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REDUTO
FAMILIAR

Reforma de apartamento valoriza a integração dos 
ambientes e incentiva a convivência dos moradores
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A ideia inicial era apenas ampliar o living para garantir mais conforto 
ao receber amigos e familiares. Mas, conforme os trabalhos avançavam, 
a reforma se estendeu para todos os cômodos. Assim, este apartamento 
de 115 m² no Brooklin, em São Paulo, foi completamente repaginado 
pela equipe do escritório Hildebrand Silva Arquitetura. 
O jovem casal de proprietários desejava criar um ambiente aconchegante 
onde também pudesse compartilhar bons momentos junto com as filhas, 
já que o espaço original era pequeno para comportar sala de jantar, home 
theater e área social. Com o objetivo definido, as esquadrias da sala 
foram retiradas e o terraço foi integrado ao living, criando uma grande 
área social. Além disso, todo piso da residência e os revestimentos das 
paredes e do banho foram modificados.
Seguindo um estilo moderno com toque contemporâneo, os interiores 
seguem o mix de branco e cinza para harmonizar com a madeira no piso 
e no mobiliário. Logo na entrada, o apartamento ganhou um pórtico em 
nogueira, onde foi inserida a porta vai e vem da cozinha com um visor de 
vidro e a porta de entrada social. Deste ponto se tem acesso ao jantar e 
estar com estantes iluminadas, conferindo um ar moderno e praticidade 
para acomodar objetos. Além disso, uma das paredes ganhou um muro 
verde com plantas preservadas, para quebrar o visual urbano e cinza. 
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O processo de reforma, no fim, contemplou toda a morada, que ficou 
distribuída em sala com varanda integrada, incluindo uma cozinha com 
dependências de serviços, área de circulação com lavabo, três dormitórios 
e banho. Todos os pontos de iluminação foram trocados, apostando em 
difusão indireta para valorizar a arquitetura e deixar os ambientes mais 
aconchegantes. 
Na suíte máster, madeira e cimento queimado protagonizam a cena. Com 
estes elementos, foi possível investir em pontos decorativos com tons 
mais fortes, valorizando o azul marinho e o marsala. Em frete à cama 
foi aplicado um vidro refletente bronze para dar sensação de amplitude 
e contrastar com a madeira. Um dormitório funcional foi projetado para 
as filhas adolescentes, já no dormitório da filha mais nova predominam 
tons leves como o turquesa, conferindo leveza ao espaço.
De uma simples reforma da sala, o projeto se transformou em um apar-
tamento totalmente renovado, que ressalta o estilo de seus moradores, 
valorizando a proximidade entre os membros da família. Todos compar-
tilhando o prazer de estarem juntos no dia a dia. 
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A morada conta com três dormitórios. Além 

da suíte máster, foi projetado um dormitório 

funcional para as filhas adolescentes e outro  

delicado cômodo para a filha mais nova FO
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