
20 dicas de móveis e acessórios  
para ter uma cozinha gourmet

cobre 
corten 
A cor do 

momento 
é inspirada 

no efeito do 
aço oxidado

industriaL 
renovado

as estruturas de metal, madeira, 
cimento continuam à vista, mas o estilo 

ficou mais suave, leve e claro

p, m e g 
apês de 30  

a 130 m2 com 
soluções de 
integração, 

móveis 
compactos e 

grandes ideias 

soLuÇÕes de 
marcenaria

para quartos 
de criança que 

garantem beleza, 
conforto e muita 

organização

tendÊncia 
como usar 
granilite, 

marmorite, 
terrazzo...

decoraÇão 
atemporaL: 

combine o novo 
e o antigo 
com muita 

personaLidade
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no apê montado para 
aluguel por temporada, 
a área compacta tinha 

de ser ocupada com 
funcionalidade e decorada 

com neutralidade. Cada 
pedacinho dimensionado 

de modo a priorizar o 
conforto e a boa circulação!
TexTo Simone Serpa | FoTos Evelyn Muller

30 M2 SEM APERTO
reduzida. A marcenaria foi a 
grande aliada no projeto que 
a ACF Arquitetura e Interiores 
fez para o imóvel localizado 
na Bela Vista, capital paulista. 
Soluções foram pensadas para 
cada cantinho, considerando-se 
aproveitamento e otimização 
máxima com o mínimo! 
O mobiliário foi escolhido a 
dedo pela funcionalidade.

Nem foi preciso fazer 
uma grande mudança 
estrutural para montar 

esse apartamento todo 
completinho. Bastou alterar 
alguns revestimentos e criar 
novos pontos de elétrica 
e hidráulica para compor 
ambientes integrados e com uma 
decoração leve e minimalista 
que se encaixasse na metragem 
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morar sob medida
   

Na sala de paredes e piso cinza, entram detalhes de madeira e o 
verde pastel, tudo muito discreto e neutro para agradar pessoas 
de todos os gostos. Para ocupar menos espaço, os móveis fixados 
à parede valem como dica. Apenas sofá, mesas e cadeiras são 
peças soltas. O sofá (Cremme) é também cama, para que o imóvel 
tenha capacidade de receber mais gente com conforto. O tapete 
geométrico e em formato orgânico (Pellle by Maraí Valente) 
quebra a monotonia cromática e dá um toque mais estiloso

Logo na entrada do apartamento, um armário com cabideiro 
para roupas de pendurar dá, de cara, a dimensão da 
praticidade e também já anuncia o tom verde pastel que colore a 
marcenaria (Sta Edwiges) da bancada que acomoda duas pessoas 
e funciona como um ponto de unidade entre os ambientes
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A varanda fechada e incorporada ao restante do 

apê recebeu a cozinha, o que otimiza o espaço e 

deixa-o mais prazeroso para uso diário pela vista, 

luminosidade e ventilação abundantes. Ali, em 

frente à bancada de marcenaria clara e neutra, fica a 

mesa de jantar com o prático tampo de mármore. O 

formato redondo facilita a circulação e é ideal para 

locais pequenos. O estofado rosa-claro das cadeiras 

Fernando Jaeger reforça a paleta suave de tons pastel.

CoRes CLARAs 
para nÃo Cansar
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morar sob medida
   

A versatilidade prevalece no móvel que é criado-

mudo e gaveteiro, na cama com gavetas e na estante 

multiúso, que, com seus nichos, impõe respiros e 

leveza.Toques de madeira aquecem os espaços. O 

tom natural reveste a estante, a bancada-armário do 

banheiro, que, na lateral, tem nicho para os rolos de 

papel higiênico, e detalhes da sala. A iluminação com 

trilhos, além de moderna e urbana, tem a vantagem 

de dispensar o gesso e manter a altura do pé-direito.

mÓVeis prÁtiCos 
e MULTIúso

Dentro da neutralidade, as texturas destacam-se pela estética 
contemporânea e original. Repare na parede do quarto, que 
reproduz o cinza, só que com placas de cimento (Tresuno). 
Um charme e tanto que emoldura a cama e dispensa cabeceira. 
E o que falar da peseira de tricô gigante? (Srta. Galante)
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morar inspiração
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O BELO E MODERNO 
MIX ATEMPORAL

Uma reforma rápida transformou o apartamento de 130 m2 
em uma morada afinada com a contemporaneidade. nada foi 
alterado na arquitetura. Já na decoração... muita coisa mudou, 

foi restaurada ou reaproveitada para provar que o novo e o 
antigo formam um conjunto pra lá de original e harmonioso

texto simone serpa | fotos  mariana orsi/Divulgação

O cliente fez 
questão de incorporar 

móveis que ele já tinha ao 
projeto. Assim, o armário 

rústico de canto destaca-se 
ao lado de sofá e poltronas 
de design limpo. Da mesma 
forma, a mesa de centro de 

madeira uniu-se à de 
estrutura aramada de 

Marcus Ferreira 
(Decameron)
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A parede de tijolinho 
(Zaro Revestimentos) 

é nova e faz parte da seleção 
de revestimentos naturais 

que o proprietário gosta e que 
remete ao estilo industrial tão 
em voga. O conjunto de fotos 

PB com cenários da cidade 
de São Paulo reverencia a 
urbanidade como estilo 

de vida



morar inspiração
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O piso de tacos é um luxo 
e passou apenas por uma 
restauração para realçar 

sua beleza e nobreza. Acima 
dele, o tapete (By Kamy) traz 

aconchego ao centro do living e 
já exibe um dos tons da sóbria 

paleta de cores que combina 
nuanças de cinza, azul e branco

A história dessa reforma começa já na hora de 
comprar o imóvel. Antes de bater o martelo, 
o proprietário levou seu amigo e arquiteto 

Leandro Mostardo, da Box 14 Arquitetura, para dar 
o seu aval profissional sobre a aquisição. A planta 
era boa e atendia o novo morador, só seria preciso 
mesmo dar uma modernizada nos revestimentos, 
trocando alguns, restaurando outros e aproveitando 
a pintura como um recurso cheio de possibilidades. 
O arquiteto fez tudo exatamente como o 
proprietário queria: criou, sem muito quebra-
quebra, ambientes aconchegantes, convidativos e 
sem frescura, onde ele pudesse receber os amigos. 
Quatro meses depois da compra, ele já estava 
dentro do imóvel, feliz com o resultado do projeto, 
que a sala resume bem: combina móveis antigos e 
novos, aposta em revestimentos modernos e ousa 
na proposta de iluminação da mesa de jantar.  
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A iluminação natural era ótima, o problema era à noite. 
Para melhorar a iluminação sem quebra-quebra, estruturas 
externas, como eletrocalhas e eletrodutos, foram a solução. 
Na sala, elas apoiam os fios dos dez bocais com lâmpadas 
de carbono que pontuam de charme a mesa de jantar



morar inspiração
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No hall, chegam 
todas as portas: 

entrada, cozinha e 
circulação íntima 
mimetizadas pelo 

cimento queimado 
usado também no 

piso, paredes, teto, 
como uma caixa. 

Até as maçanetas 
são do mesmo 

tom para criar um 
visual limpo

Poderosa, a estante 
de parede inteira 
já fazia parte do 

apartamento e teve 
sua imponência 

e requinte 
prontamente 

aproveitados na 
decoração. Pintada 

de branco, ela 
enaltece seus 

nichos simétricos 
e destaca livros, 

obras de arte, 
objetos decorativos 

e plantas.  
Sofisticado pano de 
fundo para a mesa 

de jantar
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Um mix nada convencional 
decora o quarto. Abaixo do 

pranchão que dá suporte à TV, 
um gaveteiro em tom telha é 
o ponto de cor do espaço, que 

combina cores neutras e claras, e 
propõe criados-mudos diferentes: 

de um lado um móvel único, 
de outro uma composição 

de mesinhas. A poltrona ao lado 
da cabeceira serve à leitura ou 

vira-se para a televisão

Como único apartamento do 
hall de entrada, foi possível 
ousar nesse ambiente, que foi 
todo pintado de azul: portas 
da casa e do elevador, paredes 
e teto. De ornamento, apenas 
a luminária-escultura de 
filamento de Neon 
(Neon 3 Estações). Quem 
chega se surpreende
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morar inspiração
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O uso de 
eletrodutos é prático 

porque permite aumentar 
o número de pontos de 

luz sem precisar quebrar 
as paredes. No quarto, 
eles são em tom cobre 

e trazem, do teto, 
tomadas para perto 

da cama
O revestimento de tijolinho 
aparece também no quarto, 
só que suavizado pela pintura 
branca e apenas na parte 
superior da cabeceira da cama. 
A metade inferior recebeu um 
painel de madeira natural 
(Marcenaria Lisboa) que 
extrapola a largura da cama, 
transformando a parede em 
um ponto decorativo simples, 
mas marcante, no quarto
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intimidade infantil
   

intimidade infantil
   

QUARTOS 
E MUITAS 
IDEIAS DE 
MARCENARIA
a área do espaço pode não ser das maiores, mas nada 
que boas soluções de marcenaria não resolvam. nos 
quartos das crianças, o desenho bem planejado dos 
móveis garante beleza, conforto e organização
TexTo simone serpa | FoTos Julia ribeiro/Divulgação

3
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Cada móvel foi 

pensado para uma 
organização fácil e prática 

de todos os objetos pessoais. 
Como é uma menina, um 

armário foi reservado 
especialmente para os 

sapatos. O desenho dos 
móveis é das arquitetas 

e a execução é da 
Marcenaria 
Santa Cruz

Abaixo da cama, 
nichos abrigam os 
colchões dobráveis, 

feitos sob medida, para 
acomodar as amigas. 
Cada abertura tem 

80 cm de profundidade 
e 88 cm de largura
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intimidade infantil
   

 Madeira freijó e laca branca se unem ao azul na 
decoração do quarto. Apenas a mesa tem o tampo 
revestido de melamínico, para facilitar a limpeza. No 
lugar de puxadores, cavas que são atemporais e seguras

Projetar quartos de criança 
exige cuidados especiais. 
As profissionais Ana Cecília 
Toscano e Flávia Lauzana, da 
ACF Arquitetura e Interiores, 
gostam, por exemplo, de criar 
para elas camas tipo tatame. 
Como são mais baixas, são 
mais fáceis de acessar e 
atendem melhor o uso dos 
pequenos: “eles gostam de 
brincar na cama também”, 
explica Flávia. E, nesse caso 
em especial, a dona do quarto 
de 7,5 m2, uma menina de 10 
anos, adora ler. A lateral da 
cama, então, tem nada menos 
do que 2,67 m ocupados por 
seus livros, todos ali, fáceis 
de pegar. Outro detalhe que 
chama atenção nesse quarto 
é a cor azul, a preferida da 
dona. Para não pesar, a cor foi 
misturada ao branco e tem o 
toque delicado do papel de 
parede de bolinhas.

A cama é 
um mundo
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Mesmo sendo o dono desse 
quarto de 11,7 m2 um rapazinho 
de 3 anos, o quarto já está 
preparado para ele usar por 
vários anos.  A cama tem 
protetor removível e tudo foi 
planejado pelas profissionais da 
ACF com muitos armários para 
guardar os brinquedos que para 
essa idade são bem grandes. A 
paleta de cores combina azul, 
branco e cinza e o detalhe mais 

infantil é o papel de paredes 
de carrinho que pode ser 
trocado mais para frente sem 
dificuldade. Para as crianças 
menores, o colchão dobrável 
é usado por elas mesmas para 
brincar no chão do próprio 
quarto ou pode ser carregado 
para brincar em qualquer lugar 
da casa. A mesa de estudos 
já está lá para o uso futuro 
quando ele for para a escola. 

Planejado para durar
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intimidade infantil
   

intimidade infantil
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A cama-tatame tem uma sobra de madeira 
para que ela também possa ser usada como 

banco para brincadeiras, para ler uma 
história ou para facilitar a colocação dos 

sapatos. E ela ainda comporta vários espaços 
de armazenamento: gavetas e nichos

Ao lado da mesa, 
o armário com gavetas 

de vários tamanhos 
permite guardar brinquedos 

pequenos, como os de montar, 
tudo separadinho. Mais para 

frente, este será o local do 
material escolar. E os baús 
contíguos armazenam os 

brinquedos maiores
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intimidade infantil
   

O quadro 
imantado, por 

enquanto, é 
usado para 

fotos dele, 
amiguinhos e 
família. Mais 

para frente, 
servirá para 

recadinhos 
da mamãe, 

lembretes 
sobre assuntos 

da escola, 
entre outros

O revestimento de laca 
reveste os armários brancos 
e a bancada cinza. Repare 
que, no lugar dos puxadores, 
as arquitetas Ana Cecília e 
Flávia sempre optam pela 
cava, especialmente quando 
se trata de quarto infantil. 
Eles são mais seguros no 
sentido que não representam 
riscos de machucar os 
pequenos. Outra vantagem 
é sua atemporalidade: elas 
lembram que, às vezes, os 
armários estão ótimos e 
os puxadores precisam ser 
trocados, mas o modelo já 
não existe mais e os novos já 
não têm a mesma forma de 
instalação. Com as cavas não 
há esses problemas. 
Para não usar o papel de 
parede de carrinho no 
quarto todo, as profissionais 
optaram por um composê 
com o modelo quadriculado.

elementos 
atemporais

As torres ao lado da 
cama foram criadas 
para resolver 
um problema da 
mãe: um lugar 
com tomada para 
organizar aparelhos 
como nebulizadores 
ou umidificadores, 
que são usados 
durante a noite e 
ficam guardados 
durante o dia
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intimidade infantil
   

Este quarto é do irmão do menino 
de 3 anos que tem o dormitório 
dos carrinhos. E ele já estava 
pronto, mas, para não haver 
ciumeira, a mãe pediu que Ana 
Cecília e Flávia dessem uma 
renovada no espaço do rapaz 
de 6 anos. O armário, a mesa de 
estudos e a estante de nichos 
simétricos já estavam lá e foram 
muito bem aproveitados. O que a 
ACF Arquitetura e Interiores fez 
foi renovar a cama, desenhada 
pelo escritório. A cor deu o 
diferencial: um tom de verde-folha, 
como o jovem morador queria.

o toque do verde

intimidade infantil
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O comprimento 
da cama foi dividido 

entre duas gavetas e o 
espaço para colocar o colchão 

dobrável. Mas o arranjo 
poderia ser de um gavetão 
e o nicho do colchão ou de 
dois nichos para receber 

mais de um amigo 
para dormir

Pode-se dizer 
que a cama é, 

praticamente, um armário 
e de uso múltiplo. Além do 

baú atrás, ela tem, nas duas 
extremidades, mais dois espaços 

de armazenamento. Perto da 
mesa de estudos, um espaço 

com portas para guardar 
os livros da escola e, 

na outra ponta, ficam 
os livros de leitura
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intimidade infantil
   

O composê de cores do 
quarto original era bem 
neutro: branco e madeira, 
que aparece nas portas do 
armário e serve de pano de 
fundo para a estante que 
hoje guarda brinquedos, 
objetos pessoais e, também, 
livros. As novidades do 
quarto são o papel de 
parede discreto com 
desenhos de trator e a 
cama em laca fosca verde 
com gavetas e nicho para o 
colchão dobrável que servirá 
ao amiguinho que venha 
dormir em casa. Como o 
quarto estruturalmente tinha 
um dente na parede que 
não poderia ser eliminado, 
a cama tira partido dele, 
acompanha o desenho e 
ganha, na parte mais larga, 
um baú para guardar colcha 
e almofadas e não deixar 
bagunça na hora de dormir.   

Acompanhando 
a parede

O fundo da estante tem revestimento de 
madeira, que se repete nas portas dos armários. 
O material natural sempre é um elemento 
agregador de aconchego e seu emprego em 
quartos infantis tem a função de sujar menos
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ANTES

Escura e fechada, antes, a cozinha não tinha nada 
a ver com o estilo dos donos – contemporâneo. 
Eles desejavam integrar o espaço à mesa de 
refeições e compor um ambiente planejado para 
receber com conforto. À primeira vista, parece que 
apenas a antiga meia-parede foi demolida e uma nova 
mesa incorporada ao cômodo. No entanto, 
uma obra de ligação de gás, água e ponto de esgoto 
foi necessária para fazer da nova ilha a área de 
trabalho: com pia, cooktop e lava-louças. Mais 
agradável graças à predominância de branco com 
toques de preto, a cozinha tipo corredor também ficou 
prática e com boa circulação. As ideias de renovação 
propostas pelo escritório Degradê Arquitetura não 
pararam por aí: anexo à ilha, um armário com porta 
de correr ripada faz as vezes de bufê e espaço de 
café. Uma sanca de iluminação em toda a extensão 
do teto, entre a geladeira e a ilha, e luzes embutidas 
no forro de gesso da sala dão conta de clarear tudo.

A superfície da 
bancada é de corian 

(Studio Vitty), mesmo 
material da cuba dupla 

que tem torneira gourmet 
(Deca). No piso, porcelanato 

hexagonal preto para 
contrastar com o restante 
do ambiente e delimitar 

de alguma forma 
os espaços

Prática e moderna

01/01

PLANTA DE LAYOUT

A antiga ilha foi demolida para dar lugar a 
uma nova, com infraestrutura para gás, água 
e esgoto. Isso possibilitou a instalação de cuba, 

cooktop e máquina lava-louças na peça

área demolida área construída
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isO acabamento ripado da porta 
de correr imprimi uma textura, 
o que deixa a peça visualmente 
menos chapada por causa da cor 
preta. De um lado da marcenaria, 
apoio para máquina de café e 
gavetões com puxadores tipo 
cava; do outro, a porta “esconde” 
prateleiras para guardar louças
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