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DO MEU JEITO

MODERNIDADE 
COM PERSONALIDADE
HEVERTON SILVA APOSTA NA INTEGRAÇÃO DOS AMBIENTES E TRANFORMA
APÊ RECÉM-ADQUIRIDO NO LAR PERFEITO PARA O SEU ESTILO DE VIDA 

Texto Paula Lopes

Fotos Divulgação/Hildebrand Silva Arquitetura

Após a entrega das chaves do apartamento de 84 m² comprado na planta, o proprietário, Heverton Silva,
arquiteto e sócio do escritório Hildebrand Silva Arquitetura, em São Paulo, SP, já havia projetado todas as mu-
danças a serem feitas para que o espaço ficasse com a sua cara. “O apartamento foi entregue no contrapi-
so, com apenas um ponto de iluminação na laje e no centro de cada cômodo. Desde o início, minha intenção
era criar um ambiente amplo e moderno com poucos elementos fixos”, conta o profissional. “Logo na primei-
ra visita, decidimos que o ideal seria que todos os ambientes de estar conversassem. Por isso, a TV foi colo-
cada na parede lateral e o sofá modular, em formato de 'L', ficou voltado para a sala”, completa. 

Para tornar o apartamento mais amplo, priorizando a integração dos ambientes, a parede que dividia a
sala do terceiro dormitório foi demolida, assim como a que separava a cozinha da sala. O banho social, com
abertura para a área de circulação, tranformou-se em banheiro para o quarto menor, que passou a ser uma
suíte de hóspedes. Embora tudo tenha corrido muito bem devido ao bom planejamento da obra, o arquiteto
conta que, como toda empreitada, esta também teve suas dificuldades. “A escolha dos armários planejados
não foi feita no tempo ideal. Então, entrei no apartamento sem que estivessem concluídos, convivendo com
a montagem durante três semanas. A instalação dos mármores, embora mais tranquila, resultou em muito pó
– o que foi bem estressante, considerando que a cozinha e a sala são ambientes integrados”, relembra. 

Superadas as dificuldades, Silva conta que ficou muito satisfeito com o resultado final, que veio após três
meses de obras. “Estou feliz com as escolhas que fizemos. Apesar de ter pensado em deixar as paredes mais
escuras, estou satisfeito com o tom de cinza que usamos”, diz. Após a reforma, o lar passou a contar com sa-
la de estar, jantar e cozinha integrados, além de lavabo, terraço, área de serviço com entrada independente
e duas suítes. Mas, entre todas as mudanças, o destaque vai para a demolição das paredes. “Considero a
integração dos ambientes o ponto principal do projeto, pois todos falam sobre a sensação de amplitude que
a medida proporcionou ao apartamento”, conta. 
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“O projeto é contemporâneo e prático, 
então é normal que, no dia-a-dia, 

objetos e acessórios pessoais passem 
a fazer parte da decoração”
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DESPOJADO E ELEGANTE 
Para dar destaque ao layout escolhido para o apê, o arquiteto rebai-

xou o pé direito com  gesso e caprichou no projeto de iluminação. No
quesito luz, a escolha do imóvel foi o “pulo do gato”, já que o aparta-
mento está voltado para o norte, recebendo iluminação natural e sol du-
rante todo o ano. “A grande porta que abre para o terraço garante uma
ótima iluminação, junto de janelas e portas localizadas na sala e cozi-
nha.  A cortina de voil branco, além de vestir a sala, ainda reflete a luz”,
descreve Silva. O arquiteto afirma que, durante a noite, a iluminação da
área social fica por conta de luminárias nas laterias do sofá, além de fo-
cos de luz na mesa de centro, com a possibilidade de regulação de in-
tensidade com dimmer. Sobre a mesa de jantar, uma chuva de pen-
dentes com lâmpadas vintage dão ar despojado ao ambiente. 

Junto ao sofá, obras de arte ganharam destaque, assim como as pra-
teleiras altas para o abrigo dos numerosos livros do proprietário. Em to-
do o apartamento, incluindo cozinha e lavabo, o chão ganhou revesti-
mento de piso laminado Carvalho York, da linha Ritz (Durafloor). Para co-
lorir as paredes do estar, jantar e cozinha, o arquiteto escolheu a tinta acrí-
lica na cor grisalho e para o teto, a cor branco neve (Suvinil). Portas e ro-
dapés receberam tinta látex fosco, também na cor branco neve. Já as
bancadas da cozinha foram feitas em Quartzo Stone, na cor cinza nim-
bus, que combinou com o acabamento dos armários. Para realçar todos
os detalhes, foram empregadas luminárias embutidas no gesso (Inter-
light). O arquiteto ainda adquiriu um sofá modular em camurça cinza chum-
bo, uma mesa de centro ludus e uma poltrona da marca italiana SpHaus. 

38-40 Do Meu Jeito.qxp___Construir 2009  2/29/16  14:29  Page 39



40|Construir

O piano, a mesa saarinen, as cadeiras e também as mesas laterais
em pedra e madeira foram trazidos da antiga morada para compor o am-
biente com elegência. 

“O projeto é contemporâneo e prático, então é normal que, no dia-a-
dia, objetos e acessórios pessoais passem a fazer parte da decoração”,
brinca o arquiteto, que tem a sala como seu espaço preferido do apê.
“Gosto deste ambiente porque ele é multiuso. Muitas vezes, deixo de
usar a bancada de trabalho e utilizo a mesa de jantar  para essa função”,
conta. Já a cozinha é usada com mais intensidade aos fins de semana,
nos quais o arquiteto adora convidar amigos para jantares informais.
“Além disso, a TV da sala e os equipamentos a cabo são indispensáveis
em todos os momentos de entretenimento, regados a filmes, séries e tri-
lhas musicais que tanto gostamos”, finaliza. 

Área total 84 m2
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