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Construído nos anos 1980, este apartamento 

na Granja Julieta, bairro da zona Sul 

paulistana, precisava de uma grande reforma. 

Com a nova divisão, cozinha e sala se 

integraram e deviam seguir o mesmo estilo. Toda 

a parte elétrica foi trocada e optou-se por manter 

os eletrodutos aparentes, o que deu um ar austero. 

Para trazer aconchego, o escritório de arquitetura 

decidiu usar madeira cumaru na marcenaria. Os 

móveis foram executados pela Keller Marcenaria, 11 

2422-6977. As bancadas de cimento queimado e de 

inox, esta feita pela Inox Coor, 11 2412-2167 [inoxcoor.

com.br], também dialogam com o design da sala e 

cumprem a função de serem práticas e fáceis de 

limpar, um pedido dos proprietários. › CinCo CinCo 

ArquiteturA, [CinCoCinCoArquiteturA.Com.br]
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DESTAQUE
A bancada de 
cimento queimado 
une o estilo 
industrial e a 
praticidade pedida 
pelos moradores, 
enquanto a 
madeira “aquece” 
o ambiente
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Assim que retirou a parede que 

separava cozinha e sala de jantar neste 

apartamento localizado na Vila Nova 

Conceição, em São Paulo, o arquiteto 

percebeu que os ambientes ainda precisavam 

de um elo. Assim, o piso antigo da cozinha deu 

lugar à mesma madeira de demolição utilizada 

no outro cômodo, cujo fornecedor é a Ouro 

Velho, 11 2263-0752. Outro ponto de ligação é 

o pórtico de madeira que ostenta o bar e foi 

executado pela Marcenaria Arthem, 11 4198-

7313. Na cozinha, os móveis da Kitchens, 0800 

11 41 42 [kitchens.com.br], ajudaram a compor o 

estilo industrial de inspiração pop art, evidente 

nos bancos de ferro da Desmobilia,11 3062-3408 

[desmobilia.com.br], e nos quadros da Micasa, 11 

3088-1238 [micasa.com.br]. › Maurício KaraM, 

11 3073-0634 [MauricioKaraM.coM.br]
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DESTAQUE
Apesar de pouco 
usual em cozinhas, 
o piso de madeira 
dá um toque 
especial ao décor 
e une o cômodo 
à sala de jantar
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DESTAQUE
O relevo da parede 
revestida por placas 
de poliuretano atrai 
olhares e deixa o 
ambiente ainda 
mais moderno
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Jovens e recém-casados, os 

moradores deste apartamento 

no Brooklin, zona Sul da capital 

paulista, pediu que sua cozinha 

fosse divertida e atraente. Por isso, a 

cor amarela foi escolhida para alegrar 

o ambiente onde o marido e mulher se 

revezam num carinhoso passatempo 

de cozinhar um para o outro. Uma das 

curiosidades da decoração é a sanca de 

gesso que, muitas vezes escondida, vira 

a estrela desta cozinha ao ser pintada 

de amarelo. O cinza faz o harmonioso 

contraponto. Todos os móveis foram 

executados pela Marcenaria Toque Fino, 

11 3504-1393, e o piso e as bancadas são 

da Portobello, 0800 648 2002 [portobello.

com.br]. Os eletrodomésticos são da 

Brastemp, 3003-0099 [brastemp.com.

br].  Na copa, o banco de seda sintética 

garante praticidade ao dia a dia e se une 

harmoniosamente à mesa na cor amarela, 

também executada pela Marcenaria 

Toque Fino, e às cadeiras de resina da 

Breton, 11 4055-9707 [loja.breton.com.br]. 

Um dos destaques da área dedicada às 

refeições é a parede revestida de placas 

de poliuretano Differenza, 11 5098-1141 

[differenza.com.br]. › Spaço InterIor, 11 

5044-1393 [SpacoInterIor.com.br]
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DESTAQUE
Desenhada pelo escritório, 
a mesa de cabeceira, 
presente dos dois lados 
da cama, atende às 
necessidades do casal

AMBIENTES QUARTO
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Assim como os outros cômodos do apartamento de 130 m², a suíte máster também tem estilo 

contemporâneo e aconchegante. O painel ripado de madeira freijó da Marcenaria Santissima Fé, 11 4432-

0036 [santissimafe.com.br] preenche a parede da cabeceira e aquece o ambiente. Aos pés da cama, a 

bancada com o mesmo revestimento é prática e funcional – por um lado, otimiza o espaço do closet 

com a função de sapateira nas portas ripadas; por outro, tem a facilidade de uma penteadeira com divisórias. 

Para satisfazer as exigências do casal de clientes, a distribuição da planta original foi modificada. O banheiro do 

dormitório principal deu lugar a um closet, o que garantiu mais espaço na área íntima. Uma das paredes do banheiro 

da outra suíte – transformada em escritório – foi aberta, conectando o segundo banheiro ao quarto principal  

› MANDRIL ARQUITETURA, 11 3459-1170 [MANDRILARQUITETURA.coM.bR]
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livro, a especialista sugere que os tons fortes sejam 
combinados com os neutros, criando uma decoração 
harmoniosa. “Ao misturar os tons, o ambiente 
fica mais equilibrado. Mas não há regra: quando o 
assunto são cores, a personalidade é determinante”, 
argumenta Ricardo Rossi, arquiteto. Para a empresa 
norte-americana Pantone, famosa por seu sistema 
de cores, 2016 foi o ano do rose quartz e do azul 
serenity – ambos são frios e inspiram tranquilidade. 
Ao contrário do amarelo, do laranja e do vermelho, 
que também foram apontados como tendência pelo 
mercado e transmitem alegria e vitalidade. Tais 
sensações, bem como a funcionalidade de cada 
cômodo, devem ser levadas em consideração na 

hora de escolher a cor. No quarto, onde buscamos 
relaxamento, um tom intenso pode não ser o ideal, 
a não ser que fique reservado a uma parede onde 
será pouco visto, como atrás da cama. “A escolha 
será pautada pelo perfil do morador, pela finalidade 
do espaço e a localização do imóvel. Uma casa de 
praia, por exemplo, pede tons serenos”, diz Rossi. 
Decididas as cores, teste como a tinta vai ficar em 
diferentes momentos do dia – de manhã, à tarde 
e à noite. “A cor pode mudar de acordo com o que 
está em volta da parede, exceto bege e off-white, que 
são tons básicos. Para as demais tonalidades, sugiro 
comprar 1/4 de tinta para pintar 1 m² e avaliar o 
resultado”, aconselha Camila. ◊ 

1. Os azuis inspiram 
calma e tranquilidade. 

mas nãO exagere. 
cOOrdene-Os cOm tOns 

de marrOm, ameixa 
e brancO. 2. O verde 

cria uma cOnexãO 
cOm a natureza 
e pOde aparecer 

apenas em ObjetOs 
decOrativOs Ou 

tingindO tOtalmente 
as paredes.

1

2

⇨ Tons escuros em todas 
as superfícies compactam o 
espaço. "Em áreas amplas, 
fica um clima acolhedor", 
avalia a designer de 
interiores Mon Liu.

⇨ Ao combinar paredes 
escuras com chão e 
teto claros, as linhas 
horizontais são realçadas, 
alongando o cômodo.

⇨ A área parece ser 
mais estreita, profunda 
e alta quando se aliam 
piso, parede do fundo 
e teto de tons claros.

⇨ Ao pintar a parede do 
fundo de uma cor escura, 
mantendo-se claras as 
outras superfícies, diminui-
se a profundidade.

⇨ Quando somente o 
teto é claro, produz-se 
efeito semelhante ao de 
uma caverna, em que 
a luz chega pelo alto.

⇨ Para rebaixar o pé-
direito, opte por tons 
claros apenas no piso e
na parede do fundo – tem-
se a percepção de túnel.*

Efeitos que mudam  
a cara do ambientes
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Anúncio
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Neste apartamento 
na Zona Sul de São 
Paulo, os símbolos da 
realeza francesa são 
revisitados para criar 
ambientes rebuscados, 
mas contemporâneos

ArquiteturA e Design De 
interiores Mauricio KaraM
fotogrAfiA MariaNa orSi

Luxuoso.  O prOjetO privilegia O estilO rOcOcó francês e 
apOsta na suntuOsidade. nesta página, parte da sala de estar 

exibe um bOnitO pisO de madeira de demOliçãO ebanizada, 
da OurO velhO. O aparadOr de mármOre nerO marquina é 

da mOnt blanc. aO ladO, a receptiva sala de jantar, que tem 
cadeiras luis xv da christie móveis, mesa de laca da micasa e 
lustre de cristal da star hOme. OutrO destaque é O espelhO 

manchadO da vla vidrOs, peça preferida dO arquitetO.

Versailles 
à paulistana

home
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↓
o painel de 

madeira ripada 
fosca dá 

modernidade à 
sala clássica 

com suas paredes 
emolduradas

home
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O clássico se revela neste apartamento 
de 250 m² no bairro do Panamby. 
Sem deixar de ser atual, o arquiteto 
Mauricio Karam abraçou a missão 
de criar ambientes que parecem 
fazer parte de palácios europeus. 

“O pé-direito duplo e o estilo clássico me levaram 
imediatamente a Versailles [palácio que foi residência 
dos reis franceses Luis XIV, Luis XV e Luis XVI], mas 
inseri elementos contemporâneos para não deixar que o 
visual lembrasse um mausoléu”, diz Karam, que projetou 
o imóvel para um casal jovem com uma filha pequena. 
Uma forma de adicionar sofisticação foi a predominância 
do branco e do preto nas paredes, nos painéis de 
marcenaria e nos móveis. A exceção, no living, fica por 
conta do couro caramelo do tradicional sofá chesterfield 
– um verdadeiro ícone de elegância – e do veludo 
verde-escuro da poltrona Luis XV. Ainda nas salas do 
apartamento, uma mudança merece atenção: a varanda 
principal foi incorporada, ampliando a área social e 
garantindo uma vista privilegiada do impressionante 
skyline da cidade. Voilà, uma casa digna da realeza.

Na págiNa ao lado,  O sOfá chesterfield da Micasa é a estrela 
da sala e é acOMpanhadO pOr alMOfadas de seda da érea 
Móveis. a Mesa de centrO já pertencia aOs clientes e, apesar 
dO aspectO cOnteMpOrâneO, harMOnizOu perfeitaMente cOM 
O aMbiente. O painel de Madeira é da Marcenaria artheM. nO 

cantO superiOr, a pOltrOna luis Xv da christie Móveis é fOlheada 
a OurO e revestida cOM tecidO da casa fOrtaleza. aciMa, uMa 
das vistas da sala de estar. a chaise de cOurO brancO é da érea. 
as pOltrOnas já pertenciaM aO casal, Mas fOraM revestidas 
cOM linhO da dOnatelli. e a Mesinha de centrO é da Micasa.
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↓
o banheiro não deveria parecer um mini spa com 
excesso de branco. por isso, a opção pelo painel 

de madeira deixa o ambiente mais acolhedor

Na suíte master, o elegante piso de 
madeira de demolição da ouro Velho 
marca presença. os criados-mudos 
espelhados são da casapronta e o 
banco é reVestido com Veludo Vermelho 
da donatelli. abaixo, o banheiro é só 
da mulher. o aconchego do ambiente 
é garantido pelo painel de laminado 
madeirado marsalla e o gabinete da 
marcenaria arthem. as louças são deca.

home
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☐ SERVIÇO

Mauricio Karam
11 3073-0634
[mauriciokaram.com.br]

Mont Blanc Mármores 
& Granitos
11 3654-4676
[montblancmarmores.
com.br]

Orleans
21 2111-5600 
[orlean.com]

VLA vidros
11 3696-5521 
[vidrosvla.com.br]

Micasa
11 3088-1238 
[micasa.com.br]

Ouro Velho
11 2263-0752

Casapronta
11 3065-2436
[casaprontaquartos.
com.br]

Christie Móveis
11 5575-1857 
[christiemoveis.com.br]

Deca
0800-011-7073 
[deca.com.br]

Donatelli
11 3885-6988  
[donatelli.com.br]

Érea Móveis
11 3062-8590
[erea.com.br]

Marcenaria Arthem
11 4198-7313

O LAVABO SEGUE O ESTILO 
DO APARTAMENTO. 

TAMBÉM EXIBE UM PAINEL 
DE MADEIRA FOSCA DA 

MARCENARIA ARTHEM E 
LOUÇAS DECA. A BANQUETA 
É DA CHRISTIE MÓVEIS E TEM 

VELUDO COR-DE-ROSA DA 
DONATELLI. PARA GANHAR 

SOFISTICAÇÃO, O ARQUITETO 
REVESTIU O CÔMODO 

COM PAPEL DE PAREDE 
FLAMANT, DA ORLEANS.
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Base neutra com 
pontos de cor 

estratégicos e muitas 
lembranças de 

viagens garantem 
o design atemporal 
e a personalidade 
marcante deste 

apartamento em 
São Paulo

ArquiteturA  
e Design De interiores  

MELINA ROMANO INTERIORES
fotogrAfiA  

MARIANA ORSI

Logo nA entrADA,  a cor deu vida ao apartamento. 
organizados em ganchos, objetos do cotidiano, como bolsa, 
capacete e chapéu, adicionam personalidade à decoração. 
a maioria das fotografias da sala foi comprada durante 
viagens dos moradores, outras são do artista plástico 

aldemir martins e das galerias urban arts e chroma. 

viajar é
PrECiSO

home
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ExtrEmamEntE aconchEgantE, a sala 
é um dos lugares mais charmosos da 
casa. o sofá é decameron design e as 

cadeiras espaço 204. a mesa de centro 
é da desmobilia e o puff WestWing. 

para complementar o ambiente, abajur 
etna, tapete oppa e quadro minduim
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↓
o espaço integrado foi 

pensado para acomodar 
confortavelmente o casal 

e seus amigos. fundamental 
para criar um clima intimista, 

a iluminação foi planejada 
para ser funcional.

home
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A pArede revestidA com madeira 
de carvalho maciça e a luminária 

pendente copper, do designer 
britânico tom dixon, compõem um 

ambiente sofisticado. a cortina 
de linho é persilar, sofá laranja 

fernando jaeger e almofadas Quaker 
decor. ao fundo, mesa saarinen com 

tampo de mármore sob medida.
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home

O
s moradores deste apartamento no 
bairro do Brooklin, em São Paulo, 
são duas pessoas antenadas que 
gostam de compartilhar momentos. 
O casal, que também adora receber 
os amigos, tem o costume de viajar 

e garimpar o que há de melhor em cada canto do 
mundo. Por isso, o projeto da arquiteta Melina 
Romano priorizou ambientes integrados e é resultado 
de um mix de estilos. O primeiro grande desafio 
da profissional foi justamente misturar os gostos de 
forma harmoniosa. O quarto é um bom exemplo 

de como esse acordo foi equacionado: nele, cada 
mesa de cabeceira tem a personalidade de um dos 
moradores e ainda foi possível criar um espaço 
exclusivo para as maquiagens da esposa. O segundo 
desafio foi obter um design de interiores atemporal –
e a missão foi cumprida com o emprego de base 
neutra e tons claros com pequenos pontos de cor 
espalhados em móveis e objetos. O banheiro temático, 
inspirado em Paris, e a cozinha decorada com 
peças da infância do casal, provam que incorporar 
a personalidade do proprietário ao projeto faz 
toda diferença quando o assunto é morar bem.

↓
pendurados 

na parede da 
cozinha, os pratos 

são lembranças 
de infância dos 
moradores. a 

bancada multiuso 
torna o espaço 

ideal para o 
dia a dia

QUARTO – Cada ladO da Cama 
é deCOradO segundO O gOstO 
de um dOs mOradOres. dO 
ladO femininO, O abajur 
vermelhO da Kare é destaque 
sObre a mesinha dO meu 
móvel de madeira. a estante 
desenhada sOb medida pela 
pauá marCenaria serve COmO 
divisória e separa O quartO 
dO espaçO de maquiagem.

bAnheiRO – seguindO um 
estilO vintage, O lavabO 
é inspiradO em paris e 
tudO nele fOi garimpadO 
na Capital franCesa. 
papel de parede, livrOs 
antigOs e até Os sabOnetes 
lembram a atmOsfera 
parisiense. a deCOraçãO 
temátiCa é marCante e 
diferenCia O ambiente.
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☐ SERVIÇO

Urban Arts
11 3060-8326 
[urbanarts.com.br]

Oppa
11 2394-3100 
[oppa.com.br]

Persilar
11 2461-0451 
[persilar.com.br]

Fernando Jaeger
[fernandojaeger.com.br]

Quaker Decor
[quakerdecor.com.br]

Tom Dixon
[tomdixon.net]

Galeria Chroma
11 4112-4774 
[galeriachroma.com.br]

Decameron Design
11 3097-9344 ou (11) 
3097 8994 
[decamerondesign.com.br]

Westwing
[westwing.com.br]

Etna
11 3004 3622
[etna.com.br]
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