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sala de apartamento com vista para o mar

Você está recebendo a revista de tendências 
da Placas do Brasil,  que nasceu juntamente 
com a primeira coleção de painéis de MDF 
revestidos denominada Identidades. 
A coleção é inspirada no DNA da nossa marca 
genuinamente brasileira.
Esta publicação é uma ferramenta de 
especificação e venda, onde apresentamos 
cada detalhe dos diferenciais criativos e 
técnicos do nosso produto.
Desejamos que você tenha uma experiência 
agradável nessa leitura, e que se sinta tocado 
para desenhar e construir conosco a nova 
história das casas brasileiras.

Sérgio Possato
Gerente Comercial e Marketing

Confira também 
a versão digital
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Inspirada na brasilidade

conheça como todos os padrões da coleção
são harmônicos e  fáceis  de  combinar.   personalize seus projetos!

tex turas PL ACAS DO BRASIL

Inspirado na naturalidade do corte longitudinal das 
toras de madeira, o aspecto tátil  e visual dos veios 
marcados é desenhado em sua textura linheira, 
originário das alternâncias do seu brilho e relevo 
ondulado que salientam a superfície com suaves 
movimentos.

A natureza, em sua essência, traz a sensação do 
poro natural da madeira à flor da pele. Clássica 
sem ser datada, imprime com naturalidade um 
toque sensorial mate com poros delicadamente 
profundos.

A arte de tear é um verdadeiro trabalho artístico, a 
textura dá um toque artesanal para o padrão, retrata 
perfeitamente o aconchego e a maciez aveludada 
como nos mais nobres tecidos, contextualiza 
conforto em sua mais autêntica expressão.

Clássico liso, com um leve toque de brilho 
aveludado.

Tradicional texturizado de sutil  efeito e frescor, 
como a brisa leve do or valho no amanhecer.

Reconhecemos na natureza a origem de 
tudo o que fazemos e a exaltamos de forma 
contemporânea, inspirados na brasilidade. 
A ssim, buscamos a tropicalidade em sua 
versão mais rebuscada e significativa. 
Por isso, produzimos painéis de MDF 
revestidos para criar ambientes que 
representam extensões contemplativas 
da natureza. Um refúgio aconchegante 
e agradável,  onde as formas e conceitos 
convergem para além da sua funcionalidade 

aparente, atingindo um estado poético de 
existência. 
Uma coleção rica em detalhes que expressa 
o jeito brasileiro de ser,  a cultura e as 
belezas naturais exuberantes que aqui 
encontramos. Valorizamos as características 
e suas identidades, bem como suas vertentes 
de diversidade. A identidade está em cada 
padrão, nas paletas energizantes, nas 
texturas agradáveis que renovam o visual 
em produtos cheios de personalidade.

madeiras rústicas | História do Brasil

madeiras brasileiras | Florestas Brasileiras

híbridos | Rítmos Brasileiros

As Madeiras Rústicas contam a história do Brasil por meio de suas estruturas arrojadas e envelhecidas, que 
apresentam pequenas “imperfeições” sofridas por ações das intempéries durante pouco mais de 500 anos. 
A ideia é contar desde a saída dos portugueses para colonização do Brasil até os dias atuais, passando por 
grandes fatos históricos do nosso país.   

O nicho de madeiras brasileiras traz a essência da coleção, as ricas florestas do Brasil, as madeiras 
tropicais, padrões regionais e grandes clássicos do mobiliário brasileiro. Todos os padrões dessa linha 
foram trabalhados de forma nostálgica, porém ressignificada e contemporânea, detalhes que enriquecem 
qualquer projeto. 

 Áu rea  Imperia l /  L inhe i ro  Vi la  Ve lha /  L inhe i ro  Caravela /  L inhe i ro

Macanaíba /  Poro  Natural J acaran dá /  Poro  NaturalFre i j ó /  Poro  Natural

Ousados, e de formatos orgânicos, os híbridos são padrões inspirados nos ritmos brasileiros, trazendo um 
pouco da cultura, dos costumes e dos balanços das regiões do Brasil. Movimentos e nuances únicos como 
a biodiversidade retratam os diferentes estilos de vida. Esperados e moldados pela força da natureza, criam 
uma atmosfera lúdica e sofisticada com elementos naturais. 

Congo Capixaba /  Orvalho Samba /  OrvalhoTropicá l ia /  Orvalho
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As madeiras contemporâneas trazem a força, a beleza e a intensidade dos quilombos e tribos indígenas.  Nesse 
nicho de madeiras fomos um pouco além de trazer nomes em português, e trouxemos nomes do dialeto dos 
nossos primeiros habitantes e de grandes grupos de guerreiros que lutaram contra a escravidão no nosso país, 
valorizando as superfícies com um toque suave e agradável às sensações humanas.

Elmo Aracruz /  L in h e i ro

Nogueira  Ca iapó/  L in h e i ro

C arvalh o  Aica nã /  L inhe i ro

Elm o  Pa lmares /  L inhe i ro N ogueira  Arro io/  Po ro  Natural

C arvalho  C aeté /  L inhe i ro N ogueira  G o itacá /  Po ro  Natural

C arvalho  Tup i/  Po ro  Natural

madeiras CONTEMPORÂNEas | Quilombos e Tribos Indígenas

  e  tecidos | Aromas e Sabores Brasileiros
Os unicolores e tecidos são representados pelos aromas e sabores típicos do Brasil, o que os deixa ainda 
mais convidativos. Inspirados nos temperos, nos perfumes das flores e frutas exóticas originárias da 
biodiversidade da floresta amazônica e demais biomas do Brasil. Uma paleta de cores diferenciadas e 
padrões aconchegantes que combinam versatilidade e conforto. 

Castanha de  Caju /  Tear

Café  Torrado /  Tear

Guaraná /  Tear

Vitória-Régia /  Tear

Pimenta  do  Re ino /  Tear

Ingá /  Tear

Ta p ioca /  Tear

Pitanga /  Tear

Cupuaçu /  Tear

7

A casa brasileira tem diversas particularidades únicas.

Uma delas é a apropriação das paisagens exuberantes 
como parte da decoração dos espaços. Uma paleta de 
cores sugestiva que integra e harmoniza naturalmente com 
os mobiliários e outros elementos na decoração.

Plena inspiração para a criação dos padrões da coleção 
Identidades.

Nosso conceito para o desenvolvimento dos padrões 
foram as belezas naturais do Brasil. E isso está traduzido 
nos padrões da primeira coleção de revestidos da Placas 
do Brasil.

O frescor da
casa brasileira
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 Nogueira  Ca iapó /  L inhe i ro Guaraná /  Tear

Sala de apartamento
com vista para o mar
A be leza  dos  padrões  c la ros

Brasil  e praia são palavras quase sinônimas. Somos um povo que 

gosta e sabe aproveitar um lindo dia de sol.  Temos a vantagem de 

nosso país ter uma infinita extensão de areia e mar. 

A cor clara da areia e do mar é evocada no clima desse apartamento 

projetado com os padrões de MDF revestidos, Guaraná e Nogueira 

Caiapó da Coleção Identidades. Atemporal e leve, o ambiente 

respira a brisa do mar em sobretons poéticos da natureza em uma 

energia tranquila e serena.
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 Nogueira  Go itacá / Poro Natural

 Ingá /  Tear  

Pimenta  do  Re in o /  Tear

O closet dos sonhos
Quando  o  ambie nte  se  integra  à  pa isagem

Ambientes integrados com o externo favorecendo o bem-estar é mais que tendência, 

é estilo de vida. 

O amplo closet com vista para a mata possui visual deslumbrante e traz luz natural 

ao espaço, pontos predominantes para a escolha dos padrões que conferem conforto 

ao mobiliário. O sóbrio e intenso padrão Nogueira Goitacá, aplicado na estrutura 

principal do closet ,  harmoniza com os acinzentados padrões do tecido Ingá e do 

unicolor Pimenta do Reino. 

Decoração de interiores acolhedora que abraça e dá continuidade à paisagem externa 

para quem vivencia essa experiência única.
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 E lmo Pa lmares /  L inh e i ro

Pimenta  do  Re ino /  Tear

 

Ingá /  Tear

Aconchego e conforto em 
ambientes corporativos
Esco lher  padrões  corretos  está  d i retamente  l igado  ao  bem-estarO projeto de espaços corporativos tem um compromisso com o bem-

estar das pessoas para o rendimento profissional e pessoal. 

Um local especial para dispor de uma paleta de cores bem pensada, 

acolhedora e confortável para desfrutar de intensas horas do dia. 

A aposta para esse ambiente corporativo foi mesclar dois padrões 

junto ao Elmo Palmares para dar personalidade ao décor. Confortáveis 

e aconchegantes, o Café Torrado e o Pimenta do Reino fazem a 

combinação perfeita da mistura de texturas com o toque supernatural 

de trama de tecido. 
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 Vi la  Ve lha /  L inhe i roTropicá l ia /  Orvalho  Vitória- Régia /  Tear

Energia positiva dos 
elementos da natureza
O lar  co mo  re fúgio

Buscamos estabilidade e força todos os dias para alcançar 

sonhos e objetivos, por isso acreditamos que protegidos pelo 

universo podemos ser absolutamente mais fortes. 

A conexão com a mãe natureza nos apresenta o lar como 

refúgio ao caos das grandes cidades. Padrões como o mármore 

Tropicália, o verde Vitória-régia e o madeirado levemente rústico 

Vila Velha, favorecem esse sentimento e experiência de viver em 

meio a floresta urbana.
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Jacaran dá /  Poro  Natural 

C ongo C apixaba /  Orvalho

 Tapioca /  Tear

Tropicalidade
na Varanda Gourmet
Áreas  abe r tas  e  integra da s  à  nat urez a

Esse é um dos privilégios de viver no Brasil. 

Um clima tropical que releva alegria na definição de morar, e 

impacta diretamente na escolha de mobiliário, cores e padrões. 

Para esse ambiente, o décor foi valorizado nas harmonizações 

entre os padrões: Congo Capixaba, Jacarandá e Tapioca. 

Ambientes gourmet que agregam e compartilham áreas externas e 

jardins são experiências indispensáveis para a vida contemporânea 

de brasileiros que habitam em casas. 

É fato que estar próximo da natureza recarrega as energias e 

revitaliza as forças do cotidiano.
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Carvalho  Caeté /  L in h e i ro

 Carvalho  Tupi /  Poro  Nat ural

Ambientes integrados
A ut i l i zação  est ratégica  de  padrões  va loriza  a inda  mais  a  arqu i tetura  do  espaço

Nas grandes cidades pelo Brasil  afora, estúdios com ambientes 

integrados são uma  tendência das residências modernas. 

Para o projeto com planta sem paredes, foram aplicados em pontos 

estratégicos os padrões de MDF claros Car valho Aicanã e Car valho 

Caeté, que favorecem a percepção de alongamento da profundidade 

do espaço. Já o padrão escuro Car valho Tupi pontua nos ripados e na 

área gourmet o aspecto de ousadia do design. Perfeita combinação no 

décor com objetos rústicos e feitos à mão, que trazem conforto e dão um 

toque de personalidade e estilo do morador. 

Ambientes com essa proposta arquitetônica são perfeitos para jovens 

que apreciam cozinhar e receber.

Carvalho  Aicanã /  L i n h e i ro
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Escolhemos o palco da CASACOR do nosso estado de origem para apresentar em 

primeira mão a Coleção Identidades.

O ambiente de 100m2 projetado pelo arquiteto Max Mello no estilo coworking possui 

vista para o mar e preser va uma ár vore nativa do jardim do Clube Ítalo Brasileiro de 

Vitória como descrito na narrativa do título do espaço: Estúdio da Ár vore Placas do 

Brasil.

No Estúdio da Ár vore, a tônica do ambiente é a valorização do novo estilo de ambiente 

de trabalho do brasileiro e a util ização dos painéis da Placas do Brasil  no mobiliário, 

revestimento de paredes e teto.

O arquiteto escolheu o acabamento do MDF madeirado Macanaíba por ser uma 

madeira elegante e essencialmente capixaba. O padrão foi aplicado na parte inferior 

da ilha e no aparador da TV. Já o padrão amadeirado rústico, Vila Velha, destacou o 

pórtico.

Em todo mobiliário solto o arquiteto selecionou padrões de MDF unicolores como o 

Café Torrado, que foi util izado nas mesas e nos móveis da cafeteria, assim como no 

detalhe da ilha de trabalho, e o Pitanga que está em destaque nas prateleiras, móveis 

do café e na base da ilha de trabalho.

A s paredes e as vigas do teto do Estúdio da Ár vore Placas do Brasil  receberam o MDF 

Branco Or valho, assim como o fechamento das duas portas do ambiente. Já o padrão 

Congo Capixaba, que é um concreto elegante, está presente na parede do fundo e no 

teto do café, que faz alusão ao estilo contemporâneo de morar do brasileiro.

Essa rica composição trouxe elegância e harmonia com todo mobiliário de marcenaria 

produzida pela M & M Marcenaria. Para a ambientação o arquiteto selecionou algumas 

peças de design brasileiro e obras de arte capixabas. Há quadros assinados pelo do 

Nardelli ,  que foram exclusivamente idealizados para o espaço. Banquetas, mesinhas 

e pufe, além da coleção Lampadari com luminárias de mesa e terrários da designer 

Marta Manente, que traduzem a temática da brasilidade contemporânea, além dos 

icônicos balanços em couro natural trançados à mão, que criaram uma atmosfera 

lúdica e interativa com os visitantes da CASACOR ES. Um dos balanços, colocado 

estrategicamente em frente à obra de arte em MDF, obra da artista Ana Paula Castro. 

Esse cantinho especial,  bem perto da ár vore foi reser vado para criar esta interação 

com o público.

Estúdio da árvore casacor es 2019
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depoimentos

convento da penha

panel a de barro

O Convento da Penha é um dos santuários mais 
antigos do Brasil,  O monumento e a excepcional 
concepção arquitetônica está elevado sobre a rocha 
do morro de 154 metros de altitude, tendo uma das 
vistas voltadas para o magnífico panorama da cidade 
de Vitória e do Oceano Atlântico, enquanto do outro 
lado se tem a bela vista panorâmica de Vila Velha. Sua 
construção teve início por volta de 1558 a mando de 
Frei Pedro Palácios. O santuário testemunha, desde 
os primórdios do povoamento da terra capixaba, a 
trajetória histórica evangelizadora dos religiosos 
da Ordem dos Frades e, também, a devoção a Nossa 
Senhora da Penha. 
A Festa da Penha, realizada todo ano, reúne milhares 
de fiéis e turistas que vão ao Convento da Penha para 
assistir  as missas e participar das romarias. O evento 
é considerado como a maior festa religiosa do Espírito 
Santo e a terceira maior do país em números de fiéis. 
Patrimônio histórico cultural,  o conjunto do Convento 
da Penha foi tombado como patrimônio histórico 
cultural em 1943. 

A s mais famosas e conhecidas panelas de barro do Brasil 
são as do Espírito Santo. Originárias das tribos indígenas 
que habitaram o litoral do estado e passadas de geração 
em geração há mais de 500 anos, as panelas são um ícone 
da cultura popular capixaba. Até os dias de hoje, a técnica 
usada pelas artesãs para sua confecção pouco mudou. A 
prática tem características únicas e o ofício da fabricação 
de panelas de barro do Espírito Santo é reconhecido como 
o primeiro Bem Cultural de Natureza Imaterial do Brasil  e 
tombado como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo IPHAN 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). 

congo capixaba
Gênero musical brasileiro, típico das regiões litorâneas do 
Espírito Santo. Carregando a bagagem afrodescendente, 
os principais instrumentos para produzir o som vem dos 
tambores de congo, casacas, chocalhos, triângulos e 
apitos. A s batidas animadas, na maioria das vezes, são 
feitas em homenagens a santos, como Nossa Senhora da 
Penha, padroeira do Espírito Santo. Mas também falam de 
temas como o mar e o amor. 

Espírito Santo
nossa casa,

Estamos ansiosas pelo lançamento da nova coleção de revestidos, e ficamos 

encantadas com os padrões e com a elegância e harmonização de toda a coleção. 

Assim como nós, a Placas do Brasil é uma empresa capixaba e gostamos de 

valorizar o que vem da nossa terra. Além disso, a marca virou referência em 

qualidade e eficiência na entrega dos produtos. 

Betânia e Beatriz, Bridi Madeiras

Os benefícios são enormes desde que a Placas começou a fornecer MDF aqui no 

Espírito Santo.  

Produtos ofertados com preços mais competitivos pela facilidade da logística 

nos colocou em condições de igualdade com os demais polos moveleiros do 

Brasil, que já tinham fornecedores de MDF próximos das suas indústrias. 

Também as expectativas de alavancar os negócios estão acontecendo com a 

entrada das chapas revestidas com acabamentos diversos, que proporcionará 

oportunidades de crescimento do setor como um todo. 

Luiz Rigoni, Rimo

Foi uma experiência excelente ser a primeira marcenaria a trabalhar com o 

MDF revestido na montagem dos móveis da CASACOR ES. É um material muito 

resistente que proporciona ao marceneiro fazer cortes perfeitos e acabamentos 

de qualidade. 

Márcio Soares Bispo, M&M Marcenaria

Fiquei lisonjeada com o convite da Placas do Brasil. A assessoria em design 

estratégico para a Placas contou com mais de um ano no processo de estruturação 

do departamento de design e marketing. Um projeto repleto de referências, onde 

o design vai além da estética, levando alma e poesia para dentro das casas. 

Marta Manente, designer

 

Gostei da proposta de tons terrosos, que fazem referência à memória afetiva. 

Fiquei encantado com os acabamentos perolizados e com a vasta gama de 

padronagens de amadeirados, indo desde madeiras claras às mais escuras, com 

uma boa variação de veios, sem falar nas padronagens diferenciadas que imitam 

linho, pedra, aço corten e cimento queimado. 

Max Mendes Mello, arquiteto
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Congo Capixaba /Orvalho
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Moqueca Capixaba

Ingredientes

MODO DE PREPARO
Limpe bem o peixe, corte-o em postas de 4cm de 
largura, lave- as com limão e deixe-as em uma 
vasilha com água de sal fraca. Soque juntos o 
alho e o sal.
Em uma panela de barro (grande), coloque um 
pouco de azeite de oliva (3 colheres) e adicione 
a massa obtida no socador, passando-a no fundo 
da panela.
Retire as postas de peixe da vasilha com água 
e sal e passe pelo tempero da panela dos dois 
lados, arrumando de modo que não fiquem umas 
por cima das outras.
Corte o coentro, o tomate e a cebola e coloque 
nessa ordem por cima das postas de peixe. Regue 
com azeite.
Despeje um pouco de urucum por cima do peixe 
para dar cor. Quando começar a abrir a fer vura, 
verifique o sal.  Não ponha água, não vire as 
postas e cozinhe com a panela bem tampada.
Deixe no fogo forte por 20 a 25 minutos. Balance 
de vez em quando a panela com o auxílio de um 
pedaço de pano grosso para que as postas de 
peixe não agarrem no fundo. Quando for à mesa, 
salpique coentro picadinho.
Como complementos da moqueca capixaba são 
indispensáveis o arroz branco e o pirão.

1,5 kg de peixe fresco (robalo, badejo ou namorado);
3 maços de coentro;
3 maços de cebolinha verde;
2 cebolas brancas (pequenas);
3 dentes de alho;
4 tomates;
2 limões;
azeite de oliva;
urucum;
pimenta-malagueta (opcional);
sal fino.

O coração da casa brasileira é a cozinha. Esse espaço transformou-se nos 
últimos anos em um aconchegante lugar para reunir a família e os amigos. 
Tornou-se o predileto porque, entre outras características, revela muito sobre 
o estilo de vida de quem o habita. Integrada ou não a outros ambientes, a 
cozinha merece toda a dedicação para mobiliá-la. É primordial uma seleção 
bem pensada de padrões de MDF, com uma paleta de cores harmônica, pois 
é lá que você e seus convidados vão vivenciar momentos memoráveis,  com 
sabores inesquecíveis.

- Co z inha ,  o  ce nt ro  das  ate nçõe s  -

Brasil e seus sabores
rendimento:  6  pessoas

 

  

Café  Torrado / Tear

Macanaíba /  Poro  Natural

Samba /  Orvalho
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Quem nos acompanhou durante os eventos da CASACOR ES 2019, 
vivenciou conosco as oficinas de moodboards e inspirações sobre 
as características peculiares das casas brasileiras.
A arquitetura ímpar entre a protagonista paisagem da natureza, 
nossos hábitos, costumes e cultura plural, conduz a forma de 
projetarmos os interiores.
A dica é criar painéis semânticos para apoiar a entrega e 
apresentação dos projetos compostos com amostras dos padrões 
da coleção Identidades agregando outros elementos da decoração.
Uma ferramenta prática para utilização juntamente com as plantas 
e projetos impressos.
É uma forma de entender melhor o estilo de vida do cliente, e 
principalmente de mostrar as opções, sensações e diferentes 
vertentes que uma paleta de cores e materiais bem pensados 
traduzem para ambiente.
Nossas apostas estão nas texturas agradáveis que conferem conforto, 
nos detalhes naturais que alimentam a alma de quem vai vivenciar 
o espaço projetado e principalmente na harmonia completa que 
todos os nossos padrões possuem entre si, que facilitam a criação 
de ambientes com dois ou mais padrões aplicados.

A casa brasileira
painel de  referências e  inspirações

 Guaraná /  Tear

Promob Arch, Plus e Professional são softwares 
direcionados para especificadores, arquitetos, 
designers de interiores e marceneiros para a 
realização de ambientação virtual e gestão 
empresarial. 
Atualmente mais de 24.000 licenças estão ativas 
em uso diário de projetos desses segmentos, 
tornando o lançamento da Coleção Identidades 
visível e ágil  para mercado alvo. 
O programa proporciona a representação fiel 
dos padrões da Placas do Brasil  para a aplicação 
nos ambientes virtuais,  auxiliando a definição e 
fidelização dos padrões de produtos ainda na fase 
de projeto.

PROMOB ARCH e  PLUS, 
ferramenta para 
projetos de interiores e 
marcenaria
Co leção  Ide nt idade s  estará  à  d ispo sição  de 
mais  de  24 .000  usuário s  do s  sof tware s

A s fitas de borda dos padrões 
foram elaboradas em parceria com 

ótimos fornecedores. É essencial 
que as bordas do painel estejam 

seladas para garantir sua duração e 
qualidade.

F i tas  de  borda :

Pitanga / Tear

Tropicália / Or valho

Caravela / Linheiro
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Brunch Imprensa

Profissionais especificadores

Profissionais especificadoresOrletti  Vila Velha

Belém MadeirasOrletti  Serra

Profissionais especificadoresRaízes

Profissionais especificadoresRondônia

Que m esteve  conosco  na 
CASACOR ES  20 19

Bridi Madeiras Profissionais especificadores

Profissionais especificadores Evento Max Mello

Dispel Casa do Moveleiro

Itaparica Laminados Attos

Profissionais especificadores Bruta Madeiras

Bridi Madeiras

SOCIAL



30 31

“Conte com a Placas do Brasil  para seus projetos.”  

Luís Soares Cordeiro, presidente do conselho da Placas do Brasil.

Conecte-se conosco e fique por dentro das tendências!

Somos a Placas do Brasil  S/A, empresa 

genuinamente brasileira, especialista na criação 

de painéis de MDF de alta qualidade, oriundos de 

florestas de eucalipto 100% renováveis.  Estamos 

localizados no município de Pinheiros, norte 

do estado do Espírito Santo. Contamos com 

os maquinários mais atualizados do mercado 

em tecnologia, qualidade, modernidade, 

produtividade e sustentabilidade ambiental 

para a produção de painéis de MDF. Possuímos 

um sistema inovador de distribuição das fibras 

de madeira. Potencializando as propriedades 

físicas e mecânicas dos painéis de MDF. Por isso, 

produzimos produtos ecologicamente corretos, 

contemporâneos e de qualidade excepcional para 

o atendimento dos mercados mais exigentes nas 

suas diversas aplicações. Nossa coleção de painéis 

revestidos seguem os principais movimentos 

de design internacionais e principalmente a 

brasilidade que é a nossa principal inspiração. 

COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE!

Nossa empresa

conecte-se  conosco e  f ique por dentro das tendências!

siga nossas
redes sociais

Placas do Brasil
@placasdobrasiloficial
Placas do brasil

Acesse
nosso  v í deo
inst i tuc iona l

www.pl acasdobrasil .com.br
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(+55) 27 3010.5000

sac@placasdobrasil.com.br

www.placadobrasil.com.br








