sofisticadas e dão um ar de requinte ao ambiente.” O diferencial está no tipo de vidro – transparente, colorido e
com textura – o que garante a privacidade desejada.”
Para escolher a melhor porta, Érico Miguel afirma que
é o ideal é ver o que o morador deseja. “Se é algo clean e
moderno, apostar nas portas de vidro são mais certeiras.
Para quem busca mais segurança, o ideal já são as portas
de madeira e aço. Em questão do modelo, de abrir para
fora ou de camarão, é preciso ver as necessidades da casa.
Caso haja idosos na casa ou cadeirantes, é mais benéfico
utilizar a porta camarão (Flex).”
O arquiteto Fabrício Farinazzo afirma que uma casa
com estilo neoclássico pede uma porta neoclássica. Uma
casa com estilo moderno pede uma porta moderna. Ele
revela ainda que na área de serviço ou na cozinha, por
exemplo, é comum usar uma porta com vidro transparente ou jateado. “Que deixa entrar a luz do sol nesses ambientes que devem ter uma excelente iluminação natural.”
Farinazzo conta que já fez projetos modernos em que
as portas internas da casa eram todas neoclássicas. “Vai

Serviço
Roberto Magalhães, arquiteto, www.instagram.com/robertomagalhaesarq
Fabrício Farinazzo, arquiteto, www.fabriciofarinazzo.com
Ideia Glass, www.ideiaglass.com.br
Viviane Thomé, arquiteta, (17) 98111-1625
Johnny Torres

jessica.reis

Divulgação

do gosto do cliente. O padrão de medidas é 80 centímetros
de largura de folha da porta para o quartos e demais ambientes e 60 centímetros para os banheiros. As portas de
correr vieram para ficar e estão sendo muito usadas para
ganhar espaço dentro dos ambientes.”
Outro fator importante na escolha da porta é o material, segundo Farinazzo. “Geralmente as portas internas
são de madeira, mas já temos portas de plástico que imitam madeira, ideal para áreas que recebem sol e chuva e
banheiros.” O material da porta de entrada depende do
estilo da fachada. “Em uma fachada neoclássica, com
esquadrias metálicas pretas e detalhes em arabesco, o
material da porta é de ferro pintado de preto, com detalhes
em arabesco.” V&A

A arquiteta Viviane Thomé
aposta na tradicional
porta de madeira

Onde comprar portas em Rio Preto
Balau Madeiras, www.balau.com.br
Center Portas Rio Preto, centerportasrp.com.br
Leroy Merlin, www.leroymerlin.com.br/portas
Jads Portas, www.jadportas.com.br
Portas Bela Vista, www.portasbelavista.com.br
Rio Portas, www.rioportas.com.br
Tend Tudo, www.tendtudo.com.br
Ullian, www.ullian.com.br

No projeto do arquiteto Fabrício
Farinazzo a porta com esquadrias
metálicas pretas e detalhes em
arabesco valoriza a entrada da casa
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