin, 
tel.: 0800-7289700
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Fisgada
Brincos Black Pyton em ouro 

amarelo, jade negro, drusa negra e 
arraia negra estonada. R$ 10.000. 

Debora Ioschpe, tel.: (51) 3333-6253, 
www.deboraioschpe.com.br

Aquarela
Maiô com profundo decote em “V”  
em tecido lamê com a icônica estampa 
de onda. Preço sob consulta.  
Missoni, www.missoni.com

Contraste
O colar Lily, de Marni, em prata com resina de 
metacrilato é o acessório perfeito para o dia 
ou para a noite, seja com decotes profundos ou 
fechados, para um efeito dramático. US$ 560. 
Forzieri, www.forzieri.com

Make em ordem
Feita em PVC, com textura 
sintética que imita pele de 
crocodilo, a maleta para 
maquiagem e acessórios de 
beleza BC-316 possui acabamento 
interno em tecido aveludado, 
um espelho fixo bem ao centro 
quando é aberta e trava de 
proteção para garantir segurança. 
R$ 112. Studio KV, tel.: (11) 3208-
3047, www.studiokv.com.br

Imponente
Parte da Black Collection, a versão em preto do Eames 
Elephant, design de Charles e Ray Eames, enfatiza a silhueta 
do animal e confere um caráter mais tênue. Preço sob 
consulta. Vitra, tel.: (11) 3478-7111, www.vitra.com
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Jardins suspensos
O sistema de jardins verticais, como este projeto de Eliane Fiúza, 

permite o livre desenvolvimento horizontal das raízes e sistema de 
irrigação por gotejamento. Basta assentar em parede de alvenaria 

os módulos cerâmicos, de 29 x 19 x 25 cm, especialmente 
moldados para o plantio de espécies ornamentais ou tempero. 

R$150 (metro quadrado sem terra e sem vegetação). GreenWall 
Ceramic, tel: 0800-772-6003, www.greenwallceramic.com.br

Culinária pop
Primeiro hotel palácio em Paris, o Le Meurice comemora 180 anos com uma 

homenagem a um hóspede famoso: Andy Warhol, considerado um dos artistas 
mais importantes do século 20. Enquanto o Museu de Arte Moderna de Paris 

apresenta a Série Sombras completa pela primeira vez na Europa, atéfevereiro 
de 2016, Le Meurice homenageia o Papa do Pop com um menu especial pop art. 
O pacote Pop Art para duas pessoas inclui american breakfast, almoço ou jantar 
incluindo um hamburger e uma massa folhada do cardápio pop art, ingressos e 

catálogo para a exposição. Diária a partir de 1.040 Euros. dorchestercollection.com

Tudo sobre Van Gogh
O Museu Van Gogh, em Amsterdã, comemorou 125 anos da morte do artista com o 
lançamento de The Vincent Van Gogh Atlas, livro que fornece informações sobre o 
pintor com muitas fotografias, desenhos, cartas, mapas detalhados e topografias. 
Relata a passagem dele por mais de vinte lugares na Holanda, Inglaterra,  Bélgica e 
França. A rica diversidade de seu trabalho mostra como o artista capturou o mundo 
em torno dele por meio de centenas de pinturas e desenhos. Escrito por Nienke 
Denekamp e pela educadora do Museu Van Gogh René van Blerk, em colaboração 
com Teio Meedendorp, historiador de arte e pesquisador do Museu Van Gogh, o 
projeto de Yolanda Huntelaar, do Werkplaats Amesterdam, foi publicado em três 
idiomas: holandês, francês e inglês. Van Gogh Museum, www.vangoghmuseum.nl

Concha
Com base de inox, pés redondos, concha em fibra de 
vidro e estofamento em espuma poliuretana revestida, 
a poltrona Oyster, assinada pelo designer Pierre Paulin 
tem polimento brilhante e sapatas autocompensantes. 
R$ 4.580. Herança Cultural, tel.: (11) 3777-5676,  
www.herancacultural.com
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A praia
O quadro People at the 

Beach III tem foto de José 
Felipe Gasparian impressa 

em papel fotográfico Inkjet 
Matte 230g e moldura em 

madeira de reflorestamento 
laqueada branca, tamanho 
37 x 37 cm, com vidro de 2 

mm. R$ 189. Saint Matthias, 
www.saintmatthias.com.br

Você está sendo 
filmado!
Feito em resina de alto padrão, o Porta Papel 
Higiênico Câmera foi inspirado na câmera TLR, 
inventada na segunda metade do século 19, e 
dá um ar retrô ao banheiro. R$ 52. Lili Wood 
Objetos com Design, www.liliwood.com.br

Mobilidade
O hábito de ouvir música já está 

enraizado nos brasileiros. Para que se 
ouça som de qualidade, as ‘Vitrolas de 
Mala’ resgatam o estilo retrô. Quando 

fechadas, transformam-se em uma mala 
que pode ser transportada para qualquer 

lugar. Com uma caixa de som integrada 
e uma bateria de lítio-ion embutida, 

proporciona até quatro horas de uso 
contínuo, acompanha também cabo 

USB, uma agulha extra e um CD com o 
software para gravar e editar músicas. 
Além disso, a peça pode ser conectada 

em caixas de som externas e em 
computadores através do cabo USB que 

transforma as músicas dos vinis em MP3. 
Imaginarium, www.imaginarium.com

Espremido
Criativo marcador de livros, Bedtime é produzido 
em plástico macio e, ao ser inserido entre as página, 
deixa apenas os pés de fora. R$ 30. Lili Wood 
Objetos Com Design, www.liliwood.com.br
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Bons sonhos
As peças coordenadas da coleção Rosa dos Ventos da 
Bordado a Bordo deixam os ambientes impecáveis, como 
em casa. No quarto, kit com 2 porta-travesseiros com aba 
em Sunbrella natural; kit com 2 porta-travesseiros sem 
aba em Sunbrella Stripe Grey; kit com 2 almofadas sem 
aba em Sunbrella natural bordado; almofadas em percal 
bordado Captain Sleep e manta de tricô listrada. Preços 
sob consulta. Bordado a Bordo, tel.: (11) 5094-1995

Mar como 
protesto
A Elgin Mobili & Design, umas 
das principais grifes de móveis 
planejados do país, promoveu mais 
uma edição da mostra “Arte em 
Vitrine”, de autoria do renomado 
arquiteto Francisco Lopes. “O 
projeto é um grande oceano, 
contemplado em uma varanda de 
praia. Além de ser um lugar para 
relaxar, é um protesto suave e 
leve para profissionais e lojistas se 
reinventarem”, explica Francisco. 
Elgin Mobili & Design, Alameda 
Gabriel Monteiro da Silva, 1749

Viva o Peru
A terceira edição da Peru Week, principal campanha de promoção do turismo e da 
gastronomia do Peru no Brasil, será realizada entre 22 de outubro e 8 de novembro 
em várias cidades brasileiras – São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, Belo 
Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Maceió, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, 
Rio Branco e Vitória. Ofertas de viagens serão disponibilizadas por 55 operadoras 
de turismo localizadas em todo o país, com a venda de pacotes de viagens ao Peru 
com preços especiais, e cardápios com o melhor da culinária peruana serão servidos 
por 27 restaurantes peruanos localizados em cidades de oito estados do Brasil. 
Promovida pela Promperu (Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e o 
Turismo) e Escritório Comercial do Peru no Brasil, a Peru Week 2015 traz delícias 
típicas que vão muito além do ceviche, como esta sobremesa Suspiro de Limeña. 

Sotaque brasileiro
A Regatta Yachts, dealer oficial da Sessa Marine no Brasil, 
marcou presença na 38ª edição do Yachting Festival de 
Cannes, que aconteceu em setembro na Riviera Francesa, 
para o lançamento do iate C42 no mercado internacional. 
Projetada especialmente para o Brasil e lançada no último 
verão, a Sessa Cruiser 42 chega à Europa com algumas 
influências nacionais. A embarcação conta com um espaço 
gourmet, localizado na popa, e seu layout privilegia 
ambientes amplos e espaços de convivência ao ar livre. 
O interior do barco apresenta grande aproveitamento da 
luz natural, com janelas panorâmicas e portas de vidro 
que favorecem a integração com o mar, além de itens para 
entretenimento, como bar e TV. A C42 conta ainda com 
duas espaçosas cabines, com pé direito alto e banheiros 
individuais, e também com uma cozinha completa. Regatta 
Yachts, tel.: (11) 5538-3434, www.regattayachts.com.br
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Resgate
Tendência na estação, os broches saem 
do fundo do baú e ganham destaque. 
Movimento, formas e cores dos jardins 
de Paris inspiraram a criação do broche 
Flores de Paris, da coleção Misia. Preço sob 
consulta. Claudia Kechichian Joias, tel.: (11) 
3667-7494, www.claudiakechichian.com.br

Sustentação
Inspirada nos cabides de roupa e no esqueleto humano, 
poltronas, cadeiras e mesas da linha Esqueleto são 
produzidas a partir de moldes e apresentam angulação 
ergonômica funcional. Sua matéria-prima predominante 
pode ser a madeira líquida, fibra de coco, bambu ou 
acerola misturada a eco polímeros que posteriormente 
são injetados no molde. Preço sob consulta. A Lot Of, 
tel.: 3068-8891, www.alotofbrasil.com.br

À segunda vista
No Portofino Corda Manual Monopusher 
o botão do cronógrafo é parte integrante 
da coroa e passa despercebido a um 
primeiro olhar. Arrancar, parar e repor 
o cronógrafo é feito de forma simples e 
cômoda, acionando repetidamente este 
único botão multifunções. Ao acionar 
pela terceira vez, todos os ponteiros do 
cronógrafo são zerados. Disponível na 
variante de ouro branco com mostrador cor 
de ardósia e bracelete cinzento de Santoni 
em pele de aligátor, ou em caixa de 
ouro vermelho de 18 quilates com 
mostrador prateado e bracelete 
castanho de Santoni em pele de 
aligátor. Preço sob consulta. 
IWC Schaffhausen, tel.: (11) 
3152-6610, www.iwc.com

Handmade
Confeccionada manualmente, a alpargata Tramada tem solado 
à moda antiga, trazendo a corda natural como seu principal 
elemento. R$ 100. Florinda Flats, www.florindaflats.com.br
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Gráfico
O grafismo no anel de prata Wind, com 
esmaltação a frio, remete à forma do 
ar em movimento. Preço sob consulta. 
Antonio Bernardo, tel.: (11) 3083-5622, 
www.antoniobernardo.com.br

Special
Casacos e jaquetas Prada combinam 
com modernos sapatos Miu Miu, feitos 
especialmente para Madonna e seus 
dançarinos usarem na nova turnê da cantora, 
Rebel Heart Tour. www.madonna.com

Olhar de efeito 
Com nova e macia esponja 
esfumadora em sua ponta, o clássico 
delineador de longa duração 
ColorStay Eyeliner 16 horas, da 
Revlon, vem com apontador embutido, 
fórmula à prova d’água e cores 
intensas. Você pode criar linhas 
precisas ou esfumar, ele dura até 
16 horas! Nas cores Black e Black 
Brown. R$ 40. Frajo Internacional 
de Cosméticos, tel.: 0800-7733450, 
www.revlon.com.br

Noturno
Booster composto por uma 
concentração com mais de 50% de 
princípios ativos de alta tecnologia, 
Timexpert SRNS Repair Night Progress 
Booster tem ação antiage e anti 
sinais de envelhecimento e favorece a 
reestruturação natural da pele.  
R$ 328. Germaine de Capuccini,  
tel.: (11) 2169-2966,  
www.germaine.com.br
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Sofisticação moderna
Linhas modernas limpas e estilo contemporâneo elegante 
marcam a coleção Sartorial , composta de artigos grandes 
e pequenos de couro que são ideais para negócios ou lazer. 
Pastas, carteiras, malas e bolsas, sempre com compartimentos 
específicos e zíperes, esbanjam elegância. Preços sob consulta. 
Montblanc, tel.: (11) 3068-8811, www.montblanc.com

Grandes volumes
Com amplo espaço interno, leveza dos materiais e tecnologia 
que proporciona movimentação suave até mesmo para 
cargas pesadas, a mala Salsa Sport é ideal para quem 
precisa transportar acessórios volumosos, principalmente 
equipamentos esportivos. R$ 2.300 (Salsa Sport 75). 
Rimowa, tel.: 0800-7466920, www.rimowa.com

Camadas
Feita com ripas de madeira de diferentes 
dimensões, a cadeira Código de Barras foi 
criada pela EM2 Design para dar efeitos de 
luz e sombra por meio de sua construção 
intercalada. R$ 2.000. Schuster, tel.: (55) 
3541-1399, www.moveis-schuster.com.br
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Como nos 
velhos tempos
A divisão de tender do mais antigo estaleiro norte-americano 
apresentou um elegante modelo no Monaco Yacht Show 

mais antiga construtora 
de barcos dos Estados 
Unidos, a Hodgdon 
Yachts é uma em-

presa familiar que produziu escunas de 
madeira no século 19 e iates de carbono 
no século 21. Lançou mais de 400 em-
barcações no Rio Damariscotta a partir 
da costa de East Boothbay, no Maine, 
por quase 200 anos. As cinco gerações 
de construtores de barcos Hodgdon 
é a mais longa nos Estados Unidos. E 
tudo começou em 1816, quando Caleb 
Hodgdon criou uma escuna de 42 pés 
para a frota de pesca local. Atualmente, 
o estaleiro tem seis divisões – Hodg-
don Yachts, Hodgdon Custom Tenders, 
Hodgdon Interiors, Hodgdon Yacht Ser-
vices e Hodgdon Defense Composites 
– e alcance internacional, com lojas no 
Maine, em Rhode Island e no principa-
do de Mônaco.

Para atender à demanda pelos supe-
riates que fabrica, desenvolveu uma linha 
de tenders customizados. O estaleiro 
apresentou durante o Monaco Yacht 
Show, em setembro, o novo tender Li-
mousine, de 10,5 metros, que é o casco 
de número 422 da Hodgdon e o décimo 
tender construído desde 2011. 

Com design de Michael Peters Yacht 
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Ficha técnica  

comprimento total  .  .  .  .  .  . 10,5 m

Feixe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9,07 m

deslocamento  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,107 kg

Velocidade máxima  .  .  .  .  . 34 nós

motor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Volvo D6-370 HP com  
2 baterias AGM

capacidade de combustível 492 l

Design, é o arquétipo da linha Venetian 
de tenders personalizados do estaleiro 
americano, que vai de 8,5 a 12 metros. 
A proposta apresenta uma elegante pin-
tura exterior com um surpreendente 
opcional de couro e madeira especial no 
interior.

Com acomodação para 11 pessoas, 
conta com um sistema de entretenimen-
to high end, bar e controle de tempera-
tura. A bombordo e a estibordo, janelas 
laterais podem abaixar para revelar gene-
roso acesso para embarque. A capota do 
salão sobe hidraulicamente para um fácil 
desembarque, oferecendo ainda visibili-
dade de 360º.

Grande parte da estrutura de aço 
inoxidável do exterior, incluindo o logo 
Hodgdon, é feita sob encomenda. O 
layout e os minuciosos sistemas de se-
gurança, mecânicos e elétricos, resultam 
em um tender cuja construção é de alta 
qualidade. “Como fabricamos superiates, 
a Hodgdon está preparada para levar seu 
know-how para o universo dos tenders”, 
declarou Timothy Hodgdon, presidente 
da companhia. u

www.hodgdonyachts.com

O casco azul 
esverdeado 
confere elegância 
à embarcação e 
faz contraste com 
a madeira e os 
detalhes metálicos
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Visão de futuro
Com virtudes ecofriendly que fazem parte do DNA do estaleiro Arcadia Yachts,  
o Sherpa é coberto com painéis solares capazes de fornecer 3,5 kW de energia  
e possui casco NPL altamente eficiente com baixo consumo de combustível

pode carregar uma enorme quantidade de brinquedos sob 
seu amplo convés. 

Há duas opções de estrutura, quer dizer, o deck superior 
torna-se “conversível”. O inovador sistema easy-to-close con-
verte o deck em uma área fechada, completamente protegida 
por vidros laterais que podem ser levantados e abaixados eletri-
camente, como nos automóveis. Dessa forma, a cobertura tor-
na-se muito mais flexível e funcional em qualquer condição de 
tempo: fechadas, com ar condicionado, ou abertas, ao ar livre e 
muito vento na cara. A embarcação foi pensada para ser usada 
tanto em viagens de cruzeiro como para grandes distâncias.

Há também opções de layout muito flexíveis, com versões 
para uma, duas ou três cabines. Em qualquer um dos casos, o 
conforto é garantido. 

Além disso, o Sherpa tem uma garagem bastante ampla, 
com 140 metros quadrados, localizada abaixo do convés prin-
cipal, com fácil acesso. Ideal para guardar as habituais amarra-
ções e defensas, pode armazenar também brinquedos de água, 

oArcadia Yachts, estaleiro italiano que não abre mão 
de uma abordagem ecofriendly, apresentou no 
Cannes Yachting Festival 2015, realizado entre 8 e 
13 de setembro, o novo iate Sherpa, que só estará 

oficialmente em exposição e aberto para visitas durante o Boot 
Düsseldorf, em janeiro de 2016.

O Sherpa se juntará aos modelos de 85, 100 e 115 pés em 
fibra de vidro e mantém o foco do estaleiro italiano em susten-
tabilidade e eficiência de combustível, apresentando consumo 
de apenas 43 litros por hora a velocidade de 12 nós. 

Compacto, mas com todas as características de um iate 
de 55 pés, o Sherpa foi projetado sob a ótica da versatilidade. 
Disponível em dois exteriores diferentes – Open, em que seu 
amplo deck de 41 metros quadrados pode ser configurado 
de várias maneiras, ou Salon Deck, convés fechado com ar 
condicionado para climas tropicais ou aquecido para o clima 
frio – e vários layouts de interiores, o Sherpa oferece inúmeras 
combinações. É o barco de apoio ideal para superiates, já que 

Ficha técnica  

comprimento  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,81 m

Feixe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,50 m

peso máximo (deslocamento)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 toneladas

motor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Volvo Penta IPS 600

Gerador  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 kW 50 Hz

painéis solares  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,5 kW

Reservatório de combustível   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .800 l

tanque de água potável  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 600 l

equipamentos de pesca e mergulho, pranchas de kite surfe, 
windsurfe, stand-up e caiaque, ou para a colocação opcional do 
estabilizador Seakeeper.

O casco de semideslocamento, tipo NPL – que, de acor-
do com testes do Laboratório Nacional de Física da Inglaterra, 
apresenta a melhor relação entre comprimento e feixe em ter-
mos de eficiência hidrodinâmica –, fornece excelente perfor-
mance, enquanto mantém um baixo consumo de combustível. 
Esse casco avançado, juntamente com superestruturas leves, 
permite um desempenho muito satisfatório com motores de 
baixa potência.

Com motores IPS 600 Volvo Penta, apresenta velocidade 
máxima de 25 nós, e velocidade de cruzeiro de 20 nós. A 20 
nós, o consumo de combustível é de, aproximadamente, 97 li-
tros por hora, e a 12 nós (velocidade máxima de deslocamento) 
diminui para cerca de 43 litros por hora. A propulsão do Volvo 
IPS garante manobralidade e silêncio. A performance também 
é favorecida pela baixa utilização do gerador, graças aos 3,5 kW 
de energia elétrica fornecida pelos painéis solares que cobrem 
quase totalmente a embarcação. 

As células solares de última geração são integradas entre as 
superfícies externa e interna dos painéis de vidro duplos embu-
tidos na maior parte da superestrutura. Esse sistema avançado 
e ecológico fornece energia suficiente (3,5 kW) para alimentar 
equipamentos e sistemas elétricos: refrigeradores, circulação de 
água, toaletes, luzes, eletrônicos e carregamento de baterias. 

Cada painel de vidro duplo contém um gás especial, chama-
do Krypton, que garante alto coeficiente de isolamento, até 18 
graus de resfriamento térmico entre as temperaturas interior e 
exterior, o equivalente a uma parede de tijolo de 20 centímetros.

Para coroar os atributos verdes, seu anti-incrustante tam-
bém é eco- friendly.

“Na verdade, a abordagem ‘verde’ é um estilo de vida que a 
Arcadia Yachts conseguiu trazer para o setor náutico, por meio 
de uma ideia que combinou o design funcional com senso ético 
e respeito pelo meio ambiente. Uma ideia ecológica que se tra-
duz em soluções ecofriendly, que reduzem o consumo e o im-
pacto ambiental para desfrutarmos do mar de forma mais livre e 
responsável”, disse Ugo Pellegrino, velejador e admirador de su-
periates, que criou a empresa há apenas quatro anos. E conclui: 
“Nosso sonho ecológico ocorre em três etapas: a partir da filo-
sofia de pensar eco chega-se às inovações tecnológicas eco para 
proporcionar uma nova experiência a bordo de viver eco”. u

www.arcadiayachts.it



O mágicO traçadO        das linhas 
Os icônicos zigue-zagues que são 
quase uma assinatura da grife 
italiana Missoni agora decoram 
o interior do iate Azimut 60
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Além do estilo 
by Missoni, a 
embarcação é 
gourmet, com 
três lugares 
para cozinhar 

Uma das mais amadas e reconhecidas 
grifes de moda e design do mundo, 
a italiana Missoni é responsável por 
transformar o tricô e a malharia em 

tecidos refinados. Suas tramas geométricas coloridas 
em forma de zigue-zague fazem sucesso em vestidos 
e saias, biquínis e carteiras, roupas de cama e até sofás. 
Agora, as icônicas tramas geométricas, zigue-zagues, 
listras e ondas multicoloridas também embelezam o 
iate Azimut 60, do também italiano estaleiro Azimut 
Yachts, que opera no Brasil desde 2010. 

A embarcação com mais de 18 metros de compri-
mento é sucesso de vendas no País, graças ao amplo 
flybridge, à sofisticação em todos os detalhes e às am-
plas áreas externas, com direito a espaço gourmet – 
vem equipado com churrasqueira e área para refeições.

O deck principal traz uma sensação de amplitude 
pela perfeita integração entre o living, a área de jantar, 
a cozinha e o posto de comando principal. No deck 
inferior há três cabines, sendo uma do proprietário, 
outra vip e a terceira com duas camas de solteiro para 
convidados ou crianças. 

Com a proposta de transportar o mesmo con-
forto e aconchego que se tem em casa para dentro 
dos iates, a Azimut Yachts fez parceria com a Missoni 
Home, que assina o projeto de interior do Azimut 60, 
como mais uma opção – irresistível – para quem pre-
tende embarcar no sonho de um iate de 60 pés. 
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A nova coleção da Missoni Home, que integra 
simplicidade, sofisticação e vivacidade a partir de 
uma visão ampla de elementos, de acordo com a filo-
sofia criativa da marca, que acredita que a casa é viva 
e está em constante evolução, pôde ser conferida du-
rante o São Paulo Boat Show, entre 1º e 6 de outubro, 
no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

O iate Azimut 60 by Missoni Home recebeu uma 
decoração de interiores “ensolarada” e criativa, típica 
da grife de moda italiana, retratada em almofadas, col-
chas e cabeceiras personalizadas das três cabines e no 
living da embarcação. Elementos abstratos e listras de 
cores vibrantes, mesclados com tons suaves aliados 
à delicada e agradável textura dos tecidos, conferem 
um aspecto elegante e ao mesmo contemporâneo.

Para o revestimento de mobiliários fixos, como os 
sofás do salão principal, a aposta foi o uso de cores neu-
tras e alta qualidade e complexidade dos fios dos tecidos, 
que contrastam com os elementos soltos. “A filosofia da 
Azimut Yachts é complementar a experiência única que se 
tem ao navegar, seja no design de nossos iates, na tecnolo-
gia, no desempenho, no mobiliário, nos acabamentos e na 
decoração. Combinar a experiência dessas duas grandes 
marcas italianas, Azimut e Missoni Home, retrata exata-
mente isso”, conta Francesco Caputo, diretor-comercial da 
Azimut do Brasil. u  

www.azimutyachts.com

Os revestimentos dos 
sofás e as almofadas 
levam a assinatura da 
Missoni, e combinam 
perfeitamente com 
a elegante madeira 
Zebrano, mais escura 
e exclusiva. Nas três 
suítes, os jogos de cama 
Missoni fazem sonhar



  p
or

  E
lo

á
 o

r
a

z
E

m
, d

E
 l

o
s

 a
n

g
E

lE
s

8
4

 g
a

l
e

r
a

Mesmo aos 85 anos, Dorade não se deixa definir 
pela idade e continua levando a cabo sua missão 

de ser um barco campeão de travessias 

O senhOr  
dOs mares

Quem nasceu para majestade nunca perde a realeza, 
ainda que o peso da coroa seja esse, o de se reinven-
tar por completo – um processo lento, penoso e co-
rajoso de soltar as amarras que nos mantêm presos 

   às margens seguras para encarar, de novo, o mar aberto. 
Mas essa travessia entre morte e vida talvez tenha sido uma 

das mais fáceis da trajetória do Dorade, que traz no currículo 
títulos das maiores e mais importantes competições náuticas 
do mundo.

Desenhada por Olin Stephens em 1929, a embarcação de 
52 pés foi lançada às águas em 1930 e, no mesmo ano, ganhou 
medalha de prata na Bermuda Race, mostrando toda a sua vo-
cação para a velocidade.

No desafio seguinte, a Transatlantic Race, o “pequeno” 
prodígio não apenas conquistou a primeira posição, como tam-
bém completou o trajeto em tempo recorde: 17 dias, enquanto 
a maioria das embarcações precisavam de 3 ou 4 semanas para 
percorrer a mesma distância. 

Recebido com festa, o Dorade chegava ao lugar de onde 
jamais sairia: o topo do pódio. E, lá do alto, o barco pôde ver 
a mudança de sua equipe e, eventualmente de seus donos, que 
aos poucos foram deixando de lado seu traquejo esportivo, 
tornando-o quase inválido para novas competições.

Mas ainda que estivesse atracado em algum porto do mun-
do, sua fama e seus feitos continuavam a ganhar os mares e a 
vencer as rebentações, chegando aos ouvidos do casal Matt 
Brooks e Pam Rorke Levy, que gostavam da ideia de restaurar 

a embarcação de 
1929 foi restaurada 
e levada de volta 
às competições
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uma embarcação clássica, de madeira – e assim nasceu o que Pam chama de “a ideia 
maluca do Matt”: ele não queria apenas restaurar o barco, ele queria devolvê-lo às cor-
ridas e aos pódios das competições náuticas.

Para voltar à boa forma, o Dorade teve de suar muito em uma restauração extreme 
makeover que durou, aproximadamente, um ano, entre 2010 e 2011. “Toda bela mulher 
requer atenção, cuidado, e não é diferente com o Dorade”, continua Matt.  E completa: 
“As manutenções são contínuas e sempre serão”. Ao que tudo indica, as adaptações não 
se restringem à embarcação, porque a equipe também tem de se ajustar a um modelo 
clássico. “Todos do nosso time foram treinados em iates modernos, que funcionam 
de forma diferente. A chegada do Dorade mandou todo mundo de volta para a escola, 
porque é preciso um bocado de delicadeza no traquejo de um clássico”, explica o pro-
prietário, que se sente bastante honrado em pilotar um campeão nato.

O tempo afastado das competições náuticas não eclipsou os talentos do barco, 
que voltou a figurar entre os líderes logo nos primeiros desafios, depois do “recesso 
forçoso”. 

“É incrível ver que um barco com mais de 80 anos consegue melhores resultados 
que modelos novos e seminovos, que, em teoria, são mais velozes e leves. O Dorade 
foi realmente projetado para correr e para ser campeão, e quem sabe de sua história a 
reverencia”, confessa Pam, que sente na pele o privilégio de comandar uma embarca-
ção respeitada mundialmente por quem entende do assunto.

Entre os feitos mais marcantes desta nova era do lendário iate estão a medalha de 
ouro da categoria Overall da Transpacific Race de 2013, o terceiro lugar na Coupe 
D’Automne Du Yacht Club de France de 2014 e a prata na Transatlantic Race de 2015. 

“Em uma das corridas que participamos há alguns meses tivemos de enfrentar 
condições climáticas realmente desafiadoras. O mar estava tão agressivo que muitas 
embarcações sofreram danos sérios e precisaram se aposentar. Enquanto na água, 
fiquei realmente preocupado com o bem-estar do Dorade, que, imaginei, não sairia 
ileso daquela experiência. Para a minha surpresa e felicidade, esse velho senhor resistiu 
a todas essas provas sem um arranhão sequer”, comemora Matt. “É difícil entender 
e explicar como um barco de 85 anos consegue manter seu deck seco, silencioso e 
aconchegante até nos mares mais agitados”, completa Pam. “Ninguém acredita até que 
vivencie uma experiência a bordo para comprovar com os próprios olhos e sentir na 
própria pele.”

Para comemorar o que muitos consideravam impossível, a equipe do Dorade 
adotou um ritual que sempre repete ao cruzar cada nova linha de chegada, indepen-
dentemente da competição e do país: brindam mais um bom resultado com uísque 
tão clássico quanto a embarcação que os levou até lá. E assim, de gole em gole, o Dora-
de e seu time vão bebendo um oceano inteiro de glórias e histórias. u  

A equipe consegue 
bons resultados, 
e sempre brinda 
com uísque tão 
clássico quanto 
a embarcação
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A sede paulistana do 
Iate Clube de Santos 
oferece um espaço 
perfeito para a realização 
de eventos, ações e 
reuniões corporativas

Espaço dos  
sonhos

Imponente, a entrada 
do clube está no 
endereço mais nobre 
do Higienópolis.  
Na outra página,  
a entrada do salão 
principal, destaque 
para o luxuoso 
lustre de cristal
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Luxo e elegância 
no banheiro 
feminino. Abaixo, a 
decoração clássica 
do corretor, no 
primeiro andar. Na 
outra página, hall 
dos banheiros do 
salão de festas, e a 
sala Vermelha, ideal 
para a realização 
de reuniões, 
palestras e eventos 
corporativos

Realizar um evento em um 
ambiente inspirador, reser-
vado, tranquilo e sem sair 
da capital: essa é a propos-

ta do Iate Clube de Santos, um dos prin-
cipais clubes náuticos do País, que, desde 
2009, abre os imponentes portões de sua 
sede em São Paulo para eventos sociais e 
corporativos.

Localizado no melhor ponto do bair-
ro de Higienópolis, um dos mais nobres 
da capital, o palacete-sede, uma constru-
ção do século 19, foge do lugar-comum e 
chama atenção por sua clássica arquitetu-
ra francesa e por seu ambiente privativo.

Com infraestrutura para receber 
os mais variados formatos de eventos, a 
casa fica em uma área de 8,3 mil metros 
quadrados – 3,8 mil de área construída e 
mais de 5 mil metros de área verde –, que 
possibilitam a realização de grandes festas 
e pequenos encontros, como simpósios, 
treinamentos, palestras e brainstorming.

No primeiro andar do casarão, a Sala 
Vermelha, de 53 metros quadrados, foi 
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idealizada para a realização desses even-
tos mais compactos. Equipada com te-
lão, Wi-Fi e uma extensa mesa oval que 
comporta até 25 pessoas, a sala também 
tem opção para montagens no formato 
auditório, com capacidade para 40 pes-
soas. O clube também oferece serviço de 
welcome cofee e reunião-almoço.

Belo e surpreendente, o Espaço Iate, 
principal área de eventos do clube, dis-
põe de dois ambientes: o salão interno de 
160 metros quadrados, com 5 metros de 
pé-direito, paredes de mármore, gigantes-
cos espelhos e um moderno sistema de 
ar condicionado; e o charmoso gazebo, 
que ocupa uma área de 130 metros qua-
drados, fechada com vidro e vista para o 
jardim do casarão. Suntuosos, os ambien-
tes comportam de 250 a 400 pessoas, de 
acordo com o formato do evento.

Uma rara combinação de espaço, 
beleza e sofisticação, que torna o local 
um dos espaços mais desejados de São 
Paulo. u

No gazebo, o tronco 
das árvores faz 
alusão às paredes 
vivas, tendência 
de decoração para 
festas. Abaixo, com 
árvores centenárias 
e dois espelhos 
d’água, o jardim 
da sede São Paulo 
é um espetáculo. 
Na outra página, 
o salão principal 
do Espaço Iate 
comporta festas 
e palestras de 
médio porte
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A rtista cearense que conquistou o Brasil e o mundo 
por sua qualidade técnica que utilizou em pintu-
ras, gravuras, desenhos e ilustrações para retratar 
o brasileiro, em especial o homem do Nordeste, 

Aldemir Martins ficou conhecido por sua marca registrada: os 
gatos, inúmeros, lindos, cheios de expressão. 

Mas o artista que saiu dos confins do Vale do Cariri, no 
Ceará, foi muito além: conquistou o Prêmio Internacional de 
Desenho da Bienal de Veneza pelo conjunto de sua obra, em 
1956, aos 34 anos. Antes dele, nenhum sul-americano alcançara 
tal feito e nenhum artista de sua idade fora premiado. O melhor 
de tudo é que o prêmio foi uma surpresa para ele, que não sabia 
estar competindo, já que sua inscrição fora feita por amigos.

No entanto, Aldemir era ciente de que realizava um traba-
lho singular, com fortes vínculos com sua região de origem – o 
Nordeste brasileiro, o que já lhe renderia o Prêmio de Melhor 
Desenhista Nacional na I Bienal de São Paulo, em 1951, e no-
vamente na III Bienal de São Paulo, dividindo-o com Carybé.

Filho do encarregado da construção de estradas de ferro 
na Rede Viação Cearense, sua família foi obrigada a se mudar 
de cidade várias vezes, até se estabelecer em Pacatuba, próximo 
a Fortaleza, quando tinha apenas 11 anos e já desenhava bem. 
Um ano depois era enviado ao Colégio Militar de Fortaleza, 
onde se tornou orientador artístico de classe, devido à sua ha-
bilidade no desenho.

Serviu no Exército entre 1941 e 1945, e ali desenhou o 
mapa aerofotogramétrico de Fortaleza, com o qual conquistou 

LinhAs que vêm  
do corAção
Os desenhos de Aldemir Martins, cheios de Brasil, Nordeste, praias, peixes e animais, ultrapassaram 
fronteiras e conquistaram vários prêmios internacionais, sem nunca perder a essência

Peixe, década de 60, 
acrílica sobre cartão. Na 

outra página, o artista em 
seu estúdio nos anos 80
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seu primeiro prêmio, vencendo o concurso promovido pela 
Oficina de Material Bélico, e foi nomeado “Cabo Pintor”. 

Nessa época frequentava o meio artístico do Ceará, produ-
zindo desenhos, xilogravuras, aquarelas e pinturas, e criou, com 
os pintores Mário Barata, Antonio Bandeira e João Siqueira, en-
tre outros, o Grupo Artys e a Sociedade Cearense de Artistas 
Plásticos (Scap), que acabou sendo considerada responsável 
pela renovação das artes plásticas no estado. Em 1942, expôs 
pela primeira vez no II Salão de Pintura do Ceará e passou a 
trabalhar como ilustrador para jornais, revistas e livros. 

Em 1945, mudou-se para o Rio de Janeiro e, no ano seguin-
te, para São Paulo. Viveu fora do Brasil: em 1958, realizou uma 
série de exposições nos Estados Unidos e foi convidado a per-
manecer no país por três meses, visitando a Filadélfia, Chicago, 
Detroit, Boston e Nova York. Mais tarde, ao receber o prêmio 
do Salão Nacional de Arte Moderna, passou dois anos na Itália, 
entre 1960 e 1961. 

De espírito inquieto, o gosto pela experiência de viajar e co-
nhecer outras paragens é marca do pintor, apaixonado pelo in-
terior do Brasil. Após uma viagem ao Ceará, em 1951, Aldemir 
decidiu retornar a São Paulo num caminhão pau-de-arara. Com 
essa experiência, iniciou uma série de desenhos de temática nor-
destina, que caracterizaria sua carreira. “Percebemos que Veneza 
não mudou nada em Aldemir. Ele continuou o sertanejo que 
sempre foi, pintando os pássaros de sua infância, as cenas de sua 
juventude e os amores de maturidade”, disse o filho Pedro Mar-
tins. “Em alguns desenhos vemos o seu ar brincalhão e despojado 

De cima para baixo: 
Marinha, de 1970; 
Marinha, 1972; e 
Paisagem, acrílica 
sobre tela, de 2003

Ao lado, as cores 
da obra Peixe, feita 
em 2005, ano da 
morte do artista. 
Abaixo, aquarela 
Peixe, de 1983
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de traduzir em poucas linhas uma imagem, cena ou figura dese-
jada. Em outros percebemos os traços e a genialidade de um dos 
melhores desenhistas de todos os tempos, tais o detalhamento, 
capricho, segurança e criatividade que eles revelam”, completou. 

Foi uma experiência tão importante que, com o dinheiro 
que recebeu do Prêmio Dona Olívia Guedes Penteado na 1ª 
Bienal de Artes de São Paulo, voltou ao Nordeste para seguir 
o roteiro do cangaço. Acompanhado por José Caldas Zanini e 
Mário Cravo Jr., foi a várias regiões da Caatinga nordestina.

Convidado a participar da exposição 19 Pintores, que mar-
cou a ascensão de uma nova geração de artistas brasileiros, em 
1947, Aldemir conquistou um prêmio na terceira colocação. 
Daí para a frente, participou ativamente do universo artístico 
nacional, com exposições nos principais salões de arte do País e 
ganhou prêmios variados. 

Incansável, em 1949, ele fez um curso de história da arte 
com Pietro Maria Bardi e tornou-se monitor do Masp, onde 
também aproveitou para estudar gravura. Em 1954, realizou 
seu primeiro trabalho cenográfico para a peça Lampião, de Ra-
chel de Queiroz, encenada no Teatro Leopoldo Fróes, em São 
Paulo, com os atores Sérgio Cardoso e Araçari de Oliveira.

Em meados dos anos 1950, fez uma série de painéis, tanto para 
empresas como particulares, nas capitais carioca e paulista. No Rio 
de Janeiro, pintou o painel do bar O Cangaceiro, que se tornaria 
reduto da boemia carioca, frequentado por pintores, jornalistas, es-
critores e artistas da época, como Dorival Caymmi e Ary Barroso.

Na década de 1960, fez desenhos em nanquim que serviram 
para estampar tecidos de decoração e objetos como aparelhos de 
jantar, e joias, que voltaria a realizar nos anos 1980. Em 1975, criou 
a imagem de abertura da telenovela Gabriela, da Rede Globo.

Além dos gatos, da natureza e da gente do Nordeste, o artista 
passou por muitos outros temas. Os pássaros, o mar e os peixes 
o perseguiram ao longo dos anos, e é possível notar a diferença 
entre as formas que utilizou no decorrer do tempo. Mesmo as-
sim, sua obra é reconhecida ao primeiro olhar. Seja nos desenhos 
de cangaceiros, seja nos de peixes, galos, paisagens, frutas e até 
na sua série de gatos, transparece a sua brasilidade por meio de 
cores, luzes, traços e telas, nas quais reconhecemos o nosso país. 

“Mesmo trabalhando em São Pauylo, Aldemir nunca aban-
donou a temática nordestina: a paisagem do Agreste, as mari-
nhas, o sol, as frutas, as flores, os animais, a gente. Fez dela uma 
referência constante no desenvolvimento de uma linguagem 
plástica originalíssima, única, que o posiciona entre os mais 
significativos artistas brasileiros. Aldemir Martins desmontou 
os elementos da paisagem do Nordeste e os montou de novo, 
transfigurados, forma por forma, cor por cor, textura por tex-
tura, na construção de uma obra que mistura mar com sertão, 
aspereza com esperança e tem o sabor do araçá, do caju, da 
mangaba, do umbu e da pitomba. Uma obra que atinge o uni-
versal através do regional”, escreveu o crítico Enock Sacramen-
to na apresentação da exposição comemorativa dos 50 anos do 
prêmio de melhor desenhista da Bienal de Veneza de 1956, em 
2007, um ano depois da morte do artista. u

Ao lado, acrílica sobre 
tela Caranguejo. Abaixo, 
Peixe, técnica mista de 
1953. Na outra página, 
Peixe, de 2003; Peixe, 
acrílica sobre cartão, de 
1994; e Peixe, de 1965 
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Navio quebra-gelo na 
imensidão branca do 
Ártico. À esquerda, a 
estilista britânica Vivienne 
Westwood com a t-shirt que 
criou para a campanha do 
Greenpeace, Salve o Ártico

A designer de moda britânica Vivienne Westwood 
recrutou uma série de famosos, como Kate Moss 
e George Clooney, para a campanha ambiental 
Salve o Ártico, contra a exploração de petróleo 
em uma das regiões mais extremas do mundo 

O petróleO 
nãO é nOssO
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Abaixo, as estrelas 
Chris Martin, 
George Clooney, 
Jerry Hall, Georgia 
May Jagger, Peter 
Capaldi, Kate 
Moss e Sir John 
Hurt, fotografadas 
por Andy Gotts, 
apoiaram a 
campanha contra 
a exploração de 
petróleo no Ártico. 
Na outra página, 
o logo criado por 
Vivienne é um 
globo em forma 
de coração que, 
segundo ela, 
representa nosso 
compromisso para 
proteger o Ártico 
e a vida na terra. 
E a atuação do 
Greenpeace in loco

proteger o Ártico. “O status quo irá nos matar. As pessoas não 
percebem o quão rápido estamos marchando em direção a uma 
possível extinção em massa, uma vez que a temperatura global 
sobe para além dos dois graus. Previsões atuais são de que ve-
remos um aumento de mais 4 a 6 graus, o que significaria que 
tudo abaixo de Paris se tornaria inabitável.”

Nos últimos anos, as campanhas de Westwood foram fo-
cadas em reformas políticas, mudanças climáticas, eventos 
anti-fracking, e apoiar a entidade Cool Earth’s, que investe em 
preservar as florestas tropicais. A designer tem como objetivo, 
segundo ela, trabalhar em áreas com metas alcançáveis e ela 
narra suas atividades no site Revoluções Climáticas (http://
climaterevolution.co.uk). Ela vê a economia ocidental “entrela-
çada” com o perigo ecológico, como duas cobras.

“As pessoas querem apoiar Vivienne Westwood”, disse Got-
ts. “Ela é tão apaixonada. Eles a vêm como alguém realmente 
especial e se sentem à vontade para apoiá-la.” Westwood devol-
veu: “Andy é popular entre as celebridades porque ele propor-
ciona uma experiência agradável. As celebridades são muitas 
vezes a chave para passar a mensagem, porque a opinião pública 
é muito sensível a elas”. 

Região situada no extremo norte do planeta, em torno do 
Polo Norte, o Ártico abrange uma superfície de cerca de 16,5 
milhões de quilômetros quadrados e inclui parte dos territórios 
de Estados Unidos, Canadá, Rússia, Dinamarca, Suécia, Norue-
ga e Finlândia. 

A região é rica em gás natural e petróleo, por isso a Shell 
montou sua plataforma de petróleo e ficou à espera da licença 
ambiental que lhe permitiria iniciar as operações. Para o Gre-
enpeace, trata-se de uma grande ameaça a esse ecossistema úni-
co, responsável pelo equilíbrio climático global, uma vez que 
um vazamento de óleo poderia ser irreparável nas águas geladas 
do Ártico. Segundo estudos do governo dos Estados Unidos, as 
chances de derramamento de petróleo são de 75%.

“O Ártico é um dos últimos grandes ecossistemas intoca-
dos do planeta e serve como santuário de espécies ameaçadas e 
casa para povos nativos que sempre viveram harmoniosamente 
com a natureza por centenas de anos. Agora tudo isso está sob 
ameaça”, afirmou o premiado ator britânico John Hurt. 

Apesar da campanha Salve o Ártico ter resultado nessa ex-
posição que deu o que falar e ter conseguido 7 milhões de assi-
naturas, em meados de agosto, o governo americano concedeu 

o último aval necessário para que a empresa anglo-holandesa 
Shell perfure poços em busca de petróleo no Ártico. Não de-
morou para que o navio quebra-gelo Fennica voltasse ao Mar de 
Chukchi, na região do Alasca, que faz parte do Ártico. A Shell gas-
tou cerca de 7 bilhões de dólares para operar ali. “Essa permissão 
significa que a administração Obama está abandonando o Árti-
co a um destino que depende da Shell. Enquanto o presidente 
norte-americano conseguiu certo progresso na redução de emis-
sões, seu legado ambiental será determinado por sua decisão de 
manter ou não os combustíveis fósseis sob a terra”, comenta An-
nie Leonard, diretora-executiva do Greenpeace Estados Unidos.

A petrolífera encaminhou o pedido assim que o navio Fen-
nica se aproximou do Ártico. O quebra-gelo seria necessário, 
segundo o governo norte-americano, por transportar equipa-
mentos de contenção de vazamentos. “No entanto, as águas 
geladas e tempestuosas do Ártico representam um alto grau 
de dificuldade para limpeza, uma vez que o óleo demora muito 
mais para se dissolver em baixas temperaturas”, explica Thiago 
Almeida, do Greenpeace Brasil.

Vitória
Para alegria dos milhões de ativistas que se manifestaram 

contra a exploração de petróleo no Ártico, em 28 de setembro, a 
Shell anunciou sua saída do Ártico e que se prepara para baixas 
contábeis de bilhões de dólares após seus esforços de explora-
ção de óleo não obterem descobertas significativas na região. 
Para o diretor executivo do Greenpeace Internacional, Kumi 
Naidoo, “É uma grande vitória para milhões de pessoas que 
se levantaram contra a Shell e um desastre para outras compa-
nhias petrolíferas com interesses na região. A Shell apostou alto 
e perdeu alto, tanto em termos de custo financeiro quanto em 
reputação pública. Esse se tornou o projeto de petróleo mais 
polêmico no mundo, e apesar de sua arrogância, a Shell foi for-
çada a ir embora sem nada”, declarou Kumi.

Segundo ele, é hora de tornar os mares do Ártico proibidos 
para as empresas petrolíferas. “Esta pode ser a melhor oportu-
nidade que temos para criar uma proteção permanente para o 
Ártico e fazer a transição para energias renováveis. Se estamos 
falando sério sobre lidar com as mudanças climáticas, teremos 
de mudar completamente nossa forma atual de pensar. Perfurar 
o Ártico, que está derretendo, não é compatível com essa mu-
dança”, afirmou. u  

Fotógrafo baseado em Londres e Nova York, Andy 
Gotts é famoso especialmente por seus retratos em 
preto e branco de cantores e atores de Hollywood. 
Desde 1990, suas fotos aparecem nas mais impor-

tantes revistas do mundo. Em apoio à iniciativa de Vivienne 
Westwood, ele passou 18 meses fotografando 60 estrelas, in-
cluindo Pamela Anderson, Stella McCartney, Jerry Hall, Chris 
Martin, Naomi Campbell, Rita Ora e muitos outros, que ves-
tiram camisetas “Salve o Ártico” concebidas por Westwood 
para a campanha de mesmo nome. A estampa de um globo em 
forma de coração foi escolhida pela sua clareza. “Representa o 
símbolo de nosso compromisso conjunto para proteger o Árti-
co para toda a vida na Terra”, disse a estilista. 

A coleção de t-shirts Vivienne Westwood para homens, 
mulheres e crianças foi desenvolvida em algodão orgânico pro-
duzido por uma cooperativa no Peru, impressa no Reino Uni-
do e certificada pelas Global Organic Textile (GOTS). Todo o 
lucro com as peças, que podem ser adquiridas no site da grife, 
será revertido para o Greenpeace. 

As fotos das celebridades foram dispostas em formato de 
galeria ao longo das escadas rolantes da estação de metrô Wa-
terloo, em Londres, perto dos escritórios da Shell, que estava 
prestes a iniciar a perfuração em busca de petróleo nas águas 
geladas do Ártico, no Alasca, e ficaram em exibição até 26 de ju-
lho. “Foi brilhante a ideia de John Sauven, diretor do Greenpe-
ace Reino Unido, de exibir as imagens em Waterloo – usando 
as escadas rolantes como um novo espaço de arte em Londres. 
Centenas de pessoas puderam ver as imagens”, disse a designer 
de moda. “Pessoas de todo o mundo compreendem que o der-
retimento do Ártico vai afetar a todos nós. Se for para salvá-lo, 
o momento de agir é agora”, ela acrescentou, lembrando que 7 
milhões de pessoas assinaram o manifesto do Greenpeace para 
salvar o Ártico, e que é importante que a opinião pública mun-
dial continue nesse ritmo até que se torne uma torrente que as 
autoridades não possam se dar ao luxo de ignorar.

De acordo com o Greenpeace, o Ártico é o ar condiciona-
do do planeta. Com as mudanças climáticas, o aquecimento na 
região acontece duas vezes mais rápido que no resto do mundo. 
A extensão de camada de gelo no Ártico agora é a menor desde 
o fim da década de 1970, quando começaram os registros com 
satélite, devido à mudança climática e ao aquecimento global, e é 
cada vez mais fina, informou, em maio, a Administração Nacional 

Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA). A taxa de 
declínio para o mês de março é de 2,6% por década, desde o fim 
dos anos 1970, de acordo com os dados coletados pela entidade. 
Essa tendência traz grandes implicações para as rotas marítimas, a 
pesca, a fauna local, como os ursos polares, a exploração de recur-
sos naturais e as comunidades nativas do Alasca. “Estamos avan-
çando rumo ao que potencialmente poderá ser um Ártico sem 
gelo no verão perto do ano 2040”, declarou o cientista Jeff Key, 
chefe do Centro de Pesquisas e Aplicações de Satélite da NOAA.

O cientista advertiu que os efeitos da redução da camada 
de gelo não se concentram somente no Ártico e zonas próxi-
mas, mas têm influências notáveis no clima do resto do planeta, 
como na formação de furacões ou na Cordilheira do Himalaia. 
“O Ártico é responsável por manter a temperatura do mundo 
estável, refletindo grande parte do calor emitido pelo sol de 
volta para o espaço – processo essencial, por exemplo, para o 
cultivo de alimentos.”

Entretanto, já começou uma corrida pela exploração de 
petróleo no Ártico. Shell, Gazprom, Statoil e Exxon pretendem 
explorar a área e, por consequência, ameaçar todo esse rico ecos-
sistema para extrair uma quantidade de petróleo que duraria ape-
nas três anos. O vazamento de petróleo em um dos lugares mais 
extremos do mundo seria catastrófico, com impactos de longo 
prazo no ecossistema. É por esse motivo que o Greenpeace deu 
início à campanha Salve o Ártico antes que a exploração e os 
vazamentos começassem, solicitando aos líderes mundiais que 
criassem um santuário na área não habitada do Ártico, evitando 
que a região fosse vítima de uma grande catástrofe. “Vamos banir 
a exploração de petróleo e a pesca industrial no Ártico”, pede o 
Greenpeace. “Afinal, proteger o Ártico significa proteger o mun-
do.” Para Vivienne Westwood, a campanha “reflete um crescente 
apelo global para a proteção do Ártico, único e frágil”. 

Aos 72 anos, Westwood está tentando fazer o seu próprio 
negócio mais eficiente e autossustentável. “Eu decidi não ex-
pandir mais. Na verdade, eu quero fazer o oposto, estou mais 
interessada em qualidade, não em quantidade.”

A estilista, que nasceu em Derbyshire, no Reino Unido, e 
ficou famosa durante a fase punk por sua parceria com o per-
former Malcolm McLaren, disse que acha possível alinhar 
moda e ativismo político. Ela contou que comunicar a ameaça 
da mudança climática tornou-se a sua prioridade e por isso ela 
está interessada em promover o trabalho do Greenpeace para 
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Em terras onde reina o açaí, a ilha de Combu, a 15 mi-
nutos de barco de Belém, é uma espécie de fantástica 
fábrica de chocolate. Tem chocolate em pó, granula-
do, em barra, enrolado na folha do cacaueiro, em for-

ma de brigadeiro de colher e até espalhado na varanda das casas. 
Quando o visitante entra nas cozinhas das construções rús-

ticas que se equilibram sobre palafitas, na margem esquerda do 
igarapé Combu, o cheiro que insiste em escapar dos fornos faz 
a gente esquecer que está na maior floresta tropical do planeta. 

E assim como o cenário surreal do mundo de Willy Wonka, 
essa ilha de mata fechada também surpreende visitantes, onde 
as ruas são rios, samaúmas gigantes crescem nos quintais e flo-
res de jambo pintam de rosa o chão daquelas terras recortadas 
por igarapés estreitos.

Atualmente, 50% da população da Ilha de Combu dedica-
-se à produção artesanal de chocolate com o cacau que cresce 
em abundância por ali. Só para se ter uma ideia, são 4 toneladas 
anuais dessa matéria-prima que abastece restaurantes da capital 
paraense, se exibe em festivais gastronômicos e cruza fronteiras 
até chegar em empórios e restaurantes de alto padrão do Sul do 
País, principalmente São Paulo.

Produzido por 200 famílias locais, o cacau de Combu, uma 
das 39 ilhas catalogadas de Belém, é a segunda fonte de renda 
da região, depois do cultivo do açaí. 

Mas quem desembarca nessa espécie de mundo paralelo 
ao caos de Belém, acessado apenas por tradicionais barquinhos 
de madeira que cruzam sem pressa as águas barrentas do Rio 
Guamá, não quer saber de números nem de negócios. A gente 
só quer chocolate. Amazônico, artesanal e 100% cacau.

Diariamente, embarcações saem do trapiche da Praça Prin-
cesa Isabel, em Belém, com turistas a bordo que fazem visitas à 
casa de dona Nena, o endereço cacaueiro mais conhecido da ilha.

Em uma área de 14 hectares, dona Nena seca, tosta e pila o 

A fAntásticA fábricA    dE chocolAtE
Ilha de mata fechada onde as ruas são 
rios, Combu, a 15 minutos de barco 
de Belém, é uma fantástica fábrica de 
chocolate em plena Floresta Amazônica

Vista do casario 
sobre palafitas  
na Ilha de Combu



cacau até que este se transforme na pasta que dará forma à barra 
de chocolate puro (7 reais a unidade), que, segundo ela mesma 
lembra orgulhosa, é usado como ingrediente em um dos pratos 
do D.O.M., restaurante do chef Alex Atala, em São Paulo.

Desde 2011, o chocolate artesanal de dona Nena é usado 
também nos restaurantes Remanso do Bosque e Remanso do 
Peixe, do chef paraense Thiago Castanho.

Localizada a 1,5 quilômetro ao sul de Belém, na margem 
esquerda do Rio Guamá, essa comunidade ribeirinha rasgada 
por furos e igarapés é uma Área de Proteção Ambiental (APA) 
e tem sua rotina alterada de acordo com o nível das marés das 
águas que recortam essa ilha de 15 quilômetros quadrados. O 
resultado é a presença de um fértil solo de várzea, permanen-
temente úmido e rico em minerais argilosos que garantem a 
qualidade do cacau local. “O chocolate de Combu é famoso 
por não ser temperado. Nosso produto é rústico, puro e só leva 
cacau”, explica Izete Costa, seu nome de batismo. 

Apenas o brigadeiro de colher é 70% cacau, uma mistura 
que ela faz com leite condensado para adoçar o chocolate puro 
de sabor acentuado, usado na receita que também leva cacau 
granulado.

O barco mal atraca na varanda que serve como plataforma 
de desembarque e um mundo doce se abre diante dos olhos. 
A recepção feita por dona Nena, em uma mesa colocada bem 
diante do igarapé, inclui degustação de brigadeiro de colher, 
chocolate quente e sucos de cupuaçu e cacau, de acordo com 
a época do ano. 

A ilha conta com duas safras anuais de cacau: de janeiro a 
março e de junho a agosto. Por isso, se quiser ver os pés lotados 
desses frutos ovalados de tons alaranjados, programe-se para 
estar na cidade durante esse período. 

Mas, seja qual for a época do ano, dona Nena faz questão 
de acompanhar visitantes pela trilha curta de 200 metros que 

Vista do igarapé 
Combu, principal 
via fluvial da ilha

10
6

 m
a

r
é

 a
lt

a



margeia o igarapé paralelo à sua casa, o Tracuateua (exceto em 
dois dias da semana, quando vai a Belém para fazer compras e 
frequentar feiras de produtos orgânicos).

Durante a caminhada, a anfitriã mostra também a mais 
nova atração de sua casa: as caixas com abelhas sem ferrão co-
nhecidas como uruçu-amarelas. Instaladas no cacaual de sua 
casa pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), as novas moradoras deverão ajudar na polinização do 
açaí e na educação ambiental.

De voz baixa e sem pressa, a anfitriã cacaueira vai mostran-
do com orgulho suas outras plantações, como as de açaí, pu-
punha e banana; convida o grupo a parar diante da samaúma 
gigante de algumas centenas de anos que se impõe sobre a flo-
resta, e sempre quebra um cacau, ali mesmo em algum tronco 
de árvore caído, para que os visitantes possam provar de onde 
vem o chocolate. “Sou filha da ilha e já queimei muito liquidifi-
cador para triturar o cacau”, conta essa paraense que ainda seca 
as sementes do produto em uma fôrma colocada na varanda 
de casa. Com a ajuda de outras cinco pessoas, a produção local 
inclui também licores feitos com mel (de cacau, claro), açúcar 
orgânico, cravo, canela e cachaça.

Dona Nena não se importa em revelar o processo de fabri-
cação de seu chocolate, e o turismo vivencial por ali segue no 
fundo da casa, onde os visitantes podem fazer a trituração das 
amêndoas do cacau e a finalização do processo, em que a pasta 
obtida é envolta na folha lavada do cacaueiro.

A intimidade de dona Nena com o cacau vem da infância, 
quando as amêndoas eram usadas para consumo da própria fa-
mília e no comércio discreto do pai, Alcelino Costa. O negócio 
atual, que também recebe visitantes da Argentina, França e Ale-
manha, só foi criado em 2002. 

Ela pode até chamar de empreendimento, mas para quem 
vem de fora aquilo tudo continua sendo uma fantástica fábrica 
de chocolate em plena Floresta Amazônica. u

Site oficial da Secretaria de Turismo do Pará
www.paraturismo.pa.gov.br

Filha do Combu 
(chocolate artesanal de dona Nena)
Ilha do Combu - Igarapé Combu 
Tels.: (91) 98873-5284 e 99616-0648

Cacaueiro do quintal da 
casa de dona Nena, atração 
turística na Ilha de Combu. 
Na outra página, detalhe 
da produção artesanal de 
chocolate; amêndoas de 
cacau ao sol, e o chocolate de 
dona Nena tomando forma
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Navegue pela Antártida, o continente  
mais impressionante do mundo

CiNqueNtA  
toNsde brANCo

durante séculos, a beleza indomável da Antártida era restrita 

aos exploradores do calibre do inglês ernest shackleton, que, 

em 1914, sobreviveu à perda de seu navio, o endurance, e ainda 

salvou sua equipe, que resistiu por um longo ano na inóspita 

região. em 1912, o oficial da Marinha britânica robert Falcon 

scott e seus quatro companheiros de jornada perderam a vida 

tentando conquistar o Polo sul, em virtude das difíceis condições 

do ambiente antártico. scott perdeu a “corrida” da conquista 

para o norueguês roald Amundsen, que chegou antes ao local.

o Continente branco é o mais frio, severo, selvagem e isolado 

paraíso ecológico do planeta terra. são mais de 14 milhões 

de quilômetros quadrados de icebergs, vulcões e glaciares 

que formam uma paisagem monocromática, intimidadora e 

intensa. os poucos afortunados que têm a chance de ver de 

perto esse espetáculo da natureza só conseguem fazê-lo via 

expedição, com navios especiais que abrem caminho no meio 

de blocos de gelo. o turismo austral, cuja temporada se estende 

de novembro ao fim de fevereiro, é burocrático e custoso, mas 

garanto que a recompensa faz qualquer esforço valer a pena. 

Grande parte das expedições parte dos portos de ushuaia, 

na Argentina, ou Punta Arenas, no Chile. A viagem até a 

Península Antártida dura, no mínimo, 48 horas pela instável 

Passagem de drake. A sorte é que a maioria dos navios que 

oferecem esse roteiro possui boa infraestrutura de acomodação 

e gastronomia, bem como uma equipe bem preparada, e 

especialistas do ecossistema da região. Porém, já aviso que 

você não deve esperar pelo conforto e o luxo dos grandes 

cruzeiros europeus, pois essa não é a proposta da viagem. 

Muitos roteiros incluem as ilhas Falkland (Malvinas) e 

Geórgia do sul no itinerário. Ambas são repletas de 

animais, como pinguins, leões-marinhos e albatrozes, e já 

nos preparam para a explosão natural da Antártida. 

uma vez no continente, os deslocamentos são feitos a bordo 

de zodiacs, pequenos botes motorizados, e os passeios 

variam de acordo com o cruzeiro. embora as caminhadas 

sejam apropriadas para qualquer viajante, devo dizer que a 

mistura de neve, água, vento e rocha é sempre desafiadora. 

os longos dias de verão na Antártida, ensolarados por 

cerca de 20 horas, são ideais para a observação da 

extensa fauna da região, que, durante a estação, está em 

período reprodutivo. Pinguins das espécies rei, imperador, 

de Magalhães, Adèle, Chinstraps, Macarroni e Gentoo, 

centenas de leões-marinhos, focas, baleias e muitas 

aves aproveitam a deliciosa temperatura de -12ºC. 

Para completar o cenário, a magnitude dos icebergs, montanhas 

e lagos vulcânicos formam um pano de fundo que parece 

ser pintado à mão e revela como o ser humano é pequeno 

perto da infinita grandeza – e beleza – desse universo.

o balé dos pinguins é sempre 
uma atração que agrada

o navio apropriado percorre as águas 
geladas e revela as beleza dos cenário

As orcas da Antártida costumam 
trabalhar em grupo para capturar focas

A paisagem em tons de branco 
e azul é realmente única
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Degustação nas alturas  
em nova York         
nos meses que antecedem o inverno, tente reservar 

uma mesa na janela e escolha um horário que 

se ajuste entre o pôr do sol e o anoitecer, para 

realmente ter – com a mudança da luminosidade – uma experiência gastrovisual inesquecível: o asiate, um dos mais reputados 

estabelecimentos de nova York, está situado no 35º andar de um prédio encravado num dos endereços mais nobres da cidade. Isso 

sem contar que ali nas mesmas alturas também fica o irretocável Hotel mandarin oriental, ao qual se entrelaça o dito restaurante. 

mesclando gastronomia asiática com boas pitadas de ingredientes internacionais, o restaurante destaca-se pela originalidade 

dos pratos, a elaboração de cardápios sensacionais e a excelência do serviço. além, é óbvio, de uma vista sem precedentes do 

Central Park e do Columbus Circle, graças às vidraças que se alongam do chão ao teto. não fosse a gula e a admiração pela 

estética dos pratos que desfilam na sua frente, nem seria possível desviar os olhos do cenário fabuloso que se despenca por 

centenas de metros até alcançar as calçadas famosas. o asiate abre diariamente a partir das 7 da manhã, e até oferece um 

menu especial na hora do almoço. no entanto, é no jantar que as melhores surpresas aguardam os comensais, isso para citar 

apenas o tasting menu do Chef com harmonização de vinhos. De vieiras ao pato de long Island, passando por cordeiro e um 

irresistível leque de sobremesas, há opções para deixar com água na boca o paladar mais exigente. www.mandarinoriental.com . 

refúgIo IDeal na CaPItal CHIlena 
o bairro de lastarria, em pleno coração de santiago, desponta como 

um dos redutos boêmios mais concorridos da capital chilena. num 

perímetro de pouco mais de 1 quilômetro quadrado, você encontra 

museus, galerias de arte, restaurantes, barzinhos, butiques, sorveterias, 

lojinhas, tudo regado por uma atmosfera festiva e descontraída. Dia e 

noite o local é alto-astral e está sendo frequentado tanto por turistas 

como pelos chilenos. todo mundo caminha a pé, com tranquilidade e a 

qualquer hora. encravado em um local estratégico, o hotel the singular, 

inaugurado há menos de um ano, aninha-se num prédio cuja fachada 

e contornos se mesclam com harmonia ao estilo arquitetônico desse 

bairro histórico, muito embora o seu interior tenha sido inteiramente 

remodelado com todo o requinte. os quartos são amplos e confortáveis, 

e a decoração de extremo bom gosto, além de surpreender os hóspedes 

com uma fartura de amenidades. no subsolo, você também pode 

usufruir do spa e escolher o que mais lhe agradar no farto menu de 

tratamentos e massagens. no entanto, o reduto mais atraente do the 

singular é mesmo o lounge bar, localizado no terraço da cobertura, 

cujo décor é composto de múltiplas espreguiçadeiras espalhadas em 

cantinhos aconchegantes e protegidos por imensos ombrellones. lá 

de cima se vislumbra todo o bairro e, quando a luminosidade permite, 

até o contorno dos andes. no fim da tarde, o happy hour é bastante 

concorrido, principalmente em dias mais calorentos, quando a beira 

da piscina acaba sendo o refúgio ideal. www.thesingular.com 

marken, ao alCanCe Da bICICleta
Pedalar na Holanda é tão natural quanto escovar os dentes. tudo é projetado para que os ciclistas fiquem seguros e desfrutem das 

vias com as mesmas vantagens (e deveres) dos automóveis. além disso, muitos circuitos e logradouros são proibidos para carros e 

permitidos para bicicletas. melhor ainda para quem curte passear de magrela e explorar os arredores de cidades como amsterdã. 

não precisa mais do que um mapa e seguir as indicações (lembrando sempre de se manter na sua faixa de ciclista do lado correto) 

para alcançar pequenas cidades 

intocadas situadas a menos de 

uma hora de pedalada, passan-

do por paisagens dignas das 

pinturas impressionistas de 

grandes artistas holandeses. 

marken é uma delas, uma vila 

minúscula que, devido a uma 

tempestade no século 13, ficou 

literalmente ilhada. só em 1957 

foi construído o dique que a 

ligaria novamente ao continente 

e, por causa disso, suas casas 

são admiradas pelo estilo antigo 

preservado durante todo esse 

tempo, quando o único sustento 

vinha da pesca. sua marina é um 

charme, hoje cheia de pequenas 

embarcações que encontram 

um porto abrigado e de extrema 

serenidade. 

gréCIa à moDa antIga        
um dos segredos mais bem guardados pelos turistas calejados 

é, certamente, a ilha de Creta, que permanece com o mesmo 

astral da grécia dos anos 80, uma época em que ainda não 

tinha sido “invadida” pelas massas. se preferir ainda mais 

tranquilidade, melhor escolher como destino a cidade de Chania 

(bem mais discreta que a capital Heraklion), que é servida 

por um aeroporto com voos regulares a partir de atenas 

ou por companhias low cost. lá é tudo de bom: é quente, 

ensolarada, encoberta por flores endêmicas, rodeada por 

lindas montanhas e vales verdes, e tem praias douradas como 

as de elafonissi e falassarma, onde se pode nadar em águas 

transparentes, mansas e mornas. alugue um carro e explore a 

região sem pressa. localizada bem ao sul do mediterrâneo, a 

ilha é um dos primeiros lugares a captar o sol da primavera e 

até outubro consegue manter temperaturas agradáveis. Pode 

parecer inverossímil, mas Creta já foi uma colônia de leprosos. 

se estiver viajando com a família, não se deixe iludir pelos 

grandes resorts estrelados (são muito impessoais) e não hesite 

em aproveitar da genuína hospitalidade grega reservando 

um quarto de frente para o mar no ammos Hotel (www.

ammos.com), um pequeno mas extremamente confortável 

estabelecimento familiar pé-na-areia, onde você será tratado 

como um verdadeiro deus grego. www.ammoshotel.com .



Um píer 
com 

história
Destruído durante a Segunda Guerra 

Mundial e reconstruído em 1959, o píer 
Scheveningen, na Holanda, é um atrativo 

turístico cheio de diversão e sabor

a Praia de Scheveningen, em Haia, 
é sem dúvida a mais atraente es-
tância balneária da Holanda. Ali 
se pode descobrir o mundo mari-

nho no Sea Life Scheveningen e, em caso de es-
tar em busca de experiências culturais, explorar 
um dos jardins de esculturas mais incríveis do 
mundo, o Sculptures by the Sea, localizado nas 
dunas. Por último, mas não menos importante, 
Scheveningen tem grandes ondas e é a cidade 
do surfe na Holanda.

Há muitas formas de entretenimento, como 
cinema, teatro, cassino, museus, pista de boliche, 
compras, escolas de surfe, eventos esportivos, 
vários restaurantes, beach clubs, festas na praia 
e uma extensa variedade de esportes aquáticos, 
mas é mesmo o píer Scheveningen que mais 
chama a atenção. Esse cais gigantesco se estende 
da avenida até o Mar do Norte e todos os anos 
atrai milhares de visitantes que querem conferir 
como é a vista a partir do mar.

No píer há restaurantes, cassino e parque de 
diversões para as crianças, além de uma platafor-
ma de observação para ver o mar, a praia, a aveni-
da e o Kurhaus Hotel, de 1886. Durante o verão, 
é possível se jogar 60 metros acima do nível do 
mar no bungee jump e, de tempos em tempos, 
há exposições de arte e fotografia.

Inaugurado em 1959, o segundo cais subs-
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A vista aérea 
do píer, ao lado, 
mostra a sua 
grandiosidade. 
Abaixo, a bela vista 
que se tem da orla 
a partir do píer. 
Na outra página, 
os vários andares 
que acomodam 
restaurantes,  
bares, cassinos  
e exposições

tituiu o primeiro, destruído durante a Segunda 
Guerra Mundial. Seu comprimento total é de 
382 metros e sua construção incomum tem 
quatro ilhas.

Depois de um período de decadência, o 
píer foi comprado pelo Grupo Van der Valk em 
1991, passando por uma grande reforma que 
exigiu investimento de 20 milhões de euros e 
ganhando um restaurante e um cassino. Na se-
quência de um incêndio em 2011, a crise culmi-
nou em 2013, quando o píer foi declarado falido 
e toda a sua estrutura foi interditada por falta de 
segurança. 

Em 2014, o Kondor Wessels Groep BV, em 
Danzep, comprou o píer e planejou diversas 
novas funções para ele, que será reaberto em 
etapas. Nos andares inferior e superior há uma 

variada oferta de alimentos, restaurantes, bares e 
lojas. Com amplos terraços dentro e fora, o novo 
píer também oferece um programa que muda 
regularmente de festivais, cultura e música. Nos 
próximos quatro anos, o novo píer vai focar no 
desenvolvimento de cinco pilares: alimentos e 
bebidas, compras, esportes de aventura, cultura 
e música, e inspiração e educação.

Apesar de ser parte de Haia, o distrito de 
Scheveningen sempre teve sua própria identida-
de. Tem até um clube de futebol que disputa a 
primeira divisão holandesa. 

Vários eventos marcaram a história do lugar. 
Em 1653, foi palco da Batalha de Scheveningen, 
travada entre as frotas holandesa e inglesa. A 
partir dos anos 1400 a 1800, fortes tempestades 
castigaram o vilarejo. Um porto foi construído 

após a tempestade de 1894, que permitiu que 
modernos navios atracassem ali.  

Em 1818, Jacob Pronk fez uma construção 
de madeira perto da duna, onde as pessoas po-
deriam tomar banho – marcando o começo do 
vilarejo como estância balneária. Desde então, 
atraiu visitantes de todo o continente, a maioria 
dos quais vinda da Alemanha. Em 1886, para 
atender o crescente número de turistas, foi fun-
dado o Kurhaus Hotel.

A pitoresca Scheveningen sempre atraiu 
pintores e artistas holandeses – como Hendrik 
Willem Mesdag, Simon de Vlieger e Adriaen van 
de Velde – que, durante séculos, pintaram pesca-
dores do Mar do Norte e banhistas na praia. u  

www.pierscheveningen.com
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O navio Maria Theresa é um castelo flutuante – especificamente uma obra do 
período barroco, uma época reverenciada por sua grandeza e suntuosidade

  Viagem  
ao século 18

a imperatriz Maria Theresa, da Áustria, foi, certa-
mente, a chefe de Estado de maior poder na Eu-
ropa do século 18. Ela reinou de 1740 a 1780 e, ao 
contrário da grande maioria dos monarcas daquela 

época, teve um casamento feliz, ainda que arranjado pelos pais.
O navio Maria Theresa, que a homenageia, é diferente de 

qualquer outro, em qualquer rio. Ele exala o luxo e a beleza que 
caracterizam o barroco, estilo artístico que floresceu entre o fim 

do século 16 e meados do 18, inicialmente na Itália, difundin-
do-se em seguida pelos países católicos da Europa e da América. 

De acordo com o designer de interiores Toni Tollman, os 
itinerários do navio determinaram tanto a aparência do interior 
quanto seu nome. As viagens levam ao vasto império da arqui-
duquesa Maria Theresa, única mulher a comandar o império 
dos Habsburgo. “Projetamos o Maria Theresa para levar as pes-
soas em uma viagem de volta ao tempo com estilo e atmosfera 

a bordo totalmente integrados com a história e arquitetura que 
eles vão visitar em terra”, disse Toni Tollman. “Queremos que os 
hóspedes acordem todas as manhãs e se sintam como princesas 
e príncipes, embora rodeados por muita tecnologia.” Para isso, 
Toni, que trabalha com sua mãe Beatrice Tollman, fundadora 
e presidente da Red Carnation Hotels, pesquisou meticulosa-
mente o período e contratou artesãos e artistas de toda a Europa 
para dar forma ao seu castelo flutuante. Eles também investiram 

em antiguidades valiosas, objetos de arte autênticos e pinturas 
– tudo para proporcionar uma experiência diferenciada. 

No átrio de três níveis dominado por uma escadaria de 
mármore, uma pintura de 3 metros do século 18 da arquidu-
quesa, comprada na Christie’s, chama a atenção sobre uma ba-
laustrada dourada. Um lustre de Murano veneziano lança luz 
sobre paredes revestidas de espelhos antigos e pisos de mármo-
re com desenhos da coroa dos Habsburgo – há 1.600 delas ao 

No átrio, pintura 
da imperatriz do 
século 18, lustre de 
Murano e piso de 
mármore. Abaixo, 
azul real, cinza 
suave e dourado 
evocam o barroco. 
Na outra página, 
vista do navio que 
singra o rio Danúbio



longo dos três andares. Murais pintados à mão no teto comple-
tam o cenário.

Há muitos murais espalhados pelo Maria Theresa, da mes-
ma forma como havia nos castelos do período barroco. Existem 
cinco exemplos de pintura rural da Áustria dos ingleses Cro-
xford e Saunders no Habsburgo Salon, o espaçoso lounge e bar 
do navio. “Eles são exatamente o que você teria encontrado em 
um castelo barroco”, afirma Toni.

As cores utilizadas ao longo do navio refletem o azul real, o 
cinza suave e o dourado polido, expressões que também evo-
cam o período. Cada categoria de camarote assume uma paleta 
diferente e todas as cabines têm dossel na cama feito sob en-
comenda, banheiro de mármore e televisão de tela plana, além 
de varandas francesas e janelas ao ar livre para observar toda a 
paisagem durante o trajeto.

Para os 150 passageiros, 60 funcionários garantem um 
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As suítes, o lounge, 
o restaurante  
e o bar poderiam 
ser ambientes de 
um castelo barroco 
– e ainda oferecem 
bela vista e  
total conforto

serviço atencioso e farto. A experiência de imersão no barroco 
estende-se à comida e à bebida, pois os chefs buscam inspiração 
na gastronomia dos países por onde o navio passa, abastecen-
do-se de produtos locais.

Para cruzar o Danúbio em busca do vasto império de Maria 
Theresa, de Amsterdã a Budapeste em 14 noites, o navio conta 
com piscina, academia e spa, além do luxuoso Lipizzan Theatre, 
onde os hóspedes se acomodam em poltronas de veludo para 

conferir filmes em lançamento. A grande novidade é o Viennese 
Café, uma cafeteria 24 horas cujos design e menu foram inspirados 
nos melhores cafés de Viena, a capital do império dos Habsburgo. 

Com 443 pés de comprimento e 37,5 pés de largura, o na-
vio possui quatro decks e muito conforto. u      

Queensberry Viagens, tel.: (11) 3217-7100,  
www.queensberry.com.br
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A edição 2015 da regata Volta da Ilha dos Arvoredos foi marcada 
pelo mau tempo e o retorno de uma emocionante tradição

Considerada uma das mais importantes regatas de oce-
ano na cidade de São Paulo, a regata Volta da Ilha dos 
Arvoredos é promovida pelo Iate Clube de Santos 
desde sua primeira edição, em 1958, e há três anos 

consecutivos tem patrocínio oficial da Suunto.
Localizada em frente à Praia de Pernambuco, no Guarujá, a 

Ilha dos Arvoredos é um centro de pesquisas ecológicas e cientí-
ficas, e, graças às belezas e às surpresas do percurso, que sai da Baía 
de Santos e faz a volta pela ilha, atrai velejadores entusiasmados.

A disputa do troféu Fênix, ave-símbolo da ilha, e do concei-
tuado prêmio Suunto, um relógio da linha Ambit 3, aconteceu 
dia 12 de setembro e contou com a participação de 16 barcos 
das classes IRC, ORC e RGS categorias A, B e Cruiser.

Neblina, chuva, ventos sul, que oscilaram entre 15 e18 nós, 
e mar grosso com ondas de sueste, formaram as difíceis condi-
ções que foram enfrentadas no percurso de 17 milhas náuticas, 
exigindo das tripulações muita resistência física, agilidade e ele-
vado nível técnico. Com muitas desistências por avarias, apenas 
oito embarcações completaram o percurso da competição.

Na IRC, o Benneteau First 40 Rudá, de Mario Martinez, 
repetiu a dose do ano passado e assumiu o topo do pódio, dei-

Revivendo 
a históRia
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xando a disputa pelo segundo lugar para o Asbar IV, Benneteau 
First 35, com Jonas de Barros Penteado no timão, e para o H3+, 
um Farr 31, no comando de Carlos Alberto Fernandes, que, 
com uma diferença de somente 9 segundos no tempo corrigi-
do, ganhou a segunda colocação. Na RGS, Alfredo Peres Neto, 
comandante do barco ICTi, um Aruba de 26 pés, concluiu o 
percurso em 3:23:32, sendo o vencedor da classe. Na RGS 
Cruiser, José Carlos de Souza, comandante do Chrispin II, um 
Farr/Ahune 38, conquistou a medalha de ouro, seguido do ve-
leiro Harmonie, um Fast, de Mauricio Lopes Raposo.

Fita azul da edição, a tripulação do Lexus/Chroma, um 
B&C de 47 pés, único na ORC, teve a honra de reviver uma 
famosa tradição da Arvoredos. Como primeiro barco a con-
tornar a ilha, os meninos, sob o comando de Alexandre Baena 
Marim, foram saudados com uma queima de fogos organizada 
pela Fundação Fernando Lee. Trata-se de uma referência ao 
costume de Fernando Eduardo Lee, idealizador da regata e da 
fundação, que homenageava o primeiro barco da competição 
a passar pela ilha com um disparo de pólvora seca do canhão 
vindo direto da Revolução Constitucionalista de 1932, na qual 
participou como major. u

Harmonie e ICTi em ação. Na outra 
página, tempo fechado, neblina, chuva, 
mar agitado e muito vento marcaram 
a edição 2015. Abaixo, a largada na 
Baía de Santos foi realizada sob chuva
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3 4

5

7

Na cerimônia de premiação da Regata Volta da Ilha dos Arvoredos, realizada na 
sede Guarujá do Iate Clube de Santos, os vencedores receberam um exclusivo 
modelo da linha Amint 3 da Suunto, patrocinadora oficial da regata 

na hoRa

1

4

2

5

3

1 Sergio Cracasso da embarcação Chrispin II com a 
equipe do veleiro Aloha, Lucy Nonno, Renati Nonno 
Filho, Vitor Nonno e Guilherme Augusto
2 Patricia Ribau, Nathalia Pupo e Monica Alvarez
3 José Eduardo Piante e Bianca Santos
4 Rogério Mandetta, Soraya Mello e Nino Degolla
5 A marca finlandesa Suunto é patrocinadora 
oficial da regata desde 2012

1 Tripulação do veleiro Lexus/Chroma, 
fita azul na tradicional regata
2 Marco Hurodovich e José Carlos 
Souza, comandante do Chrispin II, barco 
vencedor pela classe RGS Cruiser
3 Ana Paula da Fundação Fernando Lee entrega 
o troféu Fênix para a tripulação do ICTi
4 Veleiro Harmoni: Marcelo Antonio de carvalho, 
Mauricio Lopes Raposo e Alan Trimbolin
5 Mario Martinez, comandante do 
Rudá, recebe seu sexto troféu da regata 
Arvoredos das mãos de Jonas de Barros 
Penteado, vice-comodoro do ICS

2
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Reação  
bRasileiRa
A cidade italiana de Talamone, na Toscana, sediou o  
Campeonato Mundial de Snipe – e os brasileiros fizeram bonito

Paraíso de kite surfistas e com uma baía perfeita para esportes náuticos, a pequena Talamone, nas 
proximidades do Monte Argentario, na província de Grosseto, foi palco do Snipe Worlds 2015, 
entre 12 e 26 de setembro. 

Conservando o aspecto das vilas de pesca toscanas, com ruas estreitas e casas de pedra, a 
cidade é protegida por uma velha fortaleza, cujas muralhas, juntamente com a beleza natural da costa, atraem 
cada vez mais visitantes. 

Recentemente, a cidade ganhou fama e foi tomada por enormes iates, que estacionam no porto. Suas 
praias cercadas por bosques de pinheiros e suas águas cristalinas de intenso azul costumam agradar. E agra-
daram também as 83 equipes de 18 países que participaram do Campeonato Mundial de Snipe, principal-
mente alguns brasileiros que se saíram bem na competição. Muito bem, diga-se de passagem, com o primeiro 
e o quarto lugar na disputa. 

O campeonato não poderia ter começado de maneira melhor: céu claro, água azul e ventos de 13 a 15 
nós na primeira regata e de 17 a 19 nós na segunda prova, ou seja, condições ideais para um dos campeonatos 
mundiais mais destacados da Vela internacional. 

Surpresa e muita emoção na oitava e última regata do Mundial de Snipe em Talamone. Os brasileiros 
Mateus Tavarez e Gustavo Carvalho, do Yacht Clube da Bahia, conquistaram um dos mais cobiçados títulos 
da Vela esportiva ao recuperarem 12 pontos dos argentinos Louis Soubie e Diego Lipszyc, que mantiveram 
a dianteira durante toda a semana. Os brasileiros lideraram a primeira regata, enquanto os argentinos per-
deram posições e ficaram em vigésimo lugar, tentando desesperadamente recuperar a décima terceira colo-
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cação, que garantiria o título. Nada mais poderia ser feito, já que a dupla brasileira ficou em segundo lugar 
na regata seguinte, vencida por seus compatriotas Rafael Gagliotti e Henrique Wisniewski. Muitos barcos 
separavam os argentinos, que chegaram em 23º lugar. Os brasileiros explodiram de alegria e, depois de serem 
acompanhados por outros barcos do Brasil, mergulharam nas águas azuis da Baía de Talamone, no Mar Tir-
reno, para comemorar o título. “É uma alegria incrível”, disseram Mateus e Gustavo. “Viemos com o objetivo 
simples de terminar entre os dez primeiros. Não esperávamos vencer o mundial.”

Organizado com cuidado e paixão pelo Clube de Vela Talamone, o longo evento reuniu durante duas 
semanas mais de 200 velejadores na vila de Maremma. A lenda do Snipe, o sueco Mats Gothlin, natural de 
Estocolmo, que comemorou seu aniversário de 70 anos e 10 títulos de campeão mundial na classe Snipe, 
comentou sobre a edição 2015: “Velejar de Snipe é uma ótima maneira de viajar ao redor do mundo e, em 
minha opinião, Talamone está entre os lugares mais top em que já corri, com condições climáticas perfeitas, 
organização impecável e assistência imediata no mar. Bravo, Circolo Vela Talamone!” 

O brasileiro Rafael Gagliotti, que foi para a Itália com Henrique Wisniewski apenas uma semana depois de 
vencer o 45º Campeonato Sul-Brasileiro de Snipe, realizado no Iate Clube de Santa Catarina, em Jurerê, conta 
que o objetivo da dupla é sempre o mundial, realizado nos anos ímpares, e que ficou satisfeito com o quarto 
lugar. “Nosso objetivo é sempre ganhar, mas estar entre os cinco melhores do mundo é ótimo, ainda mais com 
chances de vencer até o último momento, pois haveria a nona regata, que não aconteceu por falta de tempo.” 

Mesmo assim, a dupla que representa o Iate Clube de Santos saiu-se bem: ficou em quarto no geral, eleita 
a melhor do último dia e premiada com o troféu transitório Earl Elms, por ter vencido a última regata. u

Quarto colocados na 
classificação geral, 
Rafael Gagliotti e 
Henrique Wisniewski 
venceram a última 
regata e o troféu 
transitório earl elms  
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A nona edição do Sail Amsterdam 2015,  
em agosto, foi uma rara oportunidade de ver 
em ação os gigantes internacionais dos mares

AHolanda tem sólida tradição na navegação. Não é 
por acaso que seus velejadores estão sempre entre 
os melhores do mundo e fazem parte das tripula-
ções de ponta de todas as classes da Vela. 

Embora dominada pela Espanha na época das grandes 
navegações, tendo obtido sua independência em 1581 com o 
surgimento das Províncias Unidas dos Países Baixos do Norte 
(Holanda), o país fica de costas para o Mar do Norte e tem mais 
da metade de sua extensão territorial em altitudes abaixo do ní-
vel do mar (delta dos rios Reno e Mosa), numa composição 
geográfica que promove a navegação marítima e fluvial. 

E foi justamente para exibir a riqueza de seu patrimônio 
marítimo que criou-se o Sail Amsterdam em 1975, como parte 
das celebrações do 700º aniversário de Amsterdã. Foi organiza-
do pela Amsterdam Foundation Sail com o objetivo de preser-
var os valores fundamentais da Vela por meio da presença de 
barcos históricos, valorizando o patrimônio marítimo, promo-
vendo a cidade e o porto de Amsterdã e estimulando o interesse 
por barcos clássicos a vela.

Desde a sua primeira edição, em 1975, o Sail Amsterdam 
cresceu e tornou-se o maior evento público nos Países Baixos e 
o maior acontecimento náutico livre no mundo. De cinco em 
cinco anos, mais de 600 embarcações navegam ao longo do 

Desfile De 
rAriDADes

O Sail amsterdam 2015 atraiu centenas 
de veleiros, os maiores navios a vela do 
mundo, navios de guerra, réplicas incríveis, 
barcos modernos e os que fizeram história
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Botes e lanchas 
se misturam aos 
grande veleiros, 
formando o 
maior evento 
público nos Países 
Baixos e maior 
acontecimento 
náutico no mundo, 
com direiro a 
performance 
dos barcos e 
coreografia das 
tripulações 

Canal do Mar do Norte antes de serem amarradas em torno de 
IJhaven, em Amsterdã.

Este ano, a nona edição do Sail Amsterdam 2015 foi rea-
lizada entre 19 e 23 de agosto e atraiu centenas de veleiros, os 
maiores navios a vela do mundo, navios de guerra, réplicas in-
críveis, barcos modernos e os que formam a herança marítima. 
Eles chegam juntos nas proximidades do centro da cidade – no 
lago Ij, atrás da Estação Central de Amsterdã, onde muitos iates 
e lanchas os reverenciam. Nos dias seguintes, permanecem no 
porto da capital para participar das regatas, enquanto muitos 
outros eventos, como concertos de música clássica, pop e sho-
ws de jazz, demonstrações da Marinha holandesa e espetáculos 
pirotécnicos fazem de Sail Amsterdam uma festa única.

O evento promove regatas variadas, incluindo Skûtsjesilen, 
com barcos típicos; a Royal Netherlands Navy também mos-
tra suas habilidades na água; as manobras ousadas de navios; 
os “Tall Ships”, os navios a vela mais fascinantes e exóticos que 
competem pelo maior prêmio concedido pela coroa holande-
sa: do alemão “Alexander von Humboldt”, um 24 velas de 1.360 
metros quadrados, capaz de alcançar 14 nós com a força do 
vento, até o francês “Belém”, o cargueiro que sobreviveu à erup-
ção do vulcão Mount Pelée, no Caribe, em 1902, e transportou 
açúcar, coco e café do Brasil, da Guiana Francesa e da cidade 
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de Nantes; passando pelo espanhol “Atyla”, que circunavegou 
o globo e venceu o Troféu da Amizade na Tall Ships Regatta 
2014, no Mar Negro; além de marinheiros de todas as partes do 
mundo e suas histórias fantásticas. 

A partir do momento em que a bandeira deu a largada para 
o desfile, dia 19 de agosto, até as tripulações deixarem suas 
embarcações, dia 23, todos os presentes tiveram muitas opor-
tunidades de admirar os belos barcos. Há quem tenha feito 
uma visita às cidades à beira-mar ao longo do Canal do Mar do 
Norte para vê-los em ação e quem preferiu parar em IJhaven, 
Amsterdã, onde foram convidados a subir a bordo dos barcos 
clássicos e históricos.

O Sail Amsterdam atraiu mais de 1,5 milhão de visitantes. 
“O evento é aberto a todos, porque estabelecemos programas 
adequados para experts e para iniciantes. Você pode escolher, 
por exemplo, entre uma opção ‘clássica’, que permite desfrutar 
de um cruzeiro de cinco horas no canal, ou ‘dock’, participando 
da vida da aldeia marinheira e saboreando algumas especialida-
des internacionais, ou ainda ‘Salon’, ideal para quem prefere o 
charme do porto”, anunciam os organizadores. Independente-
mente da escolha, toda a cidade de Amsterdã está pronta para 
redescobrir sua alma navegante – e receber os visitantes com 
honras marinheiras. u

Os barcos fazem 
um desfile festivo 
pelo lago Ij, 
em Amsterdã, 
formando um 
cenário de filme
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Compreender bem os 
processos físicos que 
controlam o veleiro permite 
entender o comportamento 
do barco e por que 
certos ajustes levam a 
melhor desempenho 
e mais segurança

Há registros do uso de embarcações movidas a vela que remon-
tam a 4000 a.C. Egípcios velejavam e fenícios teriam chegado 
às Américas em barcos a vela. No entanto, até cerca de 900 
d.C, quando foi definida a vela latina, as embarcações usavam 

velas quadradas, ou seja, conseguiam se locomover com elas somente com 
o vento, na melhor das hipóteses num través folgado. A vela latina, triangu-
lar, permitiu o través e até través orçado, além de manobras mais rápidas. 
Um exemplo desse tipo de veleiro é o dhow, ainda utilizado no Oriente 
Médio. Os navegadores europeus mantiveram velas quadradas até o fim do 
transporte por veleiros, mas usavam juntamente algumas velas triangulares.

Durante esses milênios, houve uma lenta evolução no desempenho dos 
veleiros, até o fim do século 19. Aos poucos os veleiros conseguiram ganhar 
ângulo de orça, velocidade e, neste início de século 21, vimos vários recor-
des de velocidade. Por exemplo, a travessia do Atlântico Norte de leste para 
oeste, de 2.900 milhas, tinha como recorde 12 dias e 4 horas em 1905 (C. 
Barr) com 10,02 nós de média. Esse recorde foi batido em 2009, com 3 dias  
e 15 horas (P. Bidegorry), a uma velocidade média de 32,94 nós. O recorde 
anterior, de 1980 (E. Tabarly) tinha sido de 10 dias e 5 horas, a 11,93 nós.

Se, de um lado, somente hoje temos recursos tecnológicos que per-
mitem projetar e construir embarcações resistentes, leves e de alto desem-
penho, a compreensão de como um veleiro consegue mover-se contra o 
vento não é muito recente, pois nada mais é que a aplicação de conceitos 
de física básica. 

Neste artigo vamos abordar, portanto, a descrição física do velejar, sem 
entrar nos detalhes mais complexos da mecânica dos fluidos e da engenha-

ria, que, obviamente, são necessários para simular um veleiro de verdade. 
No entanto, compreender bem os processos físicos que controlam o velei-
ro permite entender o comportamento do barco e por que certos ajustes 
levam a um melhor desempenho (e mais segurança).

O veleirO-padrãO e veículOs a vela
Nas discussões que seguem, vamos usar como veleiro o monocasco 

com um mastro apenas, embora os princípios básicos são diretamente 
aplicáveis a multicascos, conforme mencionado no fim do artigo. Nosso 
veleiro-padrão tem, portanto, um casco, uma quilha, um leme, um mastro 
com buja e vela mestre ou uma vela apenas. 

Com esse perfil (mastro + vela), há muitos outros veículos movidos a 
vela, para os quais a física é exatamente a mesma. Podemos citar os carros 
a vela, em particular os triciclos que rodam pelas praias no mundo inteiro 
(recorde de velocidade: 204 km/h). No Brasil, há as conhecidas vagonetas 
do porto de Rio Grande, que se deslocam sobre trilhos com uma vela de 
carangueja. Há os “iceboats”, veleiros que se deslocam sobre patins em la-
gos gelados (recorde de 230 km/h). 

Todos esses veículos têm uma coisa em comum: eles usam o vento 
para se deslocar. Mas há mais um ponto sem o qual não poderiam velejar: 
eles se deslocam na interface entre um meio mais fluido (o ar) e um meio 
mais sólido e denso (a água, a areia, o trilho ou o gelo). É a presença dessa 
interface que permite o velejar contra o vento. Sem ela, ou seja, num meio 
homogêneo, o veleiro somente se deslocaria juntamente com o vento, 
como uma folha. Não que seja inútil, há pesquisa de fronteira para lançar 

satélites movidos a vento solar – por exemplo, o satélite japonês Ikaros. A 
física é a mesma, muito facilitada, pois só há um meio. É possível deslocar-
-se até quase 90° do vento, mas nunca contra o vento.

um pequenO prOblema
Física sem problema não tem graça! Vamos a uma pequena questão, 

cujo entendimento está no cerne do ato de velejar. Não basta acertar a 
resposta, afinal, são duas alternativas, é preciso conseguir explicar por que 
uma resposta está certa e não a outra.

Um velejador vai aproveitar seu domingo ensolarado para velejar 

num rio cuja água se desloca a 6 nós em relação à margem, de oeste 

para leste. Ele parte de manhã, quando não há vento em terra. Depois 

de uma hora, ele para para almoçar. Alimentado e descansado, ele 

retorna ao seu barco. Agora entrou uma leve brisa, de 6 nós, soprando 

de oeste para leste. Ele sai navegando mais uma hora.

Qual das alternativas está correta:

a)  Ele conseguiu velejar mais antes do almoço,  

mesmo não tendo vento.

b)  Ele conseguiu velejar mais depois do almoço,  

pois tinha vento.

Pense um pouco antes de prosseguir com a leitura. A resposta será 

dada adiante, mas é importante que tente entender a situação e 

justificar sua resposta, mesmo que depois ela prove estar errada.

cOnceitOs básicOs
Na descrição do movimento do barco, alguns conceitos básicos de fí-

sica são utilizados. Em primeiro lugar, o de força. Quando uma força atua 
no veleiro, ele é acelerado e sua velocidade varia (aumenta, diminui e/ou 
muda de direção), de acordo com a direção e o sentido da força. Decorre 

disso que, quando a velocidade não muda, não há força atuando no barco. 
Para ser mais preciso, a soma das forças que atuam é nula, por exemplo, 
o peso é compensado pelo empuxo da água no casco. Isso introduz um 
segundo conceito, na realidade uma lei: a toda ação corresponde sempre uma 
reação oposta e de igual intensidade (terceira lei de Newton). Onde isso nos 
leva? Por exemplo, à força de arrasto que a bolina ou a quilha exercem so-
bre a água corresponde uma força da água na bolina ou na quilha. Como 
veremos adiante é essa reação que permite ao veleiro subir contra o vento.

Outro conceito é o torque, que faz girar o barco em torno de um eixo. 
O torque é uma grandeza proporcional à força e à distância em que ela é 
aplicada ao eixo de rotação. Como no caso da força, se há torque não nulo, 
aparecerá uma mudança na velocidade angular (de rotação). Se a velocidade 
de rotação for constante, não há torque, ou seja, a soma dos torques é nula. 
Por exemplo, o vento tende a adernar o barco, que se inclina até que o torque 
da quilha ou do peso da tripulação seja igual em intensidade, mas oposto.

Com esses conceitos básicos, podemos estudar o movimento de um 
veleiro.

FOrças que atuam nO veleirO
A primeira força que vem à mente no caso de um veleiro é a do vento 

na vela. Vejamos a figura 1a: o vento é defletido pela vela. A velocidade 
inicial e a velocidade final do vento diferem tanto em valor quanto em 
direção. Para isso acontecer, podemos calcular a diferença de velocidade 

. Essa diferença é provocada por uma aceleração, logo 
por uma força, na mesma direção de . É a força que a vela exerce no 
vento, defletindo o vento. Ação e reação: é também a força que o vento 
exerce na vela.

O mesmo tipo de força acontece na quilha ou bolina na água: na figura 
1b, vemos a velocidade da água fazendo um pequeno ângulo λ em relação 
à quilha (exceto na popa rasa, o barco sempre anda um pouco de lado, para 

a física do
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sotavento). A água é defletida pela quilha e como no caso da vela, a quilha 
aplica uma força na água ou, ação e reação, a água exerce uma força na quilha.

Em primeira aproximação, a força do vento na vela, que puxaria o 
barco de lado, é compensada pela força que a água exerce na quilha, que 
impede esse deslocamento. Veremos adiante que esse cancelamento leva 
ao deslocamento do barco para a frente. Cabe lembrar que o leme atua na 
água exatamente como a quilha, isto é, ele deflete a água.

Outro par de forças relevante ao barco é o peso e o empuxo exerci-
dos pela água, que se anulam também. Em desenvolvimentos recentes, o 
empuxo é substituído pela força gerada por hidrofólios, superfícies que 
empurram o barco fora d’água quando ele se desloca rapidamente na su-
perfície. Há até barcos que nem casco têm e precisam de velocidade para 
navegar. O princípio é o mesmo da força na quilha ou no leme, mas usado 
para gerar uma força na vertical.

Finalmente, há as forças de atrito tanto do vento no casco e velame 
quanto da água na parte submersa do casco, quilha e leme (chamadas 
obras-vivas).

tOrques que atuam nO veleirO
Num sistema complexo como um veleiro, as diferentes forças atuam 

em pontos distintos. Resulta disso que aparecem torques, que são propor-
cionais à força e à distância ao eixo de rotação. Como dito acima, esses 
torques devem se cancelar para que o barco se mantenha equilibrado. A 
imagem mais clara desse equilíbrio é a foto de um veleiro em regata com 

a tripulação no trapézio tentando manter o barco planando na horizontal.
Podemos definir 3 eixos em relação aos quais o veleiro pode rodar: um 

eixo horizontal na direção popa-proa, um eixo na vertical e um horizontal 
perpendicular ao barco. O primeiro é o mais evidente: o barco aderna e 
isso é uma rotação provocada pelo torque que a força na vela gera, pois 
essa força está aplicada bem acima da água, em algum lugar no meio da vela 
(onde exatamente depende da regulagem da vela). O barco tenderia a dei-
tar na água se esse torque não fosse equilibrado por outras forças, como o 
peso da tripulação a barlavento e o empuxo da água no casco. Num multi-
casco, o casco a sotavento afunda um pouco e gera esse torque restaurador. 
No monocasco, a inclinação do barco faz com que o centro de empuxo se 
desloque a sotavento e gere um torque restaurador, como aparece na figura 
2a. Por outro lado, a força lateral na quilha, que mantém o veleiro na sua 
rota, tende a incliná-lo a sotavento também, exatamente como a vela.

Para o eixo vertical, o equilíbrio dos torques depende criticamente da 
regulagem da vela e do uso do leme. Usando o exemplo de um veleiro com 
buja e mestre, mostrado na figura 2b, a força do vento na vela grande tende 
a fazer o barco orçar, isto é, entrar no vento. A buja, por outro lado, tende a 
fazer o barco arribar. Se esses torques não se cancelarem, vai ser necessário 
usar o leme para adicionar um torque que vai manter o barco no rumo. Isso, 
claro, tem um custo: o leme deve deslocar a água e isso freia o barco! Esse 
eixo de rotação fica basicamente na altura da quilha/bolina.

Finalmente, o terceiro eixo responde pela tendência que o barco tem a 
enterrar a proa quando o vento vem de popa (figura 2c). A força do vento na 

vela, bem acima do convés, tende a fazer a proa do barco entrar na água. O 
aumento de volume de água deslocado gera um empuxo que cancela o tor-
que do vento na vela, mas freia o barco. Para contrabalançar essa tendência, a 
tripulação desloca-se para a popa, gerando um torque em sentido contrário.

detalhamentO das FOrças
É difícil falar em física sem usar equações. Mas pelo menos uma deve 

ser explicitada:
F = 1/2 r S C V2

Trata-se da força F que um fluido (ar ou água) de densidade r deslo-
cando-se a uma velocidade V exerce sobre uma superfície S. C é uma cons-
tante que depende do formato da superfície, mas que pode ser ignorada, já 
que não vamos fazer contas. A equação acima permite, em princípio, cal-
cular as forças que atuam na vela e na quilha. Ela serve tanto para o ar, que 
tem uma densidade de 1,23 kg/m3, quanto para a água, com densidade de 
1.000 kg/m3. Se, de um lado, a diferença de densidade for um fator 800, por 
outro lado, a área da vela é muito maior que a da quilha e a velocidade do 
vento maior que a do barco na água, de forma que as forças tenham uma 
intensidade comparável. Mas não custa notar que aumentar a velocidade 
do vento de um fator 2 aumenta a força de um fator 4 (22) sem, no entanto, 
aumentar significativamente a velocidade do barco se ele já está na veloci-
dade-limite – toda essa força serve apenas a adernar o barco, a solução sen-
do rizar a vela (diminuir S). Por outro lado, na medida em que a velocidade 
do barco na água aumenta, a área da quilha ou bolina pode ser diminuída. 
Essa mesma equação pode ser aplicada aos hidrofólios – com a velocidade 
certa e superfície adequada a força pode levantar o barco para fora da água.

Forças são tratadas em física como vetores, isto é, elas têm um valor 
(módulo), uma direção e um sentido e são representadas em diagramas 
como flechas. Vetores podem ser decompostos em componentes que nada 
mais são que vetores sobre direções “interessantes”. No nosso caso, pode-
mos decompor a força aerodinâmica do vento na vela FA numa compo-
nente na direção do deslocamento do barco FP, a força propulsora que vai 
empurrar o barco para a frente, e uma perpendicular FT, que serve apenas 
para adernar o barco e arrastá-lo de lado, como na figura 3a. Da mesma 
forma, a força hidrodinâmica FH na quilha gera uma componente R, que 
freia o barco, e uma lateral FL, que o impede de ser arrastado (mas ajuda em 
aderná-lo...), figura 3b.

Com o barco em velocidade constante, as forças estão em equilíbrio, 
ou seja, FA cancela FH, ou, de outra forma, as componentes na direção do 
movimento (FP e R) ou transversais (FT e FL) se cancelam. Se o vento au-
menta, FA aumenta, logo FP cresce, o barco acelera, FH (e R) aumenta e 
equilibra FP e o barco vai um pouco mais rápido. Se o vento diminui, FA 
diminui, R sendo maior que FP e o barco freia até um novo equilíbrio. Se o 
veleiro bater numa onda, R sozinha aumenta (a área molhada total aumen-
ta mas V não muda) e o barco freia, voltando a acelerar em seguida, pois FP 
(quase) não mudou.

Podemos agora entender por que o veleiro consegue subir contra o 
vento, algo que é sempre surpreendente. Vamos inicialmente considerar o 
barco deslocando-se com velocidade VB. Olhando as figuras 3a e 3b, o que 
aconteceria se não houvesse água nem quilha? Não haveria a força hidrodi-
nâmica FH e, portanto, o barco seria arrastado na direção de FA, ou seja, de 
lado e para trás, e não na direção de VB. O efeito da quilha (ou resistência 
lateral do casco de um catamarã) é criar a força FT, que anula a tendência 

a se arrastar de lado, o que sobra de FH é a resistência R, na direção de VB 
e que equilibra a força propulsora FP para manter a velocidade constante, 
numa direção contra o vento.

Consideramos o barco em movimento para facilitar a explicação de 
como ele se mantém na sua rota. Mas uma vez entendido isso, passar de 
parado para velocidade constante não oferece maior dificuldade. O barco 
parado sofre a força aerodinâmica sem que a quilha atue e começa a ser 
arrastado na direção da força FA. Assim que se deslocar na água, a quilha vai 
se opor a esse deslocamento lateral com uma força FH inicialmente peque-
na, mas não exatamente na direção de FA, pois ainda não há a resistência R 
na direção do rumo, embora exista  a componente propulsora FP. Assim, 
o barco vai começar a se deslocar de lado, mas com uma pequena com-
ponente para a frente. Ao acelerar um pouco mais, esse efeito aumenta, 
isto é, FT aumenta mais, a deriva diminui e a direção do movimento, ainda 
arribado, tende a se alinhar com o rumo desejado, e isso continua até que 
seja obtido o equilíbrio das forças da suposição inicial – o barco seguirá na 
direção de VB.

Uma consequência adicional da equação acima é que com velocidade 
nula não há força. Assim, se um barco está parado em relação à água, o leme 
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não atua, algo bem conhecido dos velejadores quando ficam parados com 
o vento na proa. 

Com isso em mente, podemos agora responder ao pequeno problema 
acima. A alternativa “b”, depois do almoço, tem um problema: o barco será 
arrastado pela água até atingir 6 nós, ou seja, a mesma velocidade, direção 
e sentido do vento. O vento aparente será nulo e o veleiro seguirá a 6 nós 
para leste. No caso da alternativa “a”, ao ser arrastado pelo rio até atingir a 
velocidade de 6 nós, o velejador sentirá um vento aparente vindo de leste, 
que ele poderá usar para velejar, dando bordos se quiser ir para leste mais 
rápido que o rio. Poderia, se for, por exemplo, um catamarã de alta perfor-
mance, subir contra a correnteza mais rápido que ela e ir para oeste, bastan-
do velejar mais rápido que o vento, que é o que vamos discutir em seguida.

indO mais rápidO que O ventO
Os recordes de velocidade citados no início deste artigo são todos de 

velocidades acima da do vento. Portanto, os fatos indicam que é possível 
velejar mais rápido que o vento, seja contra o vento ou a favor dele, o pro-
blema é explicar como isso é feito. As únicas impossibilidades físicas com 
velas é ir totalmente contra o vento ou mais rápido que ele totalmente a 
favor (embora seja possível fazê-lo “mecanicamente”, com hélice, rodas e 
engrenagens). 

Até agora discutimos basicamente as forças que o vento exerce na vela 
e a água na quilha. Até agora, deixamos de lado o vento aparente. Na situ-
ação tradicional em que o barco está parado na água e há uma brisa que 
sopra, essa brisa é o que chamamos de vento real ou vento verdadeiro. Essa 

definição deixa qualquer físico arrepiado, pois não existe de fato um vento 
real, tudo depende da escolha do sistema de referência e a discussão acima 
deixa isso muito claro: o vento real existe antes ou depois do almoço? Para 
prosseguir, vamos então definir o vento real como sendo o vento de velo-
cidade VR em relação à água, ou seja, consideramos a água, parada,  como 
nosso referencial, ignorando a correnteza. Escolhendo a direção em que o 
barco se deslocará com velocidade VB, podemos definir um ângulo que o 
vento real faz com essa direção. Se o vento real fosse nulo, ao deslocarmos 
o barco (com um motor) observaríamos um vento com velocidade igual a 
VB, mas em sentido contrário, -VB. Este é um vento aparente que sempre vai 
existir. Se ligarmos o vento real de volta, observaremos no barco um vento 
aparente que não é nem o real nem o produzido pelo deslocamento do 
barco, mas sim a soma vetorial deles, exatamente como no caso das forças. 
O vento aparente é, portanto, . A figura 4a mostra o 
caso para a orça: o vento aparente forma um ângulo menor que o ângulo 
do vento real β, ou seja, vem mais de frente. Quanto mais rápido andar o 
barco, mais o vento aparente virá de proa, até um ponto em que não conse-
guirá encher a vela, o que define o limite de orça e também de velocidade 
que o barco pode atingir.

O que acontece quando o vento vem de popa (rasa)? Nada muito exci-
tante: o vento aparente não pode ser nulo, pois a vela ficaria vazia. Ele deve 
continuar a vir de popa, menor que o vento real e essa é a razão pela qual a 
empopada não pode ser mais rápida que o vento real. 

A situação fica interessante com vento de alheta (ou través folgado). 
Nosso veleiro tradicional de casco deslocante tem uma velocidade limite 
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chamada de velocidade de casco, que é proporcional à raiz quadrada do 
comprimento da linha d’água – ele consegue ir um pouco mais rápido que 
esse limite, mas não muito, de forma que o que segue não pode ser apli-
cado a ele. Vamos considerar um veleiro “ideal” que não sofra esse limite. 
Veleiros como catamarãs com hidrofólios e os “iceboats” são realizações 
próximas desse “ideal”, logo a discussão aplica-se a eles sem problemas. 
Na medida em que o barco for mais rápido, o vento aparente tende a ir 
para a proa e o barco parece orçar. É o que vemos com catamarãs e veleiros 
de alta performance: sempre parecem estar orçando, mesmo que estejam 
de alheta. As figuras 4b a 4e mostram o vento aparente para um mesmo 
vento real a α=145°, para velocidades do barco iguais a 0,5VR, VR, 2VR e 
3VR, respectivamente. O ângulo do vento aparente vale β=119,1°, β=72,5°, 
β=25,9° e β=14,7°, respectivamente. Ou seja, um veleiro que orça a 26° do 
vento aparente pode velejar a duas vezes a velocidade do vento se ele vier 
de alheta! Um “iceboat” orça a 10°, ou seja, sua velocidade pode atingir 4 
vezes a do vento ou mais. 

A capacidade de um barco atingir certa velocidade em relação ao vento 
real a um dado ângulo é representada num gráfico chamado curva polar, 
cada veleiro tem a sua, que permite ao velejador achar o ponto ótimo a ser 
atingido. Ela também reflete as limitações do barco. 

eliminandO as limitações
Começamos o artigo falando de forças e torques. São essas grandezas 

que, de fato, geram limites que podem ser contornados graças ao enten-
dimento que temos delas e com a ajuda da tecnologia moderna, princi-

palmente de materiais leves e rígidos. A força que limita a velocidade é o 
arrasto, que tem uma equação semelhante à que está acima. A solução é 
diminuir a área e aproveitar a densidade do meio de suporte (água). Isso 
levou ao hidrofólio, que usa a força da água para levantar o casco e com 
isso diminuir a área molhada. Mas o aumento de velocidade que se obtém 
com isso gera uma força maior na vela (vento aparente ao quadrado), o 
que aumenta mais a velocidade (até o ângulo de orça limite), mas também 
aumenta o torque que tende a adernar o barco. Há diversas soluções para 
contornar isso: aumentar o peso e a profundidade da quilha, o que é um 
desperdício, utilizar quilha basculante, o que é feito em monocascos, como 
os IMOCA60 e o VO70, ou então alargar a base de apoio na água, que é 
a solução dos multicascos. Uma melhora final fica na forma da vela, que 
tende a se assemelhar cada vez mais com uma asa, em particular as velas 
rígidas. Um exemplo dessa evolução são os catamarãs da última America’s 
Cup. Se olharmos de perto, na medida em que a água se torna “dura” com a 
velocidade, os veleiros se assemelham cada vez mais a “iceboats”!

cOnclusãO
Conseguir entender um pouco a física do velejar e visualizar as forças 

e os torques permite ao velejador dominar melhor o seu barco e ao que 
navega na poltrona lendo revistas compreender melhor por que certas op-
ções de projeto de barcos são seguidas e outras não. No entanto, se, de um 
lado, a tecnologia e a informática ajudam muito o projetista com materiais 
e simulação, por outro, o ato de velejar e as ideias novas continuam sendo 
uma tarefa humana, que depende muito da intuição e da imaginação. u

Figura 4a

Figura 4b Figura 4c Figura 4d Figura 4e
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Delírio fascinante
Fotógrafo e artista, William Kass produz maquetes  
com paciência e precisão, e registra seu universo particular 

fotógrafo e artista, William Kass faz intervenções di-
gitais em fotografias. Produz figuras de rostos borra-
dos ou de costas para o observador como testemu-
nhas anônimas de suas paisagens oníricas.

Kass mistura criatividade, humor e fantasia para criar paisa-
gens de realismo mágico tão convincentes que vemos sorvetes se 
tornarem ilhas com uma certa naturalidade, além de admiração.

Às vezes, ele tira o foco de paisagens e investe na saturação 
de cores – é a sua forma de provocar o nosso olhar.

Ele ganhou destaque com a série Minimize Food, para a 
qual usou os mais diversos tipos de frutas e alimentos em di-
vertidas interações com personagens que são nada mais que 
bonecos de plástico. Dessa forma, rodelas de laranja tornam-se 
piscinas, verduras viram um mar perfeito para o surfista e cocos 
formam o cenário gelado dos pinguins. William Kass cria as ce-
nas, monta as mesmas no estúdio, onde pode explorar diferen-
tes composições, luzes e sombras, e as fotografa, numa série de 
infinitas possibilidades que virou notícia mundo afora.  

Juntamente com outros 30 artistas – entre pintores, mu-
ralistas, grafiteiros, fotógrafos e designers gráficos, de diversas 
gerações e localidades, como o americano Eric Martin e o uru-
guaio Daniel Cardoso, William Kass faz parte da Art Station.

Abaixo, as obras Watching the 
Land, em que os personagens, 
cujos rostos sempre 
permanecem ocultos, parecem 
imersos em seus próprios 
universos, e Icecream Land, onde 
o sorvete é uma ilha. Na outra 
página Little Boy, o registro de 
uma criança ao descobrir o mar
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Art Station 
Quiosque no piso superior do D&D Shopping  
e Galeria no lobby do Sheraton Hotel,  
tel.: (11) 3043-6220, www.artstation.com.br

Idealizada pelo casal de artistas Karin Aquino e Diego Dol-
ph Johnson, a Art Station é uma galeria de arte que representa 
artistas multimídia brasileiros e internacionais com foco no 
segmento digital. “Nosso objetivo é fomentar a arte, nossos ar-
tistas e seus movimentos”, declara Karin. “Mergulhamos na era 
digital, que vem abrindo novos campos para a arte,” acrescenta 
Diego. 

Inspirada na diversidade e no grande acesso cultural das 
principais estações de metrô de Londres, a galeria chegou ao 
D&D Shopping com sua primeira galeria, um tipo de vagão 
móvel, onde se pode escolher gravuras em diversas mídias, 
como papel, canvas e outras, em escalas variadas, atingindo 
mais de 5 metros de altura, além de diversos suportes para as 
obras, como molduras de diferentes tipos de madeira e de cores 
variadas, montagem no chassi, entre outros.

Além de galeria de arte, a Art Station também se firma como 
Centro Cultural ao realizar palestras e workshops sobre arte no 
Teatro WTC, levando convidados especiais, como críticos de 
arte ou curadores. Conta também com um muro externo de 
200 metros quadrados para exposições exclusivas de grafiteiros 
e muralistas, localizado na entrada do complexo World Trade 
Center, na Rua Henrique Hertz. u

Human Bee, a maquete 
surrealista flagra o cotidiano 
de seres imaginários, com 
humor e fantasia. Na outra 
página, por cima e por baixo 
da água: Underwater Land e 
Coconut and Penguins
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O que o oceano une ninguém separa. A história do clã Bell, que há 
anos participa de competições com o mesmo barco, é prova disso

Laços de  
famíLia

a vida a gente tempera a gosto e a família Bell con-
dimenta tudo com sal – e não com uma pitada 
ou um punhado, mas com um oceano inteiro. A 
receita, passada de geração a geração, teve início 

com Willard Bell, que diluía as dores e as delícias do destino 
nas águas do mar.

Apaixonado confesso pelo mar e pelos cinco filhos, Willard 
queria uma embarcação em que coubessem confortavelmente os 
sonhos e os rebentos. Optou pelo Westward, um barco chinês de 
três cabines: uma para si e para esposa, outra para as meninas (Te-
resa e Rosey) e a última para os garotos (Charlie, Sam e Willie). 

Para matar a sede da vida seca em terra firme, a família Bell 
realizava a bordo da nova aquisição viagens curtas quase todos 
os fins de semana. O destino mais recorrente era a Ilha Catali-
na, a poucas horas de Los Angeles, onde moravam – e ainda 
moram. “Aqueles dias de verão, com todo mundo no barco, fa-
zendo uma rota já conhecida e cuja beleza nunca desapontava, 
talvez sejam as lembranças mais doces que trago na memória e 
no coração”, conta Willy, um dos herdeiros do Westward. Sam 
também se emociona ao se lembrar dos vários fins de semana 
em alto-mar, mas elege outra passagem como a mais marcante: 
“Em 1967, fomos a Honolulu disputando a Transpacific Race 
(corrida náutica de Los Angeles ao Havaí) e, em vez de voltar-
mos diretamente para casa, levamos o Westward para o Alasca”. 

Sob o comando firme de Willard, o barco da família Bell par-
ticipou ativamente de algumas das competições mais difíceis do 
mundo náutico, inclusive a Tahiti Race. Depois de falecido, os 
filhos trataram de manter acesa a chama aventureira da embarca-
ção, mas o cuidado com os filhos pequenos e com a carreira era 
algo impossível de adiar e, assim, o Westward foi precocemente 
“aposentado” das corridas para se lançar nas águas mansas de um 
barco de passeio, fazendo viagens curtas aos sábados e domingos. 

Mas os irmãos não poderiam permitir que a embarcação 
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Além de manter a 
união da família, 
todos se divertem, 
provam guloseimas 
e colocam as 
novidades em dia

familiar encerrasse sua trajetória esportiva com um resultado 
pouco expressivo: na Transpacific Race de 1981, o clã e seu va-
lente Westward socorreram um competidor em apuros e o peso 
extra afundou as chances de uma boa colocação na corrida. 

Assim, 32 anos depois de “pendurar as chuteiras”, o iate 
voltou para onde nunca deveria ter saído – os mares de com-
petição. “Foi preciso gastar um bom dinheiro para deixá-lo em 
forma de novo”, conta Willie. Mas o que poderia ser visto como 
a teimosia de senhores de idade já avançada acabou se tornan-
do uma questão de honra para a família Bell, que embarcou na 
aventura, em 2013. 

Duas gerações da família Bell refaziam juntas o caminho 
que o patriarca Willard conhecia de olhos fechados. “Acho que 
a nossa família é especialmente unida por conta do Westward, 
que é o nosso xodó”, afirma Sam, que teve a chance de disputar 
a Transpac 2013 ao lado do filho.

O que era para ser uma despedida mais honrosa tornou-se 
um novo começo e, em 2015, lá estava o barco novamente nas 
águas do Oceano Pacífico, brigando com modelos mais novos. 
Dessa vez, a “desculpa” era comemorar os 50 anos da primeira 
corrida do Westward. 

Meio século depois, o mesmo barco, com a mesma família, 
fazia o mesmo caminho. A viagem entre Los Angeles e Honolu-
lu levou 13 dias e, como era de se esperar, foi bastante marcante 
para os Bell. “Acho uma sorte tremenda poder velejar com os 
meus filhos, sobrinhos e netos. Muita gente tem a chance de 
ouvir boas histórias, mas poucos são os que têm a felicidade 
de dividi-las, experimentá-las”, declarou Sam, capitão do Wes-
tward e o mais velho a bordo, com 67 anos. O mais novo da 
equipe era o filho de Willie, de 27 anos.

“Somos professores da próxima geração e tenho certeza que 
eles passarão esses ensinamentos adiante”, revela Willie. Para 
Alli Bell, de 35 anos, navegar ao lado dos tios é uma questão de 
tradição e a diferença de idade não é um desafio. “Quando meus 
tios e meu pai sobem a bordo, é como se todos voltassem a ser 
jovens de novo”, revela Alli. 

Apesar da boa convivência, é inevitável que se façam algu-
mas adaptações: “Em uma corrida, os barcos vão ficando meno-
res a cada dia, então é muito importante saber respeitar o espaço 
e o momento do outro; não há lugar para guardar rancores, pois 
o mar exige que se tenha bastante maturidade”, explica Sam.

Longe de computadores, celulares e tantas outras distra-
ções, a família Bell conecta-se de uma maneira mais profunda, 
compartilhando ideias, medos, anseios, risadas e até recorda-
ções. “Contam meus tios e meu pai que, certa vez, voltando do 
Havaí, o barco ficou preso numa região sem vento e uma baleia 
apareceu para ajudá-los, dando um ‘empurrãozinho’ no casco 
do Westard”, diverte-se Alli, reproduzindo sua história predileta.

Pergunto se acredita no “causo” e ela diz que acha tudo bem 
suspeito, mas que não há motivos para os homens da família 
inventarem tudo isso – o que não os impede de “aumentar” um 
bocado os fatos reais. É o jeito de os Bell apimentarem – ou sal-
garem – essa doce recordação. u  
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O cais que 
virOu museu
O Velho Cais de Liverpool, na Inglaterra, foi preservado 
como parte de um museu, enquanto um novo e 
moderno terminal está prestes a ser inaugurado

O porto de Liverpool, na Inglaterra, completou 300 anos. O Velho Cais (Old Dock), como é conheci-
do localmente, abriu para negócios em 31 de agosto de 1715, servindo de modelo para o desenvol-
vimento de outros portos comerciais.

Seu desenho pioneiro permitiu que os navios carregassem e descarregassem independentemen-
te das condições das marés, reduzindo de duas semanas para menos de dois dias o tempo necessário para o 
retorno das embarcações, e ajudando Liverpool a se tornar um dos portos mais importantes do mundo. Graças 
ao Velho Cais, até o fim do século 19, cerca de 9% do comércio mundial era feito via Liverpool.

Capaz de acomodar até cem navios simultaneamente, o cais levou cinco anos para ser construído, a um custo 
de 12 mil libras esterlinas – valor elevadíssimo para a época e uma iniciativa bem arriscada, pois levaria a cidade 
à falência se não tivesse tido êxito.

Em 1826, superado por portos de maior capacidade no Rio Mersey, o Velho Cais foi aterrado. E sua estrutura 
só foi redescoberta durante escavações em 2001, e preservada como parte do Mersey Maritime Museum. 

“O aniversário acontece em um momento significativo, em que finalizamos a construção do novo terminal 
de contêineres Liverpool2”, disse Mark Whitworth, diretor-executivo da Peel Ports, operadora do porto local e 
dos sete mais importantes portos da Irlanda e do Reino Unido. “Isso criará um novo capítulo em nossa história, 
estabelecendo uma nova porta de entrada ao Reino Unido para a comunidade comercial internacional.”

As obras do novo terminal de contêineres de águas profundas Liverpool2 estão em estágio avançado. Or-
çado em 300 milhões de libras, o projeto tem previsão de inauguração em dezembro deste ano. Trata-se de um 
projeto do plano diretor dos portos de Merseyside, uma visão de 20 anos para frente, para o crescimento e desen-
volvimento futuro do porto de Liverpool e do Manchester Ship Canal, lançado pela Peel Ports no ano passado. 

O Liverpool2 vai se conectar diretamente a uma série de centros de logística portuários ao longo do Man-
chester Ship Canal, resultando no desenvolvimento do primeiro “centro de logística verde” do Reino Unido, 
que vai reduzir os custos, o congestionamento e a emissão de carbono das empresas localizadas no noroeste da 
Inglaterra, servindo ao norte do Reino Unido. Isso permitirá que as companhias globais tenham acesso direto aos 
grandes centros de importação do Reino Unido por uma rota mais econômica e com menor emissão de carbo-
no, além de fornecer às exportadoras do norte do Reino Unido uma rota mais competitiva para seus mercados. 

Para comemorar o aniversário do porto, a Peel Ports convidou os moradores para compartilhar suas imagens 
e memórias sobre a rica história marítima da cidade. As contribuições recebidas serão transformadas em livro e 
estão reunidas em exposição online no site http://peelports.com/liverpool300. u

À direita, registro 
de uma das 
primeiras docas 
molhadas do 
mundo no porto 
de Liverpool. Na 
outra página, o 
imenso terminal 
de contêineres e 
o movimento de 
navios no porto
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Diversas lendas e histórias giram em torno do Labskaus, prato típico do norte da Ale-
manha, hoje muito consumido em receitas variadas. Existe até um encontro anual, 
na cidade de Wilhelmshaven, no Mar do Norte, para celebrá-lo – e apreciá-lo. 

Antigamente, os marinheiros não conseguiam manter os alimentos frescos 
por muito tempo nos navios, por isso investiam em opções que dispensassem a refrigeração. 
Da mesma forma que os vikings  secavam o bacalhau ao ar livre, até que perdesse quase a 
quinta parte de seu peso e endurecesse para ser consumido aos pedaços nas longas viagens 
que faziam pelos oceanos, os alemães investiram num purê de carne de boi salgada, beterrabas 
em conserva, cebolas e batatas, que resistia por longo período. 

Conhecido pelo menos desde 1710 e servido com pepino em conserva e peixe seco/de-
fumado, o Labskaus era o prato de marujos europeus, aventureiros louros que singraram vas-
tos oceanos e mares distantes, alimentando-se da mesma coisa por meses a fio. A beterraba era 
adicionada como suplemento e também para dar cor ao prato. Se existissem galinhas vivas a 
bordo, eles colocavam um ovo frito por cima – mas tal capricho era restrito apenas ao capitão. 
E se um peixinho defumado estivesse dando sopa por ali, era aproveitado no prato também.

A carne de boi é marinada durante quase 15 dias. Depois é moída e misturada com um 
pouco de batata cozida e temperos diversos. Moldado como uma espécie de hambúrguer, é 
servido com dois ovos fritos por cima e pepinos em conserva ao redor. 

A carne e os legumes cozidos em caldo de carne, além de um sabor ligeiramente doce 
proveniente do pepino, da beterraba e da batata, alimentavam e supriam as necessidades de 
proteínas e vitaminas dos marujos nas longas viagens.

A refeição é tradicionalmente preparada cozinhando a carne bovina em caldo e depois pi-
cando-a com a beterraba, cebola e batata cozida, e fritando a base em banha de porco. Mas o 
prato que virou especialidade em Hamburgo ganhou inúmeras variações. Ali é feito com carne 
enlatada e batatas misturadas com beterrabas, num visual totalmente vermelho, quebrado pelo 
ovo frito colocado por cima, picles e enrolados de arenque servidos ao lado. Em Bremen, a 95 
quilômetros de Hamburgo, por exemplo, o Labskaus é preparado como manda a tradição: com 
carne, cebola e batata, com a beterraba, o pepino e o arenque servidos como acompanhamento.

O prato venceu fronteiras e ganhou versões também na Escandinávia, onde é geralmen-
te servido sem o arenque. Na Dinamarca, foi acrescentado um molho; na Suécia, virou um 
guisado feito com carne e purê de batatas; na Noruega, o nome Lapskaus diz respeito a uma 
variação de guisado de carne com molho. u

Eis uma receita simples deste tradicional prato: 

ComiDa De 
marinheiro 
Apreciado como saborosa iguaria genuinamente alemã,  
o Labskaus alimentou muitos marujos no passado, e hoje  
tem variações que continuam agradando em terra e no mar

LAbskAus 
  

modo de fazer 
Cozinhe a carne, o caldo de carne, o louro, o sal, as pimentas e o cravo por cerca de 
30 minutos. Quando estiver na metade do cozimento, adicione a cenoura e a raiz 
de salsão. Retire a carne do caldo. Frite a cebola na manteiga com um fio de azeite, 
quando dourar, junte a carne, as batatas e as beterrabas por dois minutos.
Amasse o caldo com a batata e a beterraba, e também a carne, se ela não estiver 
desfiada. se for necessário, use o liquidificador, pois a mistura deve ter consistência 
de purê. Acerte o sal, a pimenta, coloque a noz-moscada e misture. sirva no prato 
com o ovo frito por cima, acompanhado de picles e peixe em conserva.

ingredientes
 700  g de charque já dessalgado 

e desfiado (mas pode 
usar carne enlatada)

 5 cebolas
 800 g de batatas cozidas
 2 litros de caldo de carne
  1 raiz pequena ou  

um talo de salsão 
 2  cenouras
 300 g de beterraba cozida
 2 folhas de louro
 5 cravos-da-índia 
 4 pimentas-da-jamaica
 6 grãos de pimenta-caiena
manteiga
sal
pimenta
noz-moscada

acompanhamentos
 4 pimentas-da-jamaica
 4 ovos fritos
 4  arenques em conserva 

(peixe em conserva)
 4 pepinos em conserva
 4   fatias de beterraba 

em conserva
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Tendências deep summer 
e sofT pop para iaTes 
o verão no Hemisfério sul está chegando e, com ele, uma 
grande onda de renovação e novas tendências que influenciam 
o design, as cores, patterns, formas e detalhes 

tecidos, mas selecionei duas que prometem ser as mais 

utilizadas aqui, pois têm um ânimo mais latino-americano 

e são mais carregadas nas cores que nós, brasileiros, 

aceitamos mais em matéria de combinações e acentos. 

a tendência deep summer é inspirada diretamente nas 

paisagens do fundo do mar e nas imagens de galáxias 

distantes e planetas próximos. os tons são múltiplos de azuis 

e verdes, com toques de amarelos e laranja bioluminescentes. 

as superfícies são lisas e iridescentes, com nuances de 

frutacor que remetem à luz do fundo do mar e em luzes de 

estrelas. estampas de corais, com ondas, texturas de couro 

e uma eventual iluminação por Led do espaço, fazem parte 

dessa tendência. almofadas podem ser feitas de tecidos 

mais extravagantes com toques de amarelo, turquesa e 

néon, que sejam sobrepostas a tecidos mais sóbrios, como 

azul navy. as estampas são lisas em color block ou são 

listradas ou com inspiração em folhas e motivos marinhos. 

uma base mais sóbria e versátil pode ser um deep summer 

em contato com cores mais divertidas e detalhes de corais 

que trazem à tona a imensidão do mar e suas profundezas 

e criaturas. Toques de geometrias também podem ser 

utilizados, desde que na paleta de cores da tendência. essas 

cores utilizadas juntas prometem ser um sucesso e indicam 

também modernidade e despojamento dos proprietários. 

essa previsão da invasão do azul nos interiores já pode 

ser confirmada com as feiras de design deste ano, que já 

começaram a apresentar tons marinho, petróleo e turquesa. 

Já a soft pop é o completo oposto, seguindo o desejo de um 

ambiente mais sóbrio, mas ao mesmo tempo delicado e sutil. 

a paleta de cores dessa tendência segue os tons pastel em 

matte combinando cores mais contrastantes e brilhantes que 

vão bem com mobiliários e superfícies mais curvas (caso dos 

iates). as formas são arredondadas, mas as estampas são 

fortes e marcantes, em tons de preto e branco contrastando 

com cores pastel delicadas. para seguir essa linha, escolha 

tecidos com relevos delicados quase em matelassê, tecidos 

mais sóbrios com estampas simples, porém marcantes. 

almofadas para um interior soft pop possuem elementos 

florais, geométricos abstratos e ilustrações simples, apenas 

cuidado para não criar uma atmosfera infantil – para evitar 

esse caminho, aposte em patterns mais maduras em preto e 

branco, que se opõem às cores delicadas dessa trend. aposte 

também em um color blocking com um tom inusitado como 

o amarelo e o laranja, que fornecem um contraste bem-

vindo e que equilibram as proporções visuais do ambiente. 

para completar a inspiração e incentivar a mudança dos 

tecidos para o verão, um mergulho nos moodboards 

para orientação e seleção dos tecidos vendidos 

aqui no Brasil que mais se aproximam dessas duas 

tendências que prometem ser um must em 2016.

*Érica Giacomelli é 
arquiteta e designer 
de interiores
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1 Quaker Tecido repell sungucci orange 2 regatta sunbrella echo Limelight  
3 regatta ultrasuede Lime 4 Quaker Tecido repell sungucci Turquoise  
5 regatta sunbrella canvas Tangerin 6 regatta ultrasuede orange 7 regatta 
sunbrella canvas melon 8 regatta sunbrella stanton Lagoon 9 regatta 
sunbrella canvas  navy 10 regatta devesas indigo 11 regatta sunbrella echo 
citron 12 regatta sunbrella canvas sunflower 13 regatta sunbrella astoria 
Lagoon 14 regatta subrella canvas Teal 15 regatta Tenor cores

1 Quaker Tecido repell sunvaley ocean 2 Quaker Tecido repell sun’lil coral spa 
White 3 regatta subrella canvas aruba 4 regatta sunbrella stanton Lagoon  
5 regatta sunbrella astoria Lagoon 6 regatta subrella canvas Teal  
7 regatta sunbrella canvas navy 8 regatta sunbrella canvas Tangerin  
9 regatta ultrasuede orange 10 regatta sunbrella echo sangria 11 regatta 
devesas indigo 12 regatta sunbrella echo citron 13 regatta sunbrella canvas 
sunflower 14 regatta sunbrella echo Limelight 15 e 16 regatta ultrasuede Lime

1 regatta cabral pB 2 Quaker montego curry 3 regatta ultrasuede 
stone 4 regatta ultrasuede Taupe 5 Quaker Tecido repell Q-sunnybelle 
pure White 6 Quaker Tecido repell sunsnippy B&W 7 Quaker montego 
Lilac 8 regatta ultrasuede african Vi 9 regatta ultrasuede platinum

1 regatta sunbrella canvas spa 2 Quaker montego Lilac 3 Quaker 
montego curry 4 Quaker Tecido repell sunmonopoly White multi  
5 regatta opera cores  6 regatta sunbrella canvas Lead chine  
7 regatta ultrasuede platinum 8 regatta ultrasuede  Taupe  
9 Quaker Tecido repell Q-sunnybelle pure White

muitas pessoas dizem que as tendências são passageiras 

e desnecessárias, mas eu sou uma firme apoiadora 

e divulgadora das tendências, tanto na moda quanto 

no design de interiores, pois creio que elas se apoiam 

e complementam nossos gostos e estilos pessoais. 

as trends acompanham as mudanças sociais, 

econômicas e comportamentais da população. 

Toda tendência começa com as ideias das pessoas 

inovadoras (que, acredita-se, são de 2% a 5% da população 

global). depois disso chegam nos early adopters (5% a 

20%) e os trendsetters (de 20% a 50% da população). 

finalmente, chegam ao público mainstream (os outros 

50% da população), quando já é reconhecida facilmente 

e já está no meio do seu ciclo de vida. uma tendência de 

interiores em matéria de tecidos, por exemplo, tem uma 

expectativa de vida de até cinco anos, enquanto uma 

tendência de moda dura por volta de dois anos apenas. 

por que não aproveitar e se adiantar neste 

verão sendo um early adopter para essas 

novas tendências que estão chegando?  

para a próxima temporada, os trend forecasters estão 

pensando em diversas tendências em matéria de 
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divertido jogo 
de Módulos
Situada no ponto mais emblemático de Trancoso, o Quadrado, 
a casa de um empresário do mundo da moda une o útil ao 
agradável e ainda tem vista para a imensidão do verde e do mar

Charmoso povoado localizado no litoral sul da Bahia, 
a quase 50 quilômetros de Porto Seguro, Trancoso 
atrai pessoas de todas as partes do mundo. Antiga al-
deia de índios fundada por padres jesuítas em 1856, 

foi privilégio de poucos habitantes até ser descoberta pelos hip-
pies nos anos 70. Depois, a pequena vila cresceu, ganhou ener-
gia elétrica, se transformou no destino preferido de antenados e 
seu comércio virou coisa de gente grande. 

Foi exatamente por isso que o empresário Renato Caliman 
abriu ali, no famoso Quadrado – a ampla praça gramada emol-
durada por casinhas coloridas com a Igreja de São João Batista 
ao fundo – uma filial de sua Carmim, a grife que é referência da 
moda brasileira com coleções leves e coloridas.

E para facilitar sua vida, construiu também uma casa, anexa 
à loja, para se hospedar quando vai à cidade para trabalhar e, 
claro, curtir. “Trancoso é um lugar mágico, especial, tem uma 
energia lá que não dá para explicar. Búzios também é assim”, diz 
Renato, que fez em Búzios o mesmo esquema: a casa fica sobre 
a loja numa forma mais que perfeita de unir o útil ao agradável.

O projeto da arquiteta Viviane Abdo – que visitou Tran-
coso como turista e por lá ficou, há anos – privilegiou a luz, a 
cor e a natureza do lugar: “É prazeroso poder desfrutar disso, e 
todos agradecem ter dentro de casa tudo o que normalmente 
fica do lado de fora. Por meio de grandes aberturas ou jardins, 
ou utilizando vidros, janelas de veneziana e outros elementos, 
podemos lograr um projeto que, além de charmoso, é eficiente 
e proporciona um grande bem-estar”, ela disse.

Como os lotes no Quadrado são estreitos e bem compri-
dos, geralmente com casas geminadas, Viviane acredita que 
um dos principais desafios ao elaborar este projeto foi pro-
porcionar insolação, ventilação e privacidade – três pontos 
que, quando atingidos, brindam conforto e criam ambientes 
agradáveis e harmoniosos. “Para isso, criar aberturas voltadas 
para o centro do terreno e pátios abertos com jardins entre 
as edificações, interligadas por passarelas, foi a solução mais 
adequada”, avalia a arquiteta.

E como na parte da frente existe a loja de Renato, a arquiteta 
optou por implantar a área social da casa e a suíte principal nos 
fundos do terreno, especificamente no ponto-limite antes da 
encosta: “A meu ver, essa decisão favoreceu muito o projeto, já 
que esse lado do lote possui as mais que privilegiadas vistas para 
o mar e para o vale, paisagem exuberante de Trancoso. Além 
do visual que ampliaria os espaços, a alocação da área social na 
parte de trás do terreno trouxe privacidade, apontada pelo pro-
prietário como um dos pontos fundamentais para a elaboração 
do projeto. A unificação dos espaços sociais culminou também 
no melhor aproveitamento do lote, cujas características são pe-
culiares”, afirma Viviane. 

Na parte térrea da casa está a área social, um dos destaques 
do projeto, com as salas de estar e de refeições, cozinha, área 
de serviço, lavabo e uma varanda. Há também duas suítes para 
hóspedes, ambas com entrada independente. 

A casa distribuída em blocos fez com que a implantação 

Ao lado da loja Carmim, 
em pleno Quadrado, 
a pequena e comum 
porta azul leva a uma 
ampla e confortável 
casa com quatro suítes 
e vista para o mar
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Para manter e 
destacar a cultura 
local, foram 
utilizados madeira 
de demolição e 
tijolo de barro, 
fazendo uma 
mistura entre 
o rústico e o 
contemporâneo

dos módulos também tivesse papel relevante na valorização 
de cada ambiente. Quem, lá no Quadrado, passa na frente 
desse terreno não imagina o que pode encontrar por trás de 
uma porta tão comum e pequena. “A curta entrada, que vai 
se abrindo à medida que caminhamos em direção à casa, nos 
leva a muitas “opções”. Por uma delas subimos pela escada que 
dá acesso à suíte do pavimento superior e à sua sala privada, 
ambas independentes entre si e também da casa (a pedido do 
proprietário), mas que estão, ao mesmo tempo, conectadas 
diretamente com a suíte principal: independência e familia-
ridade podem representar esse conjunto. Se você começar 
a percorrer a casa por ali, subindo a escada, dará logo com 
a passarela que leva ao quarto principal, com sua destacável 
varanda. Atrás daquela porta discreta, uma casa com quatro 
suítes, duas salas e uma sala de refeições, e varandas. Aten-
der ao extenso programa foi realmente um desafio”, revela a 
arquiteta. E completa: “Se o caminho é entrar pelo térreo, as 
duas suítes de hóspedes, com entrada própria por fora da casa, 
estarão logo ali. Depois delas, o acesso à casa propriamente 
dita. E, então, abre-se, sem qualquer interrupção no olhar, co-
zinha, salas, varanda e, ao fundo, a imensidão do verde e do 
mar. Estando na sala de estar, pode-se ter acesso interno à su-
íte principal e, de lá, à segunda suíte e sua sala. A casa, enfim, 
conecta-se, espalha-se, e volta a encontrar-se por outra porta, 
outro acesso, que é a saída para aqueles que por outra porta 
entraram. A desconexão, as possibilidades, a união livre dos 
módulos, os caminhos para ir e vir, entrar e sair, fazem dela 
um jogo divertido de percorrer, trazendo um sentido extra de 
espaço e de movimento”.

Para destacar a cultura local, Viviane utilizou madeira de 
demolição e tijolo de barro em boa parte da casa, fazendo 
uma mistura entre o rústico e o contemporâneo, e assegu-
rando aconchego e certo charme diferenciado. “O sucesso de 
um projeto, no meu ponto de vista, passa obrigatoriamente 
por entender o que o proprietário quer, quem ele é e como 
vive, e por saber quais características mais lhe representam – 
isso tudo sem esquecer, é claro, de atingir a harmonia entre 
o estético e o funcional. Essa análise, acompanhada de uma 
audição ativa, aquela em que você não apenas ouve o que ele 
fala como um “som de fundo”, mas extrai essencialmente o 
que se fala, permite definir uma qualidade marcante do pro-
prietário: no caso de Renato, a discrição. Portanto, valorizar a 
privacidade foi a melhor forma encontrada para representá-lo 
e presenteá-lo, afinal construção é concretização, inclusive, de 
parte de quem somos”, finaliza Viviane. 

Assim, ao mesmo tempo que Renato confere o movimento 
na sua Carmim, ele pode curtir a magnífica vista da Praia dos 
Nativos de sua varanda, que funciona como um confortável 
mirante, e também observar o Quadrado. Da tranquilidade de 
nativos que passam por ali a pé ou de bicicleta, durante o dia, ao 
agito que chega à medida que o sol vai se pondo, transforman-
do o ar bucólico em um clima sofisticadamente descolado em 
meio a bares, pousadas, restaurantes, lojas e butiques. u
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“Ia às cinco horas da manhã porque era a hora da grande solidão do mar.  
Como explicar que o mar era o seu berço materno, mas que o cheiro era todo masculino? 
Talvez se tratasse da fusão perfeita”
ClariCe lispeCtor




