
Residência da família há décadas é 
totalmente renovada para atender às 
novas necessidades dos moradores

POR Marina Sola • FOTOS Mariana Orsi

Apartamento
dois ponto zero

Com a reforma, 
idealizada pelo 
Casa 2 arquitetos 
o living passou 
a acomodar um 
número grande de 
visitas, mantendo 
boa circulação até 
mesmo durante 
eventos. Veja que 
há várias opções 
de assentos e 
apoios, mas ainda 
com bastante 
espaço livre.
O toque de cor 
dado pelo bufê 
azul (Dpot) é o 
detalhe preferido 
das arquitetas
no projeto.
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Jantar e estar 
também são 
integrados, com um 
pequeno bar entre 
eles. As mesinhas 
minimalistas de 
Jader Almeida são 
tão charmosas 
quanto práticas, 
com tampo que 
se acopla ao sofá 
Armani, tudo da 
Dpot. O tapete 
persa (Botteh) tem 
um tratamento 
estonado.

Espaçoso e integrado à sala
de jantar e ao living é prático e 
aconchegante para reunir os amigos
É natural que o lar dos sonhos hoje não seja o mesmo de décadas atrás. A família se 
transforma, as crianças crescem e viram jovens com vida social própria. No entan-
to, novas necessidades não precisam significar novo endereço. Quando adquiriu esse 
apartamento em Perdizes, o casal o reformou para torná-lo perfeito para sua família. 
Cerca de 20 anos e três filhos crescidos depois, o imóvel de 282 m² deixou de ser ideal 
e precisava ser reconfigurado. Por indicação de amigos, eles contrataram Camila Be-
negas e Paula Motta, do Casa 2 Arquitetos, para transformar sua morada mais uma vez.
No geral, o pedido foi por um décor contemporâneo, com móveis elegantes, 
atemporais e dando preferência a designers brasileiros. Tudo com muito conforto 
para acomodar um grande número de convidados. No entanto, primeiramente, as 
arquitetas tiveram que lidar com algumas questões técnicas e modernizações. “O 
projeto apartamento estava desatualizado com as paredes arredondadas. Deixa-
mos todas elas retas para dar um visual mais atual”, contam.
O living deveria ter muitas opções de assentos para os amigos e apoios para copos 
durante as reuniões. Por causa dos eventos, era importante integrar copa e sala de jan-
tar. Assim, o vão entre os ambientes foi aumentado para a instalação de uma porta de 

Deste ângulo 
é possível ver 
os diversos 
espaços no living, 
delimitados apenas 
pela posição dos 
móveis, assim, 
o que tornou 
ideal tanto para 
reuniões quanto 
para sessões de 
cinema em família. 
Repare que a 
moldura da TV e as 
prateleiras brancas 
contrastando 
com o fundo 
amadeirado
deixam o painel 
(Marcenaria 
Carvalho) mais 
interessante.
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A copa foi 
integrada à 
sala de jantar 
aumentando-se 
o vão da porta. 
O espaço foi 
mobiliado com
a mesa Saarinem
e as cadeiras
da Bel Colore.

Praticidade é a 
palavra-chave na 
cozinha, que tem 
muitos armários 
(Todeschini), 
eletrodomésticos 
embutidos, mesa 
de apoio e piso 
com aparência
de concreto.

Na sala de jantar, 
o que parece um 
painel quadriculado 
é na verdade um 
armário (Marcenaria 
Carvalho) de portas 
com sistema 
fecho-toque, feito 
especialmente para 
guardar a coleção 
de taças e louças 
da proprietária. 
Os pendentes 
Bossa (Lumini) se 
destacam diante da 
mesa (Brentwood) 
e cadeiras (Dpot) 
simples e discretas.
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O painel de 
carvalho e o piso 
de tacão de tauari 
(Piso Center) 
trouxeram calor 
e aconchego ao 
quarto do casal.

Os quartos das 
meninas têm um 
canto de estudos, 
com estante em 
nichos e uma 
escrivaninha. O 
guarda-roupas 
espelhado
dá sensação
de amplitude.

Camila Benegas
e Paula Motta,

arquitetas do Casa 2

correr, que ainda oferece a opção de separar os espaços. Ainda no jantar, a solução para 
mais um problema: ter um local apropriado para guardar a coleção de taças e pratos da 
proprietária, que ganhou um grande – e ao mesmo tempo discreto – armário, desenhado 
especialmente para as peças. “O móvel é disfarçado, parece um painel com as portas 
fechadas, e ocupa toda uma parede, o que deu espaço de sobra para armazenar tudo”.
Além da área social, os dormitórios das meninas também passaram por alterações. 
“Elas eram crianças quando se mudaram para lá, então a decoração adequava-se à 
idade delas”, explicam as arquitetas. Como adoram receber amigas para dormir em 
casa, suas camas antigas foram substituídas por bicamas para facilitar a acomoda-
ção da visita no mesmo quarto. Ainda estudantes, as filhas pediram por um lugar 
para guardar livros, o que foi resolvido com estante com nichos e um criado-mudo.
Toda a parte hidráulica e elétrica precisou ser reformada, tanto pela idade da últi-
ma obra, quanto para atender ao novo projeto de interiores. O forro foi rebaixado 
no living, que teve a iluminação refeita com novas luminárias e arandelas. Já nos 
quartos não houve rebaixamento com gesso e optou-se por luminárias de sobre-
por. No corredor, balizadores dão um ar charmoso.

“Um projeto contemporâneo, 
com todos os mobiliários 
escolhidos  a dedo”

O banheiro da 
suíte máster 
tem um visual 
simples, mas 
sofisticado, com 
piso e bancada 
de mármore 
branco prime 
(O Marmorista). 
O espaço foi 
suficiente para 
a colocação 
de duas cubas, 
facilitando o uso 
simultâneo do 
lavatório pelo 
casal. A iluminação 
atrás do espelho 
é um detalhe 
especial que
dá dimensão
ao canto.
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