
A CARA DO FUTURO
O SuperLimão, estúdio de arquitetura e design de São Paulo, ganhou fama
com projetos e mobiliário que usam matéria-prima industrial e reciclada
POR SHEYLA MIRANDA

ependendo do dia em que se chega ao escritó-
rio de arquitetura e design SuperLimão, no
bairro Jardim Paulistano, em São Paulo, pode-

se confundir o endereço com uma espécie de labora-

tório. Não muito convencional, é verdade. Os quatro
sócios, Antônio Carlos Figueira de Mello, Thiago Ro-
drigues, Lu Ia Gouveia e Sérgio Cabral, testam freqüen-
temente novas matérias-primas para dar forma às
suas idéias: "Fundimos peças, martelamos, deixamos
tomar chuva. É tudo empírico", diz Gouveia. "Nos preo-
cupamos com o impacto ambiental e social dos nos-
sos projetos. Precisamos voltar à época em que nin-

guém construía uma casa que precisasse do ar-con-
dicionado ligado o tempo todo."

Com uma equipe de oito pessoas, os jovens entre
26 e 32 anos alcançaram rápido reconhecimento pro-

fissional em parte por causa da postura que assumem
junto aos clientes. Suas propostas vêm quase sempre

acompanhadas por sugestões de materiais pouco co-
muns, a maioria com selo verde, o que não significa
que sejam menos viáveis: "Desde o começo usamos
matéria-prima reciclada ou mesmo industrial, que

costuma ser mais barata e mais resistente", conta Ca-
bral. Eles se responsabilizaram, por exemplo, pelo pro-
jeto arquitetônico do apartamento do designer Hum-

berto Campana. "Sinalizei o que tinha em mente e
eles me apresentaram soluções, tanto de espaço

quanto de materiais", diz Campana, que, ao lado do
irmão Fernando, forma uma das duplas de design mais
badaladas do mundo, com peças até no acervo do
MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York. No
banheiro de seu apartamento as tubulações indus-
triais ficam aparentes.

O estúdio SuperLimão, fundado em 2002, também

desenvolve peças de mobiliário. Uma de suas criações
mais conhecidas é a cadeira feita de chapa de papelão
prensado. "É uma cadeira tão durável quanto qualquer
outra. As pessoas só precisam tomar os devidos cui-
dados, como expor rápido ao sol se molhar, não colo-
car sobrepeso. O papelão é um material que iria direto
para o lixo, mas, com um tratamento artístico, vira uma
peça de design bacana, diferente", diz Mello, sobre um
de seus objetos mais famosos, vendido a R$ 3.500 cada
um. A cadeira foi a primeira invenção do quarteto. D
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