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»As esquadrias do terraço 
foram eliminadas e o espaço foi 
incorporado à área da sala, que 
ganha iluminação indireta para 
valorizar a arquitetura«

DESTAQUE
O design do 
pendente de bolas 
da Bocci, adquirido 
na Luminaire Lab, 
em Miami, contrasta 
com as linhas 
retas da grande 
mesa de nogueira 
e do aparador 
de laca preta
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As modernas referências apontadas 

pelo cliente não ficaram de fora no apartamento de 207 m² 

que privilegia o conforto e a praticidade, com predomínio 

de tons neutros (branco, cinza e preto) e toques de azul. 

Aqui, as esquadrias do terraço foram eliminadas e o 

espaço foi incorporado à área da sala, que ganhou pintura 

em concreto e piso de tecnocimento. Um grande sofá de 

linho cru integra o living com o home em um mesmo plano, 

evitando a divisão dos ambientes. Destaque para as obras 

de marcenaria nos painéis criados para esconder as portas: 

todos eles receberam pintura havana com efeito concreto, 

recurso que trouxe continuidade em volta de toda a área 

social. A iluminação indireta valoriza a arquitetura e traz 

aconchego aos diferentes nichos de convívio. No jantar, 

pendente da Bocci [bocci.com] › HILDEBRAND SILVA 

ARQUITETURA, 11 3073-0021 [hsarquitetura.com.br]
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»O quadro de caveira do artista 
turco Ali Gulec, adquirido em 
um museu, chama a atenção 
pela harmonia na composição 
de formas e cores«
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A área social do apartamento de 210 m² reflete o espírito moderno do jovem 

casal: com 60 m², as três salas contam com muito espaço para circulação — exigência de quem 

gosta de receber — com móveis clássicos mesclados a objetos de decoração bem coloridos. Para 

integrar a varanda, foram eliminados a alvenaria e o trilho das portas de vidro, que teve a soleira 

refeita em granito. Na entrada, destaque  para a parede de tecnocimento da Gea Design, 11 3062-

8568 [geadesign.com.br], textura que se repete no fundo do sala. O veludo, outra preferência dos 

proprietários, aparece liso nas poltronas tipo Luís XV e estampado nos modelos retos. As cortinas 

tipo silhouette com laterais de seda trazem o aconchego ao ambiente. Os toques de cor ficam por 

conta do aparador vinho executado pela Drumello e pelo quadro de caveira estilizada com flores 

coloridas, adquirido em um museu de Pequim › CAMILA ROSA, 11 3578-4034 [camilarosa.arq.br]10

DESTAQUE
O mobiliário de tons 
neutros combina 
peças de estilo 
vintage a outras 
de design, como 
o espelho estilo 
veneziano do 
hall, as banquetas 
Larese, de acrílico, 
e a elegante 
cadeira La Chaise, 
de Charles e 
Ray Eames
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DESTAQUE
O clima acolhedor 
é reforçado pela 
presença de 
texturas diversas, 
como as das 
poltronas de 
veludo cinza e do 
tapete de tye-die

»A parede de tijolo inglês funciona como 
uma sofisticada moldura para as peças de 

formas especiais que pontuam o ambiente«
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Para adaptar-se ao estilo da família 

de um jovem empresário, o apartamento de 318 m², 

localizado em Salvador (BA), passou por transformações 

no layout para possibilitar vários usos e ganhou uma base 

neutra para destacar o design de peças e obras de arte. 

O estar, com pé direito de 6,5 metros, precisava se tornar 

um espaço acolhedor. Para isso, a parede foi revestida 

com tijolo inglês, da Palimanan, para ser o pano de fundo 

para as peças assinadas pelo Studio Nada se Leva, para as 

poltronas Slow de couro natural, ladeadas por luminárias de 

pé, e para o sofá Darya, de linho branco. As quatro poltronas 

Daff de veludo cinza, de Jader Almeida,  também criam 

um espaço de aconchego e contemplação para o skyline 

da cidade. Destaque ainda para a tela de Paulo Whitaker, 

para as mesas laterais também de Jader Almeida e para o 

suntuoso tapete persa, estilo beluchi, com estampa tye-die.

› Gabriel MaGalhães e luiz Cláudio souza, 

71 3272-4111 [gabrieleluiz.com.br]
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No Leblon (RJ), o apartamento de 220 m², a uma quadra do mar e 

repleto de espaços amplos, tornou- se, com a reforma, o espaço ideal para receber os 

amigos do jovem casal com uma filha pequena. Com um conceito de praia, porém bem 

contemporâneo, a morada adotou toques clássicos e tons claros, como sonhavam os 

proprietários, mas com poucas obras estruturais para priorizar o investimento no décor. O 

living, com varanda integrada e sala de TV, ganhou mobiliário em tons de branco, preto e 

cinza, como nas poltronas clássicas, no móvel ripado branco e na mesa de acrílico. Como 

não há pontos de luz exceto o lustre de jantar, o ambiente ganha luminárias de parede 

e de mesa. A marcenaria, de laca branca, foi toda desenhada para dar personalidade aos 

espaços: na sala, com o móvel da TV de 3 metros de largura ripado e com o móvel-bar 

da varanda, simples e funcionais. Destaque para as imagens da Urban Arts 11 3081-6142 

[urbanarts.com.br], objetos decorativos Restoque, 11  5096-2767 e Star Home, 11 3061-

0407 [starhome.com.br] › MAURÍCIO KARAM, 11 3073-0634 [mauriciokaram.com.br]16

DESTAQUE
As linhas do 
mobiliário, como 
as das poltronas 
clássicas, do móvel 
ripado branco e da 
mesa de acrílico, 
são valorizadas 
pela cartela de 
tons neutros 
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»A mistura do clássico com 
peças de design transforma os 

vários nichos em ambientes 
chiques e despojados«
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Na planta original, a área 

e a disposição da suíte master estavam 

longe de agradar ao proprietário. A solução 

proposta pelo escritório foi trazer esse 

ambiente para a frente do apartamento, 

combinando a terceira suíte com parte 

da sala. Além disso, o banho também foi 

ampliado para abrigar box e banheiro 

separados e pia com duas cubas. Agora, 

com um ar bem masculino, a generosa 

suíte de 24 m², com um banheiro de 8,70 

m², atende às necessidades de espaço 

e praticidade solicitadas pelo cliente. A 

madeira e os tons de concreto, presentes 

em todo o ambiente, harmonizam-se com 

os tons azuis das almofadas e o off-white 

da roupa de cama e das cortinas de linho 

› HILDEBRAND SILVA ARQUITETURA, 

11 3073-0021 / 3073-0520 

[hsarquitetura.com.br]
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DESTAQUE
A cor e as gavetas 
espaçosas 
defi niram a 
presença das mesas 
de cabeceira, que 
foram concebidas 
a partir de um rack 
de TV existente no 
antigo apartamento
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»O ambiente masculino explora as texturas 
de madeira e os tons de concreto e de 

azul, além de reaproveitar peças como o 
charmoso baú Louis Vuitton, pertencente à 
família há alguns anos e que o cliente fez 
questão de utilizar para compor o décor«
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