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Minha participação: Acompanhamento da obra, como 
estagiário, nos meses de maio, junho e julho de 2015, uma vez 
por semana, sob supervisão do arquiteto responsável. As visitas 
incluíam discussões com os construtores, revisão de desenhos 
e tomada de decisões sobre o projeto. Uma das visitas foi uma 
viagem com os clientes para a fábrica da Stone Source em 
New Jersey com o objetivo de escolher os acabamentos em 
pedra para cozinha e banheiros. As fotos seguintes mostam o 
produto final, que contou com o trabalho de decoradores.

Projeto

vro
2015

Conjugação de três unidades de apartamentos em uma única 
unidade duplex.

Manhattan, New York City, NY.



Cozinha, executada.



Execução do steel frame na cozinha.



Sala de estar, com vista para a 74th Street, executada.



Banheiro da suíte principal, executado.



Minha participação: Consultoria à distância produzindo 
visualização 3D para as reuniões com a cliente em NYC. Diversas 
versões do ângulo da cobertura do anexo foram modeladas 
para garantir que, do segundo andar da residência, fosse 
possível ver a piscina e as árvores do fundo do lote sem que o 
anexo obstruísse a paisagem. Produção de renderings finais 
para marketing do escritório.

Projeto

shu
2017

Anexo a casa de praia.

Fair Harbor, NY.



Elevação frontal do anexo (vista da piscina).



Elevação lateral.



Corte transversal.



Execução em andamento.



Minha participação: Produção de testes de volumetria do 
mobiliário e visualização 3D para apresentações aos clientes. 
Auxílio na edição de fotografias do projeto para marketing.

Projeto

spe
2017

Reforma de cozinha em apartamento de médio padrão.

Manhattan, New York City, NY.



Sala de estar e cozinha, executadas.



Elevação panorâmica.



Elevação da ilha.



Elevação dos armários.



Detalhe: rendering e execução. 



Minha participação: Produção de visualização 3D para 
apresentações aos clientes, estudos de insolação da pérgola 
adjacente à piscina conforme horário de almoço tradicional 
da ilha (2pm EST, 40.6653° N, 73.0693° W) e produção de 
renderings finais para marketing do escritório. Após concluída 
a obra, esta residência será parte da visitação bianual guiada 
de Fire Island Pines, prevista para Setembro de 2020, com o 
objetivo de explorar as residências modernas do século XX 
executadas exclusivamente em madeira. A residência foi 
originalmente construída em 1986 com projeto de Harry Bates, 
tradicional arquiteto modernista que atua principalmente em 
Long Island, NY.

Projeto

oco
2018

Reforma de casa de praia com adição de escada espiral para a 
cobertura e anexo de pergolado lateral à piscina.

Fire Island Pines, NY.



Elevação frontal.



Elevação posterior, com destaque para a escada espiral adicionada que levará à área de festas na cobertura.



Rendering do novo pergolado e simulações de insolação no horário de almoço ao longo do verão.



Execução em andamento.



Minha participação: Produção de visualização 3D para 
apresentações aos clientes, estudos de combinação de 
materiais e auxílio no processo criativo de diversas versões 
combinando variações de materiais, texturas, luminárias e 
equipamentos de banheiro.

Projeto

gou
2018

Reforma de dois banheiros, masculino e feminino, em 
apartamento de alto padrão.

Manhattan, New York City, NY.



Planta perspectivada: masculino à esquerda, feminino à direita.



Feminino, com fiação das luminárias através da parede superior em vidro que separa os dois banheiros.



Feminino, com vista para a Park Avenue, NYC.



Masculino, versão 1.



Masculino, versão 1, banheira em nicho. Masculino, versão 2, banheira solta.



Masculino, versão 1, em madeira. Masculino, versão 2, em pedra.



Minha participação: Estudos de layout e volumetria, produção 
de visualização 3D para apresentações aos clientes, estudos 
de combinação de materiais e cores e estudos de paisagismo 
e topografia do entorno imediato. A pedido dos clientes, o 
volume principal remete ao tradicional estilo vitoriano, comum 
nos subúrbios norte-americanos, combinado com um anexo 
em estilo de “celeiro” rural, onde ficam a garagem, a lavanderia 
e os dormitórios. Os dois volumes são conectados pelo hall de 
entrada, em vidro.

Projeto

smi
2018

Casa de campo.

Gaugatuck, Michigan.



Planta.



Acesso principal.



Entrada principal, com destaque para o hall que conecta os volumes.



Elevação posterior, com vista para o Lake Michigan.



Elevação lateral do “celeiro” (garagem, lavanderia e dormitórios).



Área de jantar (sem projeto de decoração) e lareira.



Esboço preliminar do espaço dedicado à cozinha.



Espaço preliminar da suíte principal, com vista para o pôr do sol sobre o Lake Michigan.



Minha participação: Estudos de layout e volumetria, produção 
de visualização 3D para apresentações aos clientes, estudos de 
combinação de materiais e criação de variações da recepção 
do spa utilizando o manual da marca Salt Live Energized como 
referência.

Projeto

salt
2019

Spa

Manhattan, New York City, NY.



Localização do Spa no One Vandam, prédio projetado por BKSK Architects.



Elevação frontal.



Recepção.



Recepção, executada (Imagens: Copyright © 2020 Salt Live Energized).



Área de tratamento, executada.



Banheiro: rendering e execução.



Minha participação: Produção de visualização 3D para 
apresentações aos clientes, estudos de combinação de 
materiais e auxílio no processo criativo de diversas versões 
combinando variações de materiais e texturas.

Projeto

cal
2020

Reforma de banheiro em apartamento de médio padrão.

Manhattan, New York City, NY.



Versões 1 e 2.



Corte Norte, Versão 1. Corte Sul, Versão 1.



Corte Leste, Versão 1. Corte Oeste, Versão 1.



Minha participação: Realização de estudos volumétricos de 
diversas versões do projeto para auxiliar as deliberações dos 
clientes a respeito do estilo a ser adotado, da dimensão dos 
espaços e dos layouts. Adicionalmente, houve consultoria 
com a empresa de paisagismo responsável por converter o 
jardim em estilo inglês em um jardim moderno. A primeira 
versão da ampliação (V1), com abordagem modernista, 
acabou substituída pela versão com abordagem de releitura 
contemporânea dos traços do Italianate (V2), diminuindo o 
contraste entre o existente e o novo, conforme deliberado 
pelos clientes.

Projeto

gou sh
2020

Ampliação de uma residência em estilo Italianate, com ampliação 
de cozinha, adição de área de jantar e adição de pool house.

Sag Harbor, Long Island, NY.



V1 Pavilhão de jantar modernista.



V1 Pavilhão de jantar modernista.



V2 Chegada.



V2 Screen porch.



V2 Vista da piscina.



V2 Entrada principal da nova área de jantar.



V2 Pool house e deck.



V2 Planta e paisagismo esquemático.



Minha participação: Participação em sessões de fotografia de 
edificações, participação na edição das imagens, organização 
do acervo de imagens, criação do layout dos websites e criação 
de versão mobile-friendly. Em paralelo, administro as redes 
sociais da empresa e da ONG.

Projeto

web design
2015-Presente

Organização de acervo e web design para o escritório Rawlins 
Design, e para a ONG Pines Modern, ambos presididos pelo 
Arquiteto Christopher Rawlins.

Manhattan, New York City, NY.



RawlinsDesign.com



PinesModern.org



Premio da Docomomo US pela contribuição da documentação à preservação do movimento moderno.



Recomendação do fundador do Rawlins Design e da Pines Modern no LinkedIn.
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