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AZUL BIC!
Despojado e descontraído, o apê foi pensado para uma carioca que acabara de se mudar para 
São Paulo. De metragem pequena, deveria aproveitar ao máximo os espaços. Assim, a cozinha 
de 5 m² perdeu uma das alvenarias para integrar-se ao living.  A porta que antes a separava da 
área de serviço também foi retirada. “Depois disso, retiramos a pequena bancada de granito cinza 
da cozinha e o tanque de louça com coluna da área de serviço e instalamos um único tampo de 
quartzo branco [Neogran] onde foram embutidas a cuba e um tanque de inox”, contam Heloisa 
Samaia, Maria Carolina Whitaker e Milena Yamaguti, do Samaia Arquitetura, à frente da reforma. 
Os azulejos com estampas geométricas (Lurca) delimitam bem a área da cozinha, que ganhou 
armários Bontempo (os superiores, em tom forte, com pendentes na mesma cor, da Golden House). 
Eletrodomésticos Brastemp. A divisão de ambientes também fica marcada por um aparador bem 
prático  (Marcenaria Fonseca).
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RETRÔ
A cozinha de 6,7 m², em São Paulo, está no primeiro apartamento do casal que desejava um lar 
recheado de elementos retrôs. Integrada à sala de jantar, recebeu porcelanato liso e estampado, 
que forma uma espécie de tapete (ambos da Roca). Na parede, o brick (Decortiles) remete às 
antigas estações de metrô. “Com a integração, a cozinha perdeu uma das paredes que continha 
armários. Para suprir isso, criamos um móvel que funciona como aparador no dia a dia e também 
acomoda as louças”, explica Antônio Armando de Araujo. Os armários ganharam laca fosca 
acetinada, enquanto a bancada é em granito cinza andorinha (Demargran). A mesa de madeira 
maciça, herança de família, foi rodeada por cadeiras da OR Design. Geladeira Panasonic.
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CASA DE BONECA
A paleta neutra foi selecionada para o espaço gourmet do casal 
de meia idade, sua filha e três pets. Com cerca de 15 m², está 
em um apartamento de São Paulo, com projeto de interiores 
de Marcela Muniz, Renata Adoni e Mariana Bilman, do MAB3. 
Em uma das extremidades do mesão está a varanda com 
churrasqueira; na outra, o cooktop se projeta graças ao volume 
laqueado azul com tampo de quartzo, proporcionando uma 
altura confortável para o trabalho. Em sintonia, as cadeiras 
Dunelli têm tecido no mesmo tom, combinado com couro. Por 
estar integrada à sala, os equipamentos ficam escondidos nos 
móveis sob medida. A parede é revestida com ripas de concreto 
moldadas em tábuas de madeira. Uma prateleira recebe pinturas 
e gravuras apoiadas em uma prateleira. Coifa Suggar; cooktop e 
geladeira Brastemp.
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