
Estruturas de alumínio ou 
metalon criam espaços multiúso 

O charmE E a 
lEvEza dO mEtal

O dEsign 
brasilEirO 

está com tudo 
para trazer 

personalidade 
ao décor   

salas dE 
banhO 
clássicas, 
Ousadas 
E rústicas

QuitinEtE 
mOdErna

cOmO tEr cOnfOrtO 
E funciOnalidadE 

Em apEnas 37 m2

ladrilhO hidráulicO E cErâmica cOm  
Estampa dEstacam O pisO da cOzinha

vintagE 
rEnOvadO

apê rEfOrmadO 
ganha EstilO cOm 

móvEis antigOs
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A retirada da 
porta da varanda 

revelou uma viga que criava 
uma ideia de fracionamento 

entre os ambientes. Para evitar 
isso, a solução foi revesti-la 
de espelhos para camuflar 

a estrutura e dar uma 
sensação de continuidade 

entre os espaços
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este apartamento fica em são paulo, mas poderia 
estar na costa da itália, turquia ou grécia pelo seu 
estilo étnico mediterrâneo, no qual o branco e o 

azul servem de base para o mashup de texturas e 
materiais naturais, como madeira, palha e outras 

fibras em uma proposta arejada e acolhedora
TexTo simone serpa | FoTos mariana orsi/Divulgação

CLIMA DE 
FÉRIAS NA 

CIDADE

Na composição com o branco nos móveis e revestimentos, o bege entra na pintura das 
paredes com textura de cimento queimado nesse tom (Ibratin). Na composição com o 
branco dos móveis e dos revestimentos, o bege entra na pintura das paredes com textura de 
cimento queimado (Ibratin). Na sala de jantar, o estilo foi definido pelo relevo do revestimento 
da coleção Tijolos, Provence, na cor Nice (Palimanan), e pela moldura de madeira e fibra 
natural do espelho. Assim como o móvel azul, o espelho veio da antiga casa da moradora
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A varanda de 3,23 x 4,21 m perdeu porta e 
parede para se transformar no espaço mais 
usado da casa. Os armários guardam copos 
e taças e a condensadora de ar-condicionado. 
A peça que parece um cofre antigo é um 
forno, que já pertencia à proprietária, é um 
equipamento estiloso para os momentos 
gourmet. Acabamentos em madeira, 
palhinha nas banquetas (Estar Móveis) e os 
pendentes Lupulo, da Trybo Design, trazem 
o toque natural e o charme do estilo. O 
revestimento da parede de fundo é Lurca

A vida mudou. O filho 
saiu de casa e a mãe 
Mônica Marasca 

resolveu aproveitar a deixa 
para simplificar o dia a dia. 
O apartamento grande ficou 
para trás e o atual, com seus 
resumidos 65 m2 mostrou-se 
ideal e perfeito depois de passar 
por essa reforma bem planejada 
para acomodar a bagagem de 
uma existência. As soluções 

arquitetônicas e de marcenaria 
foram de fundamental 
importância. E, em parte 
fazendo o caminho inverso ao da 
integração, o segundo quarto, que 
era aberto para a sala, ganhou 
paredes e se tornou o quarto de 
hóspedes. Tudo uma questão 
de adequação às necessidades 
da cliente, como explica a 
arquiteta Sara Rollemberg, da 
Inside Arquitetura, convidada 

a desenvolver o novo projeto. 
O ponto de partida foi o 
aproveitamento de boa parte do 
mobiliário da cliente. “Fazendo 
uma leitura de todo escopo que 
tínhamos nas mãos, compilando 
ao conceito a identidade de 
Mônica, identificamos que o estilo 
étnico mediterrâneo seria o norte 
para todo o projeto”, explicou 
Sara, que já havia feito outra 
reforma para a cliente.
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A mesma paleta de cores da sala 
– azul, branco e bege — invade a 
cozinha de 5,30 m2 e se estende 
à área de serviço, apesar de esta 
ser um espaço independente, 
separada da cozinha por uma 
porta de alumínio bronze original 
do imóvel. Nas paredes, o branco 
dos azulejos metrô. Nos armários, 
o tom azul Ágata (Masisa, linha 
Design Colors). Os em tom de 
bege são laminado melamínico 
na cor corda, acabamento top 
Matte. A sensação de leveza 
é realçada pelos detalhes de 
vidro da porta do armário e da 
prateleira acima da geladeira. 

miX De 
materiais 
e Cores 
VALoRIZAM A 
CoZINHA

Na planta original 
do apartamento, 
a cozinha já era 
integrada, mas 

ela não tinha uma 
bancada, que 

recebeu o cooktop. 
Perpendicular à 

estrutura de 1,55 x 
0,60m foi colocada 
a mesa de jantar. 
De um lado, para 

otimizar espaço 
e acomodar mais 

pessoas, ela ganhou 
um banco baú  e, 

atrás dela, 1,65 m 
de altura da parede, 

foi pintada com a cor 
Cadeira de Balanço 

(Suvinil). Mas as 
estrelas do ambiente 

são as poltronas 
de fibras naturais, 

exemplares que 
compõem o estilo 

étnico mediterrâneo  
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No quarto principal de 2,58 x 2,66 m de área, o desafio de 
aproveitamento máximo de espaço propiciou a criação de soluções 

originais. A cama baixa, do tipo tatame, é uma forma de fazer o espaço 
parecer maior e também um lugar a mais para organizar coisas. Nessa 

cama, a parte abaixo do colchão é um baú para malas e, no degrau 
lateral, fica a sapateira (1,26 x 0,20 x 0,26 m). Na parede, a cabeceira 

é o revestimento 3D Decopainel, colocado até a altura de 1,10 m

Na planta original, a sala foi entregue estendida. Isto é, com o segundo 
quarto integrado ao living. Mônica quis resgatar um espaço para 
receber o filho quando vier de visita e outros hóspedes. Pela paleta de 
cores – branco, bege e cinza – o dormitório se liga ao banheiro social 
que também funciona como lavabo. Na área de 1,18 x 2,05 m, a 
bossa ficou por conta de uma das paredes, que recebeu revestimento 
geométrico da linha Ampla Design, cor Max Nat (Portobello). Para 
aumentar o espaço de armazenamento, um armário espelhado ocupou 
o lugar do espelho – uma solução que cabe em qualquer sala de banho
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EstAr EM CAsA pArA MiM 
sigNifiCA ACONChEgO, 

EstAr COMigO MEsMA E tEr 
uM EspAçO pArA rECEbEr As 
pEssOAs DE quE MAis gOstO. 

É uM ApArtAMENtO DE 
65 M2, ENtãO, CONsEguir uM 

ArrANjO pArA prOpOrCiONAr 
MAiOr MObiliDADE DENtrO 

DOs AMbiENtEs fEz 
tODA A DifErENçA

Mônica Marasca

O closet de 1,76 
x 2,11 m chega 
a ser maior do 
que o lavabo. 
Mesmo assim, ele 
foi pensado para 
aproveitar bem 
a área: há uma 
divisão bem pensada 
entre armários, 
gaveteiros, 
prateleiras e araras, 
que organiza bem, 
fazendo com que 
encontre peças de 
forma rápida e 
prática. No banheiro 
da suíte, todos os 
revestimentos são os 
originais entregues 
pela construtora. 
A bancada em 
marcenaria substitui 
gavetas por cestaria, 
acompanhando 
o uso de fibras 
naturais do estilo de 
decoração da casa
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a marcenaria e a decoração minimalista desse apê, 
com a paleta de cores claras e os móveis de serralheria 
leve, foram as ferramentas utilizadas para transformar 
o imóvel de 45 m2 em uma morada que atende às 
necessidades do jovem morador, onde a área social 
reúne, em um único espaço, diferentes usos
TexTo simone serpa | FoTos maura mello/Divulgação

A localização, Bela Cintra, 
em São Paulo, ideal para 
as suas necessidades, fez 

o morador apostar na compra 
do imóvel no bairro em um 
prédio que era originalmente 
um hotel e transformou metade 

VÁRIOS 
USOS 

PARA O 
MESMO 
ESPAÇO

dos seus apartamentos em 
moradas fixas. A área de 
45 m2 e a planta, originalmente 
supercompartimentada, foram 
os desafios que os sócios Juliana 
Nogueira e Carlos Duarte, 
da Macro Arquitetura, foram 



casa interiores e paisagismo | 63

morar sob medida
   

convidados a encarar e propor 
soluções. Como não é de São 
Paulo, o morador precisava ter 
dois quartos para receber a família 
eventualmente. E, com uma 
planta tão enxuta, tudo tinha 
de ser bem planejado. O layout 
foi todo refeito, todas as paredes 
foram demolidas para que se 
pudessem integrar diferentes 
usos nos mesmos ambientes. “As 
marcenarias foram as ferramentas 
para conseguirmos compatibilizar 
os espaços e necessidades de 
armazenamento”, disse Juliana. 

A varanda 
integrada deixou a 

viga superior à vista. Abaixo 
dela, uma prateleira fina de metal 
feita em serralheria tem 3,45 m de 
extensão e 50 cm de profundidade, 

sendo que o lado mais largo 
volta-se para o living, onde foram 

colocadas plantas, na outra 
parte ficou apenas um espaço 

para embutir iluminação 
de LED direcionada 

para o teto. Persiana 
rollon (Uniflex)

Na área de 20 m2, as paredes 
paralelas, a da TV e a que fica abaixo 
da janela, receberam um tom de 
cinza (Nanquim, Suvinil) para dar 
perspectiva e contrastar com o rack 
de laca branco com 4,85 x 0,35 m 
acompanhado por duas prateleiras 
superiores, ambas com iluminação de 
LED, a base do projeto luminotécnico, 
que conta com poucas luminárias, 
seguindo a proposta minimalista

Na parede de 1,15 m deu para 
montar um home office com bancada 
em marcenaria e laca com 50 cm 
de profundidade e prateleiras em 
serralheria com 30 cm de profundidade. 
Ao lado, a estrutura com uma camada 
de vidro e outra externa de madeira 
foi criada para esconder os 
condensadores de ar-condicionado. 
Na lateral da janela, ele é aberto
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Quando se tem um 
ambiente multiúso, 
é importante criar 
soluções versáteis 
que permitem 
usar o espaço 
de diferentes 
maneiras, 
adaptadas às 
diversas ocasiões. 
A bancada da 
cozinha com pia e 
fogão tem 1,70 m 
fica sempre à vista, 
como um espaço 
gourmet. Por isso, 
ganhou o elegante 
revestimento 
Traço (Lurca). Já a 
geladeira e o nicho 
lateral ocupam 
1,23 m e ficam 
escondidos ou à 
mostra graças à 
porta de correr

Como em um closet, a geladeira e a área de serviço, 
também com 1,23 m, podem ficar fechadas e preservadas 

atrás do painel de madeira carvalho americano. Na 
lavanderia, além da máquina, há um tanque e, um atrás 

dele, um armário que guarda tábua de passar e escada. Se 
for o caso de receber visita e deixar a decoração mais clean, 

basta fechar as duas portas. Execução HTA Marcenaria
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Originalmente, a cozinha se 

comunicava com a sala através 

de uma ilha, que foi eliminada 

na reforma. Com a incorporação 

da varanda, os ambientes que 

precisam de mais luz natural 

foram montados junto à janela: a 

cozinha, a sala de jantar e o home 

na Área CompaCta, CADA CANTINHo IMPoRTA
office, deixando a sala de TV na 

parte menos clara. Ao lado da 

cozinha, uma espécie de closet 

guarda geladeira e lavanderia. 

Fechado, ele se transforma em 

um painel de madeira clara, 

mesmo tom do piso, para 

garantir unidade e leveza ao 

projeto no espaço de 20 m2. A 

parede cinza começa na sala de 

TV e estende-se ao hall da porta 

de entrada, onde é duplicada 

por um espelho. Ela traz uma 

sensação acolhedora a quem 

chega e agrega mais densidade à 

paleta de tons claros e neutros.  
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Uma porta que corre atrás da 

parede da sala é a passagem para 

a área íntima, composta por dois 

dormitórios e um banheiro. Para 

driblar essa questão de banheiro 

único, os arquitetos dividiram 

o ambiente em dois: colocaram 

nesse hall íntimo o lavatório, como 

RePeTIÇÃo De CoRes na Área Íntima
uma forma de facilitar o uso 

como lavabo ou quando se quer 

apenas lavar as mãos, deixando 

somente o espaço com sanitário 

e banho em um segundo espaço 

fechado. Como o apartamento 

é pequeno, o emprego dos 

materiais se repete como um 

importante elemento de unidade 

visual e do minimalismo. Por 

exemplo, o hall é todo revestido 

da mesma madeira usada na 

sala, carvalho americano. E 

o tom da laca do lavatório e 

também da sua bancada é o 

mesmo da parede da TV.

O uso de 
serralheria (Edição 

Limitada) nas prateleiras 
e na base da mesa de jantar 

contribui para o projeto de visual 
leve e proposta minimalista 

aplicada também à iluminação, 
que não tem pontos no teto, 
apenas fitas de LED e spots 
embutidos nos móveis que 

rebatem para paredes e 
teto. As poucas 
luminárias são 

Reka
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No quarto de 9 m2, o cinza predomina. A parede, 
pintada com o mesmo tom Nanquim (Suvinil) 
usado na sala, faz um degradê com a cabeceira 
em um tom fosco mais claro. A medida, 2,60 m 
engloba a cama e as duas mesinhas laterais, 
cada uma com 35 cm. Em uma delas, há uma 
luminária Dpot, na outra, é Reka. A cabeceira 
foi instalada a 5 cm de distância da parede para 
acomodar uma fita de LED que traz iluminação 
indireta. Todos os quadros são Democrart

No hall da 
ala íntima, as paredes 
revestidas de carvalho 

americano mimetizam as 
portas do mesmo material e 

dessa forma, destacam o lavatório 
de 80 x 40 cm de laca cinza e 

bancada de limestone do mesmo 
tom. O piso de madeira (Gasômetro 

Muller) com tratamento que 
passa por um branqueamento 

é o mesmo na sala, 
corredor e quartos
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Sob o olhar vintage
A estética de outros tempos 
traz a elegância ao momento 
presente com sua exaltação às 
formas curvas, ao colorido mais 
quente, aos detalhes com toque 
dourado. O banheiro com área 
de 7,40 m2 leva a assinatura da 
arquiteta Shirlei Proença, que 
escolheu trazer o tom mostarda 
do azulejo retangular cor Dijon, 

Portobello Shop, para revestir piso 
e paredes. No teto, o mesmo tom 
na tinta Quentão (Suvinil) cria o 
cenário para a pia com coluna 
(linha Oxford, Deca) que ganhou 
metais rose gold, modelo ST 
Claire (Bracci). A cereja do bolo 
é espelho com moldura de metal 
dourado envelhecido, criação do 
Estúdio Shirlei Proença.

Cada 
detalhe importa 

nessa decoração. Até o 
chuveiro com desenho 
curvo acompanha o 

estilo. Como os metais, 
ele é rose gold,

 da linha St Clarie, 
Bracci
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o clássico 
rústico
Na casa localizada na 
praia de Juquehy, litoral 
de São Paulo, o banheiro 
de 14 m2 apostou na 
madeira como material 
dominante, presente na 
estrutura do teto, nas 
esquadrias e também 
nos detalhes, como 
bancada da pia e o 
banco. A bancada e o 
deck usado dentro do 
boxe são de madeira 
cumaru, que é bem 
resistente. Marcenaria 
Martinelli. Mas o estilo 
rústico do ambiente 
de Shirlei Proença 
recebeu pinceladas de 
modernidade com a 
bancada de porcelanato 
Pietra Lombarda Off 
White (Portobello Shop)

O barrado 
de ladrilho hidráulico 
é original da casa e foi 

mantido e restaurado na 
reforma. Da mesma forma, o 
banco que ficava no quintal 

ganhou vida nova: restaurada 
a madeira, ele recuperou o 

tom e se encaixou 
perfeitamente na 
lateral do boxe

No lugar de um armário 
convencional, a bancada é um 
estrado, aqui usada para apoio 
de cestas para colocar materiais 
de higiene e toalhas. O formato é 
especialmente útil em lugares de 
muita umidade porque evita mofo
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Ao contrário do que muita 
gente pensa, usar um 
revestimento estampado 

no chão não limita o restante da 
decoração nem é difícil montar 
composições. Basicamente, você 
deve adotar tons neutros ou 

Desenhos abstratos, geométricos e típicos de ladrilho estão com 
tudo para tirar o chão da cozinha do sério! Inspire-se em ambientes 
onde a padronagem fez toda a diferença para emprestar charme e 

trazer uma gostosa atmosfera de acolhimento
Texto Andréa Soares

DESTAQUE O PISO

alguma cor da paleta do próprio 
piso para as paredes e os móveis. 
Assim, garante harmonia ao 
décor. A variedade de desenhos 
para cerâmica, porcelanato ou 
ladrilho hidráulico é enorme, o 
que possibilita compor cozinhas 

de qualquer estilo – do moderno 
ao retrô – e transformá-la num 
espaço cheio de personalidade. 
Há ainda revestimentos com 
estampas que se complementam, 
o que permite criar paginações 
exclusivas. Se não quiser 
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Combinação de estampa 
A pedido do casal de moradores, 
que queria um ambiente 
exclusivo, com materiais bonitos 
e muita personalidade, os 
arquitetos Luciana Lins e Glauco 
Vitor Dias apostaram num 
ousado piso azul estampado, 
tom que predomina nos armários 
planejados, nas cadeiras e nas 
luminárias. Para valorizá-lo e criar 
uma composição interessante, os 
profissionais também aplicaram 
o mesmo ladrilho hidráulico 

(Ladrilart) na parede de apoio 
da mesa de refeições, porém 
numa cor invertida. Toques 
de madeira (mesa, nicho e 
painéis) quebram a frieza 
do azul e trazem conforto 
visual. Para nenhum outro 
material interferir no décor, os 
eletrodomésticos são de inox 
espelhado e o frontão da pia de 
aço metalizado. “A cozinha ficou 
com um ar chique, mas sem 
exagero”, diz Luciana.

uniformizar o chão todo com 
uma estampa, o truque é aplicar 
as peças apenas numa parte 
do ambiente, delimitando ou 
dividindo espaços. Um exemplo? 
Colocar piso com padronagem 
somente sob a mesa de refeições, 
dando a impressão de um tapete. 
Na hora de escolher o piso, 
considere o tamanho da sua 
cozinha para selecionar um 
modelo que não precise de muito 
corte, caso contrário, poderá 
perder a forma da estampa. Se o 
cômodo é compacto, prefira peças 
pequenas e claras para garantir 
sensação de amplitude.   
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Charmoso estilo vintage
Esta cozinha, assinada por 
Antonio Armando de Araújo, 
é o coração da casa e tem a 
cor predominante preferida 
dos moradores, o azul céu. O 
tom está nas portas esculpidas 
dos armários (laca fosca) e 
nos detalhes da estampa do 
porcelanato. “O ponto de 
partida para a escolha do piso 
com ar antiguinho foi a mesa 
de jantar de madeira maciça, 
que possui mais de 100 anos e 

pertenceu aos avós da cliente”, 
diz o arquiteto. Embora a sala de 
jantar seja integrada à cozinha, 
seu espaço foi delimitado por 
um porcelanato esmaltado 
na cor terra. Para manter o 
destaque no piso e no azul céu, 
a parede de apoio para pia, 
geladeira e armários aéreos ficou 
toda branca (azulejo Beatles). 
A bancada de trabalho é em 
granito cinza andorinha, mesma 
nuance das cadeiras de jantar.  
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