
Tons modernos, marcenaria inteligente 

e personalidade permeiam este  

belo apartamento de 200 m²

Décor para
    viver bem
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TEXTO BRUNA NETO   FOTOS MARIANA ORSI/ DIVULGAÇÃO



Para projetar o próprio lar, localizado em São Pau-

lo, a arquiteta Simone Saccab apostou em um proces-

so natural. Com o marido, elegeu peças e cores que 

os agradassem e compôs cada ambiente de maneira 

singular, com itens de design, fotografias e elementos 

pessoais. Após algumas intervenções certeiras na es-

trutura do imóvel, nos revestimentos e na decoração, o 

resultado é sofisticado, clean e contemporâneo.
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O segundo degrau da 
escada se estende até 
o living, formando um 
banco em L, permeado 
por almofadas e uma 
manta de pelúcia
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Conexão 
inteligente

Com a missão de ampliar o espaço social, a arqui-

teta decidiu reduzir o terraço para dar lugar à área do 

bar e criar um acesso ao mezanino. Construída com 

base metálica e acabamento com folhas de madeira 

Nogueira, a escada também tem função de aquecer 

o ambiente, que foi permeado com piso frio de Nano-

glass® White, e emoldurar o living, cujo protagonista 

é o sofá de linho azul, composto com poltronas estam-

padas, diversas mesinhas auxiliares, mesa de centro de 

espelho fumê e um convidativo tapete de seda. Na pa-

rede principal, quadros de Fernanda Naman trazem um 

tom moderno à atmosfera, dialogando com a galeria 

de fotos assinadas pelo fotógrafo Sebastião Salgado.

Mesmo com metragem reduzida, a varanda ainda 

se consagra como um dos recantos mais interessantes 

para acomodar a família e os amigos em momentos 

de descontração. Sobre o piso de ladrilhos hidráulicos, 

desenhados por Marcelo Rosenbaum para a Ornatos, 

destaca-se a mesa amarela e as cadeiras de modelos 

diversos, todas com estilo envelhecido. Plantas, como 

Dracena, Bromélia e Iuca complementam o espaço.

O bar foi planejado para servir de apoio tanto para a 
varanda quanto para a área de jantar. Na bela composição, 
chamam a atenção as cadeiras clássicas reformadas – uma 
herança da avó de Simone – e a tela das artistas Adriana 
Pedrosa e Carlota Gasparian, do Atelier de Pinturas
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Gourmet repleto 
de primor

 “Desde o início, gostaria que a cozinha fosse bem 

minimalista. Por isso, a escolha pelo armário contínuo 

na parte superior, que, inclusive, esconde uma coifa 

projetada sob medida pela Pulsar”, conta Simone. Para 

este ambiente, a ideia era conceber um layout clean, 

com peças bem-distribuídas, como a geladeira, posicio-

nada do outro lado do corredor. Graças a essa configu-

ração, a bancada – equipada com pia, escorredor de 

pratos embutido e cooktop – pôde ser alongada até a 

torre de fornos e armazenar mais itens, como alimen-

tos, louças, batedeira e cafeteira, por exemplo. O des-

taque fica por conta do mix de azulejos do frontão, que 

enriquece o décor.

 Na área de jantar, o pé-direito de 5,40 m foi enalte-

cido pela imponente luminária, assinada pelo designer 

Gino Sarfatti para a marca Flos. Pensando em acomo-

dar seus convidados com excelência, a arquiteta elegeu 

uma mesa de linhas retas, que se alia a oito cadeiras 

laqueadas com assento de couro. A composição se con-

trapõe à estante de folha de madeira Nogueira – uma 

extensão do hall – e cria um efeito singular a partir da 

mescla de texturas.

Uma porta corrediça permite que a cozinha seja isolada ou 
integrada ao espaço social, conforme a ocasião

Feito de Corian® branco, o 
balcão serve aos moradores 
como uma opção para realizar 
refeições rápidas e manter 
alimentos sempre à mão
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Ao mezanino, foi designada a função de abrigar 

a estilosa área da TV, repleta de peças contemporâ-

neas, como o sofá Cine, do designer Marcus Ferreira 

para a Decameron, as mesinhas redondas de tama-

nhos sortidos, as almofadas de cores preta e branca e 

a imponente fotografia de Fernanda Naman, da série 

“Desejos”. Para proporcionar o aconchego que pede 

Anexo inteligente
o ambiente, a arquiteta apostou no piso de tacos de 

Cumaru, que aquecem o recanto, e no tapete confec-

cionado com lã, que se estende até o home theater 

de laca cinza brilhante, executado pela Fazzio Marce-

naria. Feita sob medida, a estante contempla espaços 

para TV, aparelhos eletrônicos, artigos diversos e conta 

até com um nicho reservado para uma adega.
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O cinza é a cor neutra 
que percorre todo o 

apartamento. Ele está nas 
paredes, na fórmica dos 

armários da cozinha, nos 
tapetes, nas cadeiras da sala 

de jantar, etc.”
Simone Saccab, arquiteta

No lavabo, um 
dos destaques é 
a pia esculpida 
de mármore Gris 
Armani. A torneira 
de tipo cascata, da 
Punto, complementa 
o conceito, junto 
ao espelho – que 
parece estar 
em relevo – e à 
iluminação focada
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Conforto com 
personalidade

Elementos acolhedores atribuíram todo o aconche-

go necessário à suíte máster, que ganhou cabeceira 

de veludo estofada, enxoval escolhido minuciosamen-

te e tapete geométrico – desenhado pela arquiteta e 

confeccionado pela by Kamy –, que também confere 

dinamismo ao cantinho. As molduras com fotografias 

do casamento dos moradores atestam o espaço como 

refúgio do casal. Por sua vez, os criados-mudos refor-

mados, que eram da avó de Simone, complementam a 

atmosfera pessoal e intimista.

Pensando na praticidade, foi desenvolvida a mar-

cenaria de laca cinza fosca, que apresenta diversas 

funções. Entre elas, a de armazenar livros e aparelhos 

eletrônicos, que servem à TV suspensa, e a de organizar 

roupas e acessórios. Como os moradores precisavam 

de mais espaço nos armários, um dos quartos foi trans-

formado em um closet funcional. O resultado é uma 

composição com linhas contemporâneas, espelhos e 

pufes para auxiliar.<

Projeto, Si.Saccab Arquitetura; tintas, Suvinil; quadros com fotografias, 
Fernanda Naman, Sebastião Salgado e acervo pessoal; sofá azul, mesa de 

centro com espelho fumê, mesa de jantar, Micasa; almofadas, Designers 
Guild, na Empório Beraldin; poltronas listradas, com tecido Missoni Home, 

na Vermeil; mesinha de acrílico e abajur, Kartell; mesinhas de laca do 
living e do home theater, banquetas da cozinha, QSpaço; mesa lateral de 

Logo na entrada do closet, uma porta lateral foi reservada 
para organizar os sapatos do casal

alumínio, da Living Divani para Atrium; tapetes de seda e geométrico, by 
Kamy; tapete de lã do home theater, Hariz; livros, Arte Leitura; objetos, LS 

Selection; muranos, Tania Bulhões; pendente da área de jantar, Gino Sarfatti 
para Flos; cadeiras de jantar, A Lot Of; aparador do bar, Erea; poltronas do 

bar e criados-mudos do quarto, acervo pessoal; banquetas azul-marinho do 
bar, Artefacto; luminária do bar e luminárias do quarto, Cristiana Bertolucci 

Estúdio; ladrilhos hidráulicos da varanda, Marcelo Rosenbaum para Ornatos; 
coifa sob medida, Pulsar Coifas; Corian branco, Siligram; armários de fórmica 

da cozinha, Formaplas; mix de azulejos da cozinha, Portobello Shop; metais 
da cozinha, Deca; geladeira, Viking; cooktop, Fulgor; forno e micro-ondas, 

Brastemp Gourmand; home theater e marcenaria em geral, Fazzio Marcenaria; 
sofá Cine do home theater, de Marcus Ferreira para Decameron; luminária de 
piso do home theater, Lustreco; adega, Brastemp; torneira do lavabo, Punto; 

cabeceira da cama de casal, Quaker; roupa de cama, Mundo do Enxoval; 
manta, Empório Beraldin; iluminação, Signature; tela do bar, Adriana Pedrosa 

e Carlota Gasparian.
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