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aPaRtaMentO
SÃO PAULO . SP

Brincar

De vIveR
um lar rePleto de alegria, energia e diversão é a ProPosta 

do Projeto colorido deste aPartamento Paulistano
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piso de cimento 
queimado e parede 

de tijolo de demolição 
são os principais 

acabamentos do living

Projeto: gabRIel De caStRO MagalhãeS e lUIz clÁUDIO PURIFIcaçãO De SOUza 

Por: Douglas galaN | Fotos: Marcelo MagNaNi
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apartamento

No estar íntimo com 
sala de almoço, 

destaque para o piso de 
madeira de demolição, 

as telas e os móveis 
com design arrojado
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apartamento

Lá se vão 10 anos que o casal se mudou da Bahia 

para São Paulo. Para registrar um pouco de suas 

raízes pelos 380 m² deste apartamento, divididos em 

dois pavimentos, os moradores decidiram que o décor 

deveria ter um toque do estilo e da leveza de uma morada 

tipicamente baiana. “A proposta era que o apartamento 

fosse amplo, claro, com certo ar contemporâneo, 

seguindo uma linha divertida e colorida em alguns 

momentos”, explicam os arquitetos responsáveis, 

Gabriel de Castro Magalhães e Luiz Cláudio Purificação 

de Souza. A inspiração para o projeto, segundo eles, veio 

naturalmente da identidade do casal e das referências 

trazidas pelos proprietários ao longo da vida. A reforma 

do imóvel original foi total, passando por revestimentos, 
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apartamento

construção de piscina, pergolado e sistema de aquecimento de água. Entre 

as necessidades e exigências dos moradores, também estavam integração 

e praticidade. No térreo, a área social contou com jardim e piscina. No 

pavimento superior, toda a parte íntima e de serviço. Com tempo e liberdade, 

os arquitetos orquestraram alguns luxos pela morada, como a área gourmet 

junto à sala de jantar, à jacuzzi e ao gazebo. Os acabamentos fizeram parte 

das decisões compartilhadas: foram escolhidos cimento queimado para a 

sala e pastilhas de vidro para os banheiros e a piscina. Os móveis foram 

garimpados em quase 10 meses de pesquisa pelas cidades de São Paulo, 

Salvador e Embú das Artes. Cada ambiente foi pensado em particular e não 

houve padronização de acabamentos, o que acentuou a personalização da 

morada e favoreceu seu ar descontraído.
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apartamento

por causa das crianças, o 
lar ganhou toques de cor e 
revestimentos resistentes
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apartamento

BraSIL . São pauLo . Sp Projeto, gaBrIeL De CaStro magaLhãeS e LuIz CLáuDIo purIFICação De Souza; poltrona costela e de balanço e mesa lateral do 

estar íntimo, DeSmoBíLIa; baú de fibra; ConCeIto FIrma CaSa; espreguiçadeiras de madeira, cama e mesa do quarto do filho, toK&StoK; 

cadeiras de poliestireno, montenapoLeone; tapetes e baú de couro, By KamI e avantI; cuba e acessórios, vaLveé; armários e portas 

espelhadas, FLorenSe; bancada de madeira, painel e mesa de refeição, teCa; piso do deck, pau DárCo; corrimão de aço inox, gaBrIeL De 

CaStro magaLhãeS e LuIz CLáuDIo purIFICação De Souza; metais, LorenzettI; louça e cuba, DeCa; mesa de laca branca do living e 

mesa lateral de madeira, Dpot; poltrona do living, Breton; mesa-bandeja do living e cachepot Vietnamita, L´oeIL; luminária de madeira e mesa 

vermelha, StuDIo naDa Se Leva; cadeira com tecido tropicalista e mesas da suíte, CLamI DeSIgn; poltronas de couro, LaFer; tapete cinza, 

avantI; poltrona da varanda do quarto, etna; pendente, mesa de acrílico transparente e abajur, KarteLL; papel de parede, CeLIna DIaS; 

poltrona da suíte, marChé art De vIe; painel Slat Wall, InStant Shop.

piscina e espaço 
gourmet para 
eventuais 
churrascos e 
jantares nos 
finais de semana 
são alguns dos 
mimos da morada


