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Paulo Torniziello Iluminação
O

lighting designer

Paulo Torniziello

iniciou as atividades do escritório

Paulo Torniziello Iluminação

Profissionais que compõem o escritório
É composto pelo lighting designer titular Paulo Torniziello
alguns projetos.

Prêmios recebidos

logo após a

o Prêmio Abilux Design de Luminárias em 2007 e 2010, na

cial. Desde a sua entrada na indústria de iluminação, Paulo buscou uma série de experiências no mercado de arquitetura e estudos

categoria Comercial, ainda quando estava na empresa Altena

de especialização na área de iluminação para se capacitar ao exercício da função de lighting designer. Atualmente, é especialista

Data de início das atividades:
Abril de 2014

Brasil Iluminação.

em Iluminação pelo IPOG e faz mestrado na PUC Campinas com tema ligado à revitalização de espaços públicos com ênfase na
iluminação e eficiência energética.

Site:
www.paulotorniziello.com.br

Entidades de classe que participa

Além de desenvolver projetos de iluminação, o escritório também presta serviços de consultoria na área luminotécnica para obras

O lighting designer é membro do CAU (Conselho de

residenciais e comerciais. E também destina atenção e atendimento aos clientes interessados na busca de eficiência energética

Arquitetura e Urbanismo), e participa como contribuinte da NBR

para edificações.

Atua principalmente na área de iluminação de interiores

Titular:
Paulo Torniziello Rodrigues

O lighting designer Paulo Torniziello foi agraciado com

sua saída da Philips Lighting do Brasil, onde não desempenhava ainda a função de LD, mas desenvolvia luminárias para uso comer-

Principais áreas de atuação

Divulgação

Rodrigues e conta com o suporte da arquiteta Aline Vieira, para

Telefones:
(19) 99701-3773

para normas relacionada à Iluminação.

Principais projetos executados

Especialidades

Facebook:
www.facebook.com/
paulotornizielloiluminacao

Clube Campineiro de Regatas e Natação; cozinha gourmet

O escritório desenvolve projetos de iluminação

da Vanilla Cuisine; varanda e jardim da Escola Arquitec; salão

comercial e residencial, corporativo e arquitetural, além do

arquiteturais para ambientes internos, tanto para espaços

design de produtos de iluminação (luminárias).

residenciais, comerciais ou corporativos. Além disso, destaca

de festa Verdano Eventos; projeto modelo na loja Lilica & Tigor
(reproduzido em todo o Brasil desde o ano de 2006); e fachada

como fundamental em seus trabalhos a eficiência energética.

Instagram:
@Paulotornizielloiluminacao

do edifício Oriente Square, todos na cidade de Campinas (SP).

1
3

Salão de festa Verdano Eventos, em Campinas (SP).

2

Clube Campineiro de Regatas e Natação, em Campinas (SP).

3

Varanda e jardim da Escola Arquitec, em Campinas (SP).

4

Cozinha gourmet da Vanilla Cuisine, em Campinas (SP).

Amauri Fujii
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Aramys Campos

Aramys Campos

Miro Martins
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Projetos em execução

desenvolvendo nos últimos anos. Além

Colégio Photon em Campinas e a

desses citados, existem vários outros

residência ACC, na cidade de Vinhedo,

grandes profissionais que Paulo Torniziello

interior do estado de São Paulo.

tem admiração e que, de alguma forma,
fizeram ou fazem parte da sua formação.

É representante de alguma empresa do
ramo? Qual?

Ser lighting designer
É ter a luz como seu instrumento de

Não

trabalho e paixão, e fazer da “cultura da

Possui loja de produtos para iluminação?
Qual?

luz” algo para todos.

O futuro do lighting design

Não

Iluminado, pois já dizia Oscar Niemeyer:

Média de projetos executados em um ano
O lighting designer prefere não informar.

“Uma boa iluminação levanta uma
arquitetura medíocre, e uma iluminação
ruim acaba com o melhor projeto”.

Profissionais considerados muito bons no
Brasil e no exterior
No Brasil, o lighting designer tem como

Inspirado nessas palavras, Paulo Torniziello
está empenhado em desenvolver suas
atividades com a proposta de não apenas

referência o professor Isac Roizenblatt – a

iluminar os projetos, mas também de

quem considera um grande amigo, Adriano

divulgar o lighting design a todos os níveis

Genistretti, Antonio Carlos Mingrone e Neide

da sociedade. Afinal, ele acredita que

Senzi – que tem se tornado uma fonte de

apenas dessa forma conseguirá propagar

inspiração pelos grandes projetos que vem

a profissão e cooperar para a cultura da luz.

Participações na Lume Arquitetura
O escritório Paulo Torniziello Iluminação teve um case publicado na edição nº 83 da
revista Lume Arquitetura, com o projeto realizado no Clube Campineiro de Regatas e
Natação, localizado na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, próximo à capital
paulista. Paulo Torniziello
case

colaborou no case Spa

Clube em Campinas

de Luxo, na edição nº 54,
quando a Altena (empresa

Tecnologia LED e circuitos distintos
marcam iluminação no Clube
Campineiro de Regatas e Natação

da qual ele era responsável pelo departamento de
projetos) ajudou a produzir

Por Adriano Degra
Fotos: Miro Martins
O Clube CampineirO de regatas e nataçãO, lOCalizadO nO
bairro de Cambuí, área nobre de Campinas, interior de São Paulo, foi
fundado em 1918 e desfruta de grande prestígio entre os moradores

uma luminária para o proje-

da cidade. Buscando melhorias, o clube decidiu contratar a arquiteta
Marília Zuccato, titular do escritório PrimArquitetura, para desenvolver
o projeto arquitetônico da reforma do salão de festa social. “O
interior também passou por uma reformulação completa quanto à
funcionalidade e à plástica. Para destacar o conjunto de materiais e

to. Além disso, participou

dar elegância ao salão, escolhemos lustres contemporâneos feitos
sob medida que deram o toque final. Escolhemos também alguns
materiais que só mostraram o seu efeito com a iluminação de foco,
como foi o caso da parede branca 3D que fizemos”, comentou Marília.
A iluminação do salão social e da fachada do clube ficou a cargo

como entrevistado na ma-

do lighting designer Paulo Torniziello, titular do escritório Paulo Torniziello Iluminação – com colaboração da arquiteta Aline Vieira – que
buscou distribuir adequadamente a luz e proporcionar o projeto
mais eficiente possível, se comparado a iluminação convencional
com lâmpadas halógenas e fluorescentes. “O conceito que pensei

téria de cobertura do EILD

para esse projeto foi muito em função da eficiência energética e
também que pudesse ter uma luz dinâmica, tanto é que todo o
salão está dividido em circuitos distintos, para que cada usuário o
utilize da forma mais conveniente, não permitindo nenhuma forma
de restrição”, explicou Paulo.

2016, na edição nº 83.
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