
“É simples. Nós impactamos a natureza e ela nos impacta. Decidi que, se
um dia eu fosse lançar algum outro hotel, ele seria mais do que uma marca: seria
uma causa.” As palavras são de Barry Sternlicht, CEO do grupo Starwood – res-
ponsável por grifes como St. Regis, W e Sheraton –, e definem o espírito da nova
rede de hotéis-boutique 1 Hotels. Inaugurando a cadeia, está o 1 Hotel & Homes
South Beach, em Miami, que ocupa uma quadra inteira da Collins Avenue e com-
bina um hotel com426quartos e um residencial com 156 apartamentos. Natureza
é palavra-chave no empreendimento e, por isso, o décor foi pensado para criar
uma simplicidade chic, ancorada no uso intenso dos materiais naturais, tanto no
hotel, assinado pelo Meyer Davis Studio, de Nova York, quanto no residencial,
desenvolvido pelo escritório da brasileira Debora Aguiar (veja box).

Na parte hoteleira, “o design deveria transcender as tendências – a ideia era
ter um ambiente único, calmo e ao mesmo tempo luxuoso, mas sempre em sinto-
nia com a natureza”, contam os arquitetos Will Meyer e Gray Davis. A atmosfera
de tranquilidade é sentida já no lobby, onde tons neutros, iluminação indireta e ma-
teriais “quentes” como a madeira e os tecidos texturizados acolhem o visitante. Para
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Acima, o lobby do hotel se
desenrola em diversos lounges,
recurso para tornar o espaço
mais acolhedor. Na pág.
seguinte, a partir do alto: a
piscina principal, com suas
daybeds e cabanas; contraste de
materiais no bar do lobby – aço
inox, pedra clara e balcão de
nogueira –; e um dos layouts de
quarto, com destaque para o
painel da cabeceira, de madeira
recuperada, e a vista exuberante
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equilibrar as dimensões monumentais do espaço (o comple-
xo ocupa um edifício preexistente, totalmente remodelado),
Meyer e Davis propuseram uma sequência de livings menores,
resultando numa sensação mais intimista. Outro destaque é a
piscina principal, pensada como um grande lounge à beira-mar,
com daybeds instaladas no meio da água e outras em cabanas –
feitas com ipê reutilizado do antigo hotel –, sem contar as várias
espreguiçadeiras voltadas para o oceano.

Materiais reaproveitados ou repropostos são empregados
ao longo de todo o projeto. Tábuas de madeira recuperada for-
mam as cabeceiras das camas dos quartos e revestem as colunas
do lobby, onde troncos e galhos recolhidos em locais diversos
compõem mesas de centro e laterais, luminárias e esculturas.

“Menos consumo, mais conservação” é um lema levado
bastante a sério no 1Hotel. Além da básica e necessária preocu-
pação com o consumo de água e energia, a filosofia eco-friendly
se estende a detalhes como cabides de papel reciclado prensa-
do, laundry bags de tecido, “blocos” de lousa em vez de papel e
torneiras com água triplamente filtrada substituindo as garra-
fas de água mineral nos quartos. Porque luxo e desperdício não
precisam – e nem devem – ser sinônimos.
1Hotel & Homes South Beach – 2341Collins Ave., Miami
Beach. Diárias a partir de US$ 699. www.1Hotels.com
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ACONCHEGO CHIC
Junto ao hotel, o 1 Hotel

& Homes South Beach inclui
um condomínio com 156

apartamentos e a mesma
filosofia eco-friendly – e direito

aos mesmos serviços. Os
interiores do residencial foram

assinados pela arquiteta Debora
Aguiar, que buscou criar uma

espécie de oásis urbano:
“Um mundo à parte na agitação

de Miami, uma bolha de bem-
estar e calmaria”, como ela

própria define. “O conceito para
este projeto foi pensado seguindo

nossa linha de trabalho
predominante, com o uso dos

materiais naturais e abundância
de recursos de iluminação, seja

natural ou artificial, explorando
muito a luz indireta”, completa

Debora. A paleta de tons neutros,
frequente nos espaços criados

pela arquiteta, é enriquecida pelo
mix harmonioso de texturas –

como linho, lã, algodão, mohair,
juta, sedas rústicas e palha –

e pelo contraste entre a nobreza
do mármore e a rusticidade

das madeiras, presentes
em pérgolas, revestimentos

e também na forma
de toras ou esculturas. Tudo

com um único objetivo:
fazer com que o morador se sinta

acolhido e relaxe. l

Nesta pág., vistas
do residencial,
projeto de Debora
Aguiar – a partir
do alto: o lobby
é pontuado por
iluminação indireta
e plantas embutidas
no trabalho de relevo
nas paredes;
múltiplas texturas
também no living
do apartamento,
que tem piso de seixo
rolado, mesas
de centro de tora,
poltronas de junco
e cortinas de
seda e juta; e, na
suíte máster de
outro apartamento,
boiserie com decapê,
espelhos e painéis
estofados revestem
as paredes

VEJA OUTROS
CANTOS

DESTE HOTEL
NO TABLET
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