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Arquitetando em Búzios
25 projetos, 25 arquitetos em mais de 700 anos de arquitetura

Arquitetar em Búzios é mais do que um estilo definido pelo uso de mate-

riais como a madeira, o vidro e as telhas coloniais aparentes, em telhados 

quatro águas detalhados. É ser desafiado pela topografia recortada de 

pontas, costões, enseadas e ilhas. É também a referência da casa do pes-

cador, da Igreja de Sant’Anna e, principalmente, o respeito ao limite pelos 

dois pavimentos nessa escala de cidade mais baixa, horizontalizada.  

Das paredes brancas e irregulares, fazer arquitetura no balneário é atuar 

intensa e respeitosamente através de diversas gerações de arquitetos 

talentosos ao longo dos últimos 50 anos. Com abordagens diferentes dos 

seus trabalhos e dentro dos parâmetros criados pelas leis, transformam 

o simples em sofisticado e o rústico, na nobreza de Búzios.
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Arquitetos e urbanistas de uma cidade como Búzios, reconhecida internacional-

mente por suas paisagens naturais, têm o grande desafio de projetar e construir de 

forma harmônica com a paisagem, para que moradores e turistas possam desfru-

tar da “genialidade que este lugar” tem a oferecer, com segurança e qualidade de 

vida. Os profissionais da região não têm deixado a desejar nesse aspecto, como 

pode ser visto na exposição “Arquitetando em Búzios”.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem a honra de apoiar este catálogo, que 

contribui para a valorização e reconhecimento dos profissionais locais. O CAU/RJ 

tem estado presente na região por meio não só ações de fiscalização, como tam-

bém de palestras e atendimentos aos arquitetos e urbanistas, sempre em parceria 

com as entidades de arquitetura e urbanismo da cidade.

O Conselho parabeniza os arquitetos e urbanistas da região, que produzem uma 

arquitetura à altura do que a cidade merece, e todos aqueles que, assim como o 

Núcleo Búzios do IAB, contribuem para a difusão da cultura arquitetônica.

7
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A primeira ideia de uma mostra com arquitetos de 
Búzios surgiu com a exposição “Arquitetando Búzios”, 

que ocorreu em 1993 no Hotel Galápagos Inn.  E contou 
com a participação dos arquitetos: Arthur Carlos Costa, 
Chico Sales, Claudio Modiano, Hanns Bernhard, Mauro 
Otero, Octavio Raja Gabaglia, Pedro Quintanilha, Ricar-
do Guterrez, Roberto Aracri e Sandra Gnattali. Em 1999, 
arquitetos residentes na cidade se reuniram para montar 
o Núcleo Búzios do Instituto dos Arquitetos do Brasil, 
IAB-RJ. Em 2003, o coletivo monta o “Master Casa Búzios” 
na Praça dos Ossos, com revitalização das fachadas 
dos imóveis. Com a experiência do evento, participa da 
exposição no Congresso Brasileiro de Arquitetos, no Rio 
Design Barra. O Núcleo Búzios atuou no suporte à FGV 
para a construção do Plano Diretor da cidade. Em 2005, 
com apoio da Prefeitura de Búzios, realizou dois even-
tos: a exposição “A Búzios dos Nossos Sonhos” na Praça 
Santos Dumont, com os anseios de cada arquiteto para a 
cidade. E o Seminário “Estilo Búzios” no Hotel Atlântico, 
com diversas palestras e profissionais da área. De 12 de 
outubro a 4 de novembro de 2007, a instituição montou 
a exposição “Arquitetando Búzios – Novos Olhares”, no 
Shopping Passeio das Palmeiras. Depois de dez anos 
deste último evento, a exposição “Arquitetando em 
Búzios” tem como objetivo retomar a atuação do Núcleo 
IAB Búzios na cidade. Sempre na luta por uma cidade 
mais ordenada, melhor fiscalizada e com obras sendo 
acompanhadas por profissionais de arquitetura. 

/iabnucleodebuzios

@iabnucleodebuzios

(22) 2623 6511

Núcleo IAB Búzios   | 

Presidentes:

Roberto Aracri - de 1999 a 2004

Marlene Meireles - de 2005 a 2007

Helena Oestreich - de 2008 a 2009

Humberto Alves - de 2010 a 2011

Laura Vivacqua - 2012

Alexandre Alvarez – 2013 a 2017

Foto: Fernando Lucena
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Octavinho, como é conhecido, é o arquiteto dos superlativos: o que “descobriu” o balneário há 
mais tempo, em 1951. O que realizou mais projetos, mais de 2.000 e muitos distribuídos gra-

tuitamente para a população buziana. E o que tem mais tempo de residência na cidade, antes da 
formatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1970, já morava em Búzios desde 1968. O 
arquiteto também foi o primeiro a construir na península, aos 18 anos fez em parceria com  arquite-
to Carlos Leão uma casa para sua mãe na Praia do Canto. Octavio é unanimidade entre os arquitetos 
sobre ser o responsável por sintetizar o “estilo Búzios”. A Lei Octavio Raja Gabaglia, “a lei que não 
existia”, “pegou” antes mesmo de ser oficial na cidade. Contempla a edificação horizontalizada em 
até dois pavimentos, a utilização de telhas cerâmicas em telhados arrojados e o uso de muito vidro 
e madeira. O Núcleo Búzios do IAB homenageia este arquiteto por toda a influência nas gerações 
seguintes a sua até os dias atuais. E pela criação e salvaguarda de um “estilo” arquitetônico ampla-
mente divulgado, mas principalmente pelo seu  talento em   “encaixar” os projetos na natureza. 

Escritório Técnico Raja Gabaglia   | 

A história da arquitetura de 
Búzios e a trajetória do 
arquiteto Octavio Raja Gabaglia 
têm estreitas relações
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Alejandra Garzuze, formada pela 
Universidad de Buenos Aires, na 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
em 1984, reside em Búzios desde 1989. 
“Arquitetura é a união simultânea 
entre forma e função, deve refletir 
sempre o desejo e a sensibilidade do 
cliente, como o instrumento que tra-
duz e concretiza” diz. Em seu currículo 
estão vários projetos: casas, pousadas, 
arquitetura comercial, e reformas. 
Sua sensibilidade para com o próxi-
mo, a levou enfatizar uma arquitetura 
acessível em diversos projetos realiza-
dos. A arquiteta reinterpreta o estilo 
colonial buziano, unindo sofisticação 
e simplicidade, marca registrada do es-
critório que divide com sua filha Cata-
lina Garzuze, estudante de arquitetura 
na PUC Rio.

garzuzearquitetura.com.br

Garzuze Arquitetura   | 

(22) 98808 8437

(22) 2623  2061

alejandra@garzuzearquitetura.com.br

@garzuze.arquitetura

Foto: Ariel Chalom
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O arquiteto e urbanista Antonio Ama-
ral sempre teve ligação com Búzios, 

graduado pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro em 1993, mudou-se para 
a cidade logo após a formatura. Tra-
balhou em parceria com vários arquite-
tos e em trabalhos autônomos, fazendo 
desenhos e maquetes eletrônicas tri-
dimensionais, um diferencial na época. 
Atuou na Prefeitura por três anos, par-
ticipando dos estudos do Plano Diretor 
e do geoprocessamento da FGV. Tem 
como foco a adequação da arquitetura 
ao cliente, os processos construtivos 
através da mão de obra local, o telhado 
com laje inclinada e o uso de materiais 
ecológicos, como eucalipto tratado e 
bambu. Em soluções simples e originais, 
acompanha e realiza construções e 
reformas. 

(22) 99807 1430

Antonio Amaral Arquiteto   | 

@aclamaral

aclamaral@gmail.com

Foto: Renato Leal
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Arthur Carlos Costa é um dos pilares 
do “estilo Búzios” de arquitetura. 

Em 2017, só tem a comemorar: comple-
ta 50 anos de formado na Faculdade 
Nacional de Arquitetura e 40 anos que 
“as coisas foram acontecendo” em 
Búzios. Chegou a Búzios no início da 
fama do balneário e foi incentivado por 
parentes e amigos a exercer a arquite-
tura em 1976, quando construiu sua 
primeira casa. Podemos destacar em 
sua trajetória, os projetos de diversas 
residências e pousadas, sua casa em 
João Fernandes construída em 1990 
e a restauração da Caza do Sino em 
1981. Outro aspecto da sua experiência 
é a participação nas principais leis 
de Búzios: a do Uso do Solo, no Plano 
Estratégico e na Elaboração do Plano 
Diretor.  

Lobato Costa Arquitetura    | 

arthur@lobatocosta.com.br

/lobatocostaarquitetura

@lobatocostaarquitetura

(22) 99264 9270 

(22) 2623 1587

lobatocosta.com.br

Foto: Gustavo Medeiros
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C
hico Sales é uma referência 
fundamental na construção da 
arquitetura buziana. Chico é um 

carioca intenso e buziano por opção, 
formado pela Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da UFRJ em 1972. Arquite-
to e construtor têm diversos projetos  
executados de residências, condomí-
nios, instalações comerciais e prédios 
públicos. Seus projetos são desenvolvi-
dos com foco permanente na busca de 
uma arquitetura com qualidade e que 
atenda plenamente as necessidades e 
anseios de seus clientes. Em sua veia 
urbanistica, além de estudos para o 
desenvolvimento da cidade, projetou 
o conjunto da Sede da Prefeitura Mu-
nicipal, da Se- cretaria de Saúde e o 
termina l  recept ivo  dos  nav ios 
transatlânticos, o Porto Veleiro.  “Não 
existe o arquiteto one man show, é 
preciso entender a necessidade de tra-
balhar em equipe e para o coletivo.”

chicosales.com.br

arquiteto@chicosales.com.br

/arquitetochicosales

@chicosalesarquitetura

(22) 99983 8214

(22) 2623  2207

Chico Sales Arquitetura   | 

Foto: Chico Sales Arquitetura



2017 21

O traçado paralelo entre o lúdico e o 
técnico baliza a criação dos proje-

tos e obras desse arquiteto e urbanista 
carioca. Traduzir os anseios estéticos e 
funcionais, visando otimizar o melhor 
aproveitamento comum entre ambien-
tes, adequando as técnicas construtivas 
com consciência ambiental, define a 
premissa defendida com afinco pela 
Lobato Costa Arquitetura. Dessa exper-
tise resultam as categorias cognitivas 
aliadas às percepções  espaciais, consti-
tuídas a partir das condições naturais 
da região, como o aproveitamento da 
iluminação e a circulação dos ventos 
predominantes. “Menos é mais, mas 
sempre com um toque aprazível”, afir-
ma o arquiteto Daniel Lobato Costa. 

lobatocosta.com.br

daniel@lobatocosta.com.br

/lobatoCostaarquitetura

@lobatocostaarquitetura

(22) 99224 7540   |   (21) 99972 9742   

(22) 2623 1587   |   (21) 2240 4236

Lobato Costa Arquitetura   | 

Foto: Gustavo Medeiros
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A arquiteta Gisele Ribeiro possui 
escritório há doze anos em Búzios 

com diversos projetos realizados, entre 
construções de residências, áreas de 
lazer, empreendimentos comerciais, 
arquitetura de interiores e reformas. 
Atualmente sua casa é referência em 
moradia autossustentável, produzindo 
sua própria energia com planta foto-
voltaica, coletando e tratando a água 
da chuva, aquecendo ela através de 
painéis de aquecimento solar e reci-
clando o lixo orgânico pela atuação 
de um biodigestor e minhocário. “Ser 
autossustentável hoje não é um luxo. 
É uma necessidade e um compromisso 
com as gerações futuras.” 

giseleribeiroarquitetura.com

arquiteta@giseleribeiroarquitetura.com

/giseleribeiroarquitetura&decoração

@gisele.ribeiro_arquitetura

(22) 99988 6553 

Gisele Ribeiro Arquitetura   | 

Foto: Mário Monteiro                        
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Sandra Gnattali conheceu Búzios em 
1981 e veio morar aqui em 1987. Logo se 

interessou pelo estilo da pequena vila de 
pescadores com sua natureza e arquitetura 
tão especiais. Sandra cria soluções únicas 
para seus projetos de urbanismo, arquite-
tura e decoração. Entende com maestria 
cada cliente, analisa o entorno e assim, cria 
projetos personalizados e sob medida. Com 
a vila de pescadores, aprendeu a preservar o 
conceito arquitetônico conhecido por “estilo 
Búzios”, onde chique, elegante e refinado, 
mantém sintonia com charme, conforto e 
integração com as belezas naturais. Arquite-
tura para ela não pode agredir o meio, o 
projeto precisa estar no espaço com harmo-
nia e a certeza de que ele sempre esteve ali. 
Ana Luiza Gnattali é carioca e passou sua 
infância em Búzios, convivendo com ar-
quitetura desde muito cedo. Formou-se em 
Arquitetura e Urbanismo na PUC e hoje faz 
MBA em Gerenciamento Empresarial. Atuan-
do nos escritórios da Gnattali Arquitetura no 
Rio e em Búzios, modernizou a rotina admi- 
nistrativa da empresa. A parceria entre mãe 
e filha sempre existiu, mas profissional-
mente, atuam juntas há cinco anos com 
cumplicidade e talento. 

gnattaliarquitetura.com

contato@gnattaliarquitetura.com

/gnattaliarquitetura

@gnattaliarquitetura

(22) 99880 3524

 Gnattali Arquitetura   | 

Foto: Sergio Quissak
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Nascido em Niterói, Guido Campanate 
frequenta Búzios desde muito novo 

com seu pai. Formado na Universidade 
Santa Úrsula em 2001, Neste ano, abriu 
seu escritório de arquitetura em Búzios 
e montou uma equipe especializada em 
atender cada projeto de maneira per-
sonalizada. Detalhista, Guido pesquisa 
os materiais que serão utilizados na 
obra, que vão desde os naturais e os 
reaproveitados, até os mais modernos 
disponíveis no mercado. Utiliza técnicas 
artesanais que resgatam o ofício dos 
artesãos, imprimindo originalidade e 
beleza aos ambientes que muitas vezes 
são projetados com técnicas e recursos 
sustentáveis.guidocampanate.com

contato@guidocampanate.com

/guidocampanatearquiteturaedesign

@guidocampanate

(22) 99221 3831

(22) 2623 9846

Guido Campanate Arquitetura   | 

Foto: André Amaral Fotografia e NTZ Iluminação
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A gaúcha Helena Oestreich se formou 
em 1972 pela Universidade Fede- 

ral do Rio Grande do Sul. Logo depois, 
estudou habitação social em Israel e 
ao retornar ao Brasil, trabalhou alguns 
anos em  construtoras e escritórios 
de arquitetura e na ELETROSUL. Em 
1977, entrou para FURNAS, onde pode 
desenvolver por 21 anos significativos 
projetos de interesse coletivo. Nesse 
período também atuou em Búzios, até 
se aposentar e construir a pousada 
sustentável, “Janellas do Mar” onde 
trabalhou por dez anos. Helena parti- 
cipou ativamente na defesa da legis-
lação e de 2008 a 2009 foi presidente 
do Núcleo IAB Búzios. Segundo ela, a 
luta ainda não terminou nesta cidade: 
“Precisamos manter a paisagem como 
protagonista e a arquitetura como coa- 
djuvante à altura deste espetáculo”.

helenaoest@globo.com

/helenaoestreich

@helenamariaoestreich

(21) 98272 4169

Helena Oestreich   | 

HELENA OESTREICH

Foto: Oestreich e Ana Maria Oestreich
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Hernan Katz nasceu em Rosário, 
mas aos 12 anos foi para Buenos 

Aires com a família terminar os estu-
dos básicos e fazer aulas regulares de 
arte e pintura. Fez teatro político e se 
formou em arquitetura na Universidade 
de Buenos Aires em 1975. Neste ano, 
decidiu pelo autoexílio da Argentina 
por dez anos, primeiramente em Cara-
cas, depois Londres, Ibiza, Índia e Nova 
York, tendo atuado como arquiteto em 
escritórios diversos. Voltou à Argentina 
em 1985 e em 1993, decidiu morar no 
balneário, onde participou dos pri-
meiros encontros e ações do Núcleo 
IAB Búzios. Para ele, sua arquitetura é a 
expressão da vida dos clientes, respei- 
tando as leis do município e se preocu-
pando de maneira significativa com a 
questão ecológica. 

(22) 99781 3460

Hernan Katz   | 

HERNAN KATZ

herrkatz2002@yahoo.com.ar

Foto: Hernan Katz
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Laura Vivacqua é arquiteta formada 
em 1981 pela Universidade Santa 

Úrsula no Rio de Janeiro. Optou por 
estudar arquitetura por ser uma profis-
são que lhe daria um excelente conhe-      
cimento artístico e técnico, já que a 
arte sempre fez parte da sua vida. Hoje, 
atua no universo das artes gráficas e 
das artes plásticas, mas sua atividade 
principal é a criação de estampas e a 
pintura de tecidos na sua empresa, a 
VIVALAU. Mesmo distante do ofício da 
arquiteta, faz questão de ser atuante 
nas atividades ligadas à sua profissão 
na cidade que escolheu para viver, 
Búzios.

vivalau@hotmail.com

/vivalau 

@produtosexclusivosvivalau

(22) 99215 7197

Vivalau   | 

Foto: Vivalau
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Leonardo Maffia nasceu em Niterói 
e se formou na Universidade Santa 

Úrsula, em 2002. Antes de formado, já 
tinha escritório aberto na cidade natal, 
onde se dedicou a projetos e reformas 
residenciais. Está no balneário há nove 
anos e acredita que o ‘estilo Búzios’ é 
uma união do colonial mineiro com a 
vida do caiçara local.  A característica 
principal do seu trabalho é a funcio-
nalidade e praticidade dos projetos e 
a finalização pela estética. Com olhar 
observador, na tentativa de ‘pescar’ as 
necessidades dos clientes, Leonardo 
tem a vida como fonte de inspiração. 
“Chegar à simplicidade é muito com-
plexo, na arquitetura é preciso identifi-
cação.”

leonardomaffia.com.br

contato@leonardomaffia.com.br

/leonardomaffiaarquitetura

@leonardomaffiaarquitetura

(22) 99796 1774

Leonardo Maffia Arquiteto   | 

Foto: Manoel Gomes
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Há mais de 20 anos, a arquiteta, 
urba- nista e designer de interiores 

Morgana Souto Maior veio de Campina 
Grande morar no Rio de Janeiro. Artista 
plástica desde 2001, fica entre o Rio e 
o atelier em Búzios, mas se considera 
uma cidadã do mundo. Iniciou a carrei-
ra na área corporativa, porém sua pai- 
xão pelas artes a levou para a pintura. 
Estudou na Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage e participou de mostras de 
destaque internacional. Suas obras res-
gatam raízes nordestinas e se inspiram 
na beleza e no modo de vida de Búzios. 
Encanta-se com a arquitetura simples 
e sofisticada da cidade, fruto do res-
peito às normas e do cuidado à questão 
urbanística. “Enquanto arquiteta, a arte 
está sempre presente em meus proje-
tos.”

soutomaiorart@gmail.com 

morganasoutomaior.arq@gmail.com

@soutomaiorart  |  @studiomorganasoutomaior

(21) 98716 1922

Morgana Souto Maior   | 

MORGANA SOUTO MAIOR

Foto: 021 Fotografias
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Nascida no Rio, Paola Acatauassú 
frequenta Búzios desde os 17 anos. 

Arquiteta formada em 1985, estagiou 
no escritório do arquiteto Sérgio Ber-
nardes e fez especialização em Arquite-
tura de Interiores e Design de Mobiliári-
os no Instituto Europeu de Design em 
Milão. Veio definitivamente para Búzios 
em 1991 e participou de várias mostras 
de arquitetura e decoração na cidade 
e em Cabo Frio. Através de uma lin-
guagem sem excessos e influenciada 
pela estética italiana, trabalha com 
projetos de arquitetura e interiores, 
paisagismo, design de móveis, refor-
mas, construções, projetos comerciais 
e residenciais. Para ela, o arquiteto 
tem que saber projetar qualquer estilo 
arquitetônico, além de explorar a plasti-
cidade dos volumes, a ventilação e 
iluminação natural, utilizando o vidro, a 
sua transparência, e a madeira, inte-
grando assim a construção à vegetação 
e respeitando a linguagem da arquite-
tura local.

acatauassu_bz@hotmail.com

(22) 99925 1144  |  99209 9771 

(22) 2623 6308

Paola Acatauassú   | 

paolaacatauassu.blogspot.com.br

Foto: Gustavo Medeiros
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Paula Medina Johnsson é arquiteta e 
urbanista formada pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, em 1998. 
Argentina de nascimento veio para o 
Brasil ainda criança. Com Búzios, sua 
relação é antiga: no balneário ela tem 
família, trabalho e refúgio nos finais 
de semana. A combinação de materi-
ais naturais com linhas modernistas 
é a base de seus projetos. Paula tem 
grande admiração pela colorida ar-
quitetura mexicana e acredita que o 
uso das cores tem grande influência 
no resultado final de suas obras. Sua 
arquitetura concilia o belo e o funcio-
nal: “Não faço questão que a minha 
arquitetura se destaque da paisagem 
a sua volta. Ela deve se integrar a um 
contexto, onde a natureza e a cultura 
local são protagonistas.”

pmjarquitetura.com.br

paula@pmjarquitetura.com.br 

/paulamedinajohnssonarquitetura

(21) 96496 9636 

(21) 3410 3323

Paula Medina Johnsson Arquitetura  | 

Foto: Mariana Bottinelli
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“Gosto de cenografar a vida.” Resume 
o arquiteto e paisagista Paulo Cesar 

Pinto, formado em 1974 pela Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro. Iniciou 
sua carreia no Rio com projetos de 
interiores em hotelaria, apartamentos e 
estabelecimentos comerciais. Seu inte- 
resse pelos jardins o levou a compor as 
varandas e coberturas dos apartamen-
tos em que atuava nos interiores. Em 
Búzios, desenvolveu diversos projetos 
de paisagismo e ambientações, e seu 
reconhecimento profissional chegou 
com a criação da Casa Nativa, onde 
firmou seu talento como grande ambi-
entalista e criador de jardins exóticos. 
Como um “alquimista da natureza”, 
Paulo contribui expressivamente com o 
interesse pela cultura paisagística nas 
cidades em que atua. 

arquitetopaulopinto@gmail.com

/paulocesar.pinto.756

@paulocesar.pinto756

(22) 99961 7469

Paulo Cesar Pinto   | 

PAULO CESAR PINTO

Foto: Catalina Garzuze
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O arquiteto Paulo Guilherme é uma 
unanimidade entre os colegas de 

Búzios no quesito “gente boa”. Forma-
do no Rio de Janeiro e de  família de 
arquitetos, trabalha  desde 1985 em 
projetos e obras no balneário, através 
do seu escritório Forma  Arquitetura. 
Em 1996, após a emancipação da ci-
dade, foi o arquiteto a obter a primeira 
licença de obra de Búzios, dentre os 
vários projetos em análise. Represen-
tante do IAB Núcleo Búzios no Conselho 
Municipal de Planejamento, Paulinho, 
como é car inhosamente chamado, 
é um profissional sempre presente na 
obra. Gosta de ressaltar a experiência 
que vivenciou na Califórnia onde atu-
ou como arquiteto e na fabricação de 
pranchas de surf. Hobby que o ensina, 
“arquitetura não é marcar território, é 
ouvir a natureza falar ao seu redor.”

forma5000@gmail.com

/pauloguilhermearquiteto

@pauloguilhermecostateixeira

(22) 99215 4526

(22) 2623  2335

Forma Arquitetura Construção   | 

Foto: Marcelo Gianini    
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O carioca Ricardo Guterres concluiu 
arquitetura em 1972 em Barra do 

Piraí. No final deste ano foi trabalhar 
na Inglaterra e em 1973 foi cursar a 
Escola Técnica de Zurique na Suíça, 
retornando ao Brasil no final de 1978. 
Este arquiteto do mar trabalhou com 
importantes arquitetos, como: Sergio 
Bernardes, Oscar Niemeyer e Maurício 
Roberto. Frequenta Búzios desde 1968 
para velejar e praticar windsurf e desde 
1980 constrói residências que priorizam 
a iluminação natural, o arranjo interno 
e a utilização de estruturas metáli-
cas. Atuou na Prefeitura por um ano 
e assessorou à FGV no Plano Diretor 
de Búzios. “Inspiração é a natureza, a 
posição da arquitetura em função do 
entorno, encaixá-la no terreno”, re-
sume. 

ryck@uol.com.br

(22) 99972 4623

Ricardo Guterres   | 

RICARDO GUTERRES

Foto: Leonardo Costa
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Translucidez e abraço fraterno com 
o entorno, é o desígnio do arquiteto 

e urbanista Roberto Aracri. Comparti- 
lhando culturas, as composições desse 
profissional carioca formado pela UFRJ, 
unem minimalismo e comportamento 
natural: portas e janelas em profusão, 
vidros substituindo paredes, espaços 
amplos, transparências, aberturas 
generosas e ventilação permanente. 
Com diversas matérias publicadas em 
revistas especializadas, é autor de mais 
de 400 projetos em Búzios. Sua obra 
reúne concepções distintas entre si, o 
que evidencia uma multiplicidade de 
influências. A inspiração artesanal e a 
busca de uma arquitetura que propi-
cie bem estar e paz, entrelaça tempo e 
espaço, manifesta brasilidade e integra 
afeto, herança cultural e modernidade.

robertoaracri.com.br 

robertoaracri@terra.com.br

/robertoaracriarquitetura

@robertoaracriarquitetura

(22) 99224 5867

(22) 2623 6511

Roberto Aracri Arquitetura  | 

ROBERTO ARACRI ARQUITETURA

Foto: Paulinho Ribeiro                 
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Roberto Campolina formou-se em 1985 

e começou sua atuação profissional na 

Prefeitura do Rio, na Secretaria de Urba- 

nismo. Em 1999, mudou-se para Búzios, 

onde também passou a atuar na Prefei-

tura.  Paralelamente à atuação pública, 

desenvolve projetos de arquitetura, com 

ênfase na área ambiental.  Mestre em 

Arquitetura Paisagística, pela UFRJ, seu 

projeto de conclusão foi sobre o trecho do 

Centro até a Tartaruga, inserido no Parque 

da Costa do Sol. “A expressão da cidade 

está em suas áreas públicas. Precisamos 

qualificar os espaços coletivos”, afirma 

Campolina.Entre pinturas e trabalhos 

de criação de seu pai, Pedro Campolina 

formou-se em Arquitetura, na UFRJ, em 

2015. Tendo tido experiência acadêmica, 

na França, e profissional em escritórios no 

Rio, orienta-se pelas questões sociais e, 

na relação da arquitetura, com a cidade e 

as pessoas. Há dois anos, Roberto e Pedro 

Campolina formaram o escritório Aroeira 

Arquitetura, onde atuam juntos em proje-

tos residenciais e comerciais.

aroeiraarquitetura.com.br

(22) 99218 4792 | (21) 98282 5877

(22) 2623 4693

Aroeira Arquitetura   | 

aroeiraarquitetura@gmail.com

aroeiraarquitetura

aroeiraarquitetura

Foto: Aroeira Arquitetura
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Sylvia Schlemm e Andrea Bungar-
ten são sócias há cinco anos no 

escritório de arquitetura Schlemm & 
Bungarten. A parceria das duas re- 
vela muita coisa em comum: cariocas, 
frequentavam Búzios com suas famílias 
e se formaram na mesma época. Atuam 
em reformas residenciais e comerciais 
com foco na área hoteleira e realizam 
parcerias com outros arquitetos nas 
áreas de detalhamento e decoração. 
“A Sylvia atende o cliente de maneira 
bem próxima e resolve os problemas 
com calma e soluções criativas. Além 
do talento para as cores herdado da 
sua mãe”, afirma Andrea. Já Sylvia, diz: 
“Andrea é muito organizada, focada e 
comprometida.” As duas se completam 
com harmonia a- través de característi-
cas bem diferentes e acreditam que 
superar as expectativas do cliente é a 
parte mais gostosa do trabalho.  

schlemmbungarten@gmail.com

/schlemm&bungarten

@schlemmbungarten

(22) 98809 5367   |   98839 3832

Schelmm & Bungarten   | 

Foto: Vera Bungarten
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O Núcleo Búzios do Instituto dos Arquitetos do Brasil agradecem 

imensamente as marcas patrocinadoras e apoiadores, de fornece-

dores e amigos, pela participação na exposição Arquitetando em 

Búzios. Vocês fazem toda a diferença no nosso ofício diário e para 

a realização de eventos como esse, que tem como objetivo expor 

a diversidade e a beleza dos trabalhos realizados no balneário mais 

charmoso do Brasil. 

EM QUEM CONFIAMOS

Em quem confiamos   | 

neividracaria@gmail.com
(22) 2623 8194

/romak.buzios
(22) 2623 0257

sohobuzios.com.br
(22) 2623 0797

/portobelloshopcabofrio
(22) 2645 3032

sanitariageriba.com.br
(22) 2623 6383

marcenariamaia@mar.com.br
(22) 2629 1198

marmoariamanguinhos@yahoo.com.br
(22) 2623 1474

makloc.com.br 
(22) 2623 1776

msgessoart@hotmail.com
(22) 2633 0316

neitintas_buzios@hotmail.com
(22) 2623 0593

vimolagos.com.br
(22) 2623 6765

inextesquadrias.com.br
(22) 2623 1942

daterraentrega@gmail.com
(22) 2623 1333

gvvidro@gmail.com
(22) 98802 1724

madeferro.com.br
(22) 2623 6960

site.com.br
(22) 2623 2325

jpoletto.com.br
(22) 2623 7885

marmorariaescapini.com.br
(22) 2629 3412

marcenariaesquadrao.com.br
(22) 2643 3681

ectop@uol.com.br
(22) 99988 3775

muralhatintas@gmail.com
(22) 2623 1266

/casadascalhasaquino
(22) 2623 3189

arcturo.com.br
(22) 2623 2275

ceraqbuziosrj@yahoo.com.br
(22) 2623 1060

diogo.moveis@hotmail.com
(22) 2623 1353

celsoterra.com.br
(22) 2623 2467

Cabo Frio
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