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O Estúdio Noz e ́ um escritório de arquitetura cujos foco e objetivo são 

trazer a ̀ tona o universo criativo sonhado pelo cliente. Através de 

inovadoras técnicas de breifing, as arquitetas Emília Martins e Talitha 

Ribeiro buscam compreender os significados que cada ambiente 

representa para o cliente, identificando suas necessidades e desejos para 

transformá-los em realidade. Essa parceria entre arquitetos e clientes, 

diferencial do trabalho proposto pelas profissionais fluminenses, e ́ 

sugerida no nome da empresa: Estúdio Noz. Para as criadoras, a escolha 

do nome foi pensada com dois significados: a noz, um fruto resistente cuja 

"casa" faz parte da semente e torna-se lixo sem seu conteúdo, e a 

sonoridade do pronome “nos”, que simboliza esse trabalho feito junto, 

onde o envolvimento do cliente é indispensável para o resultado final. 

 

Com um portfólio recente, o Noz coleciona projetos em um dos bairros 

mais famosos do Rio de Janeiro, o Leblon. Em agosto de 2017 

inauguraram uma parceria com “A casa viva”, liderada pela personal 

organizer e apresentadora do canal GNT, Micaela Góes. La ́, o Estúdio Noz 

assina toda a decoração dos ambientes. Separadamente, as arquitetas 

Talitha e Emília construíram uma historia de sucesso ate ́ aqui. Emília, 

carioca, formou-se em arquitetura pela Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro. Trabalhou durante alguns anos como empresaria no 

mercado imobiliário carioca e especializou-se em iluminação de 

ambientes no Instituto Europeu de Desing. Talitha nasceu em Niterói e ha ́ 

mais de dez anos formou-se como arquiteta e urbanista pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Desde então adquiriu experiência numa grande 

multinacional brasileira na área da construção civil. Participou ativamente 

de obras históricas para a cidade do Rio de Janeiro, como a ampliação do 

aeroporto Santos Dummont, a construção do ícone Museu do Amanhã e 

o empreendimento Ilha Pura, que recebeu a Vila dos Atletas durante os 

Jogos Olímpicos de 2016.  
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A experiência das profissionais à frente do projeto garante a 

qualidade e reponsabilidade de execução e entrega dos serviços 

oferecidos pelo Noz. Desde uma simples repaginação de um ambiente até 

uma reforma completa de um imóvel, com direito à luminotécnica, 

acompanhamento da obra, ou simplesmente uma consultoria sobre como 

repaginar ou montar ou decorar os espaços de uma casa, tendo sempre 

em centro a opinião e participação do cliente. Esse e ́ o diferencial de um 

estúdio que deseja aproximar a relação que as pessoas têm com o espaço 

ao redor. 
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