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A paleta marcante é destaque no cômodo, com boas sacadas 
como o grafismo na parede e a escrivaninha dois em um

texto camila ochoa produção leandro fávaro foto alan teixeira projeto decoração pra você

Quarto cheio de 
personalidade

  INTIMIDADE | capa

"Para que o grafismo 
dê certo é bom ter 

uma fita-crepe à mão, 
já que ela é a melhor 
amiga dos ângulos e 

linhas que adoramos. 
Com o desenho definido, 
é só marcar a parede e 
colocar o rolo pra jogo. 

Não tem erro!"
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Q
uem está ligado nas tendências 
de decoração já deve ter perce-
bido que as tonalidades escuras 
invadiram os quartos. foi pen-

sando na paleta de cores em alta que as 
arquitetas camila maia, do decoração pra 
você, e caroline lima pensaram neste 
dormitório de casal. "estabelecemos o 
azul como nossa cor-base e brincamos 
com duas tonalidades distintas. o azul é 
uma cor aconchegante; embora não seja 
usado em tons escuros em dormitórios, 
acreditamos que nuances mais fechadas 
conferem sobriedade e conforto ao am-
biente. porém, usamos a cor citronela e 
o piso em madeira para aquecer a cena", 
explicam as profissionais. as cores es-
curas entram em destaque na parede 
em um grafismo supermoderno, que se 
sobressai não apenas por seu visual, mas 
também como proposta de decoração 
acessível: "adoramos trabalhar com o 
grafismo nas paredes, pois, além de ser 
uma forma econômica de dar vida nova 
àquele ambiente monótono, já que é mui-
to mais barato que o papel de parede, 
ele com certeza deixa a decoração mais 
interessante", completam.

"Se fossemos definir o estilo deste quarto, 
seria 'chic descolado', visto que elementos 

mais sofisticados, como a cômoda em 
espelho e os detalhes em tom de cobre, 

convivem com quadros e pôsteres"

"Para criar o 
grafismo, tomamos 

como partido o 
facho de luz vindo 
do pendente e a 

partir daí traçamos 
linhas paralelas e 
perpendiculares 

na parede
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dois em um
Substituir o criado-mudo pela escrivaninha 

foi uma maneira de incluir o home office 
no quarto. Mas por que escolher entre um 
escritório ou um cantinho de maquiagem? 

O móvel dois em um funciona como 
mesa de trabalho quando fechado, porém 

o tampo esconde um compartimento 
com nichos e um grande espelho− o 

investimento é pouco, (a peça PE2002, da 
Tecno Mobili sai r$ 418,99, no Extra.com)   

perto da funcionalidade do produto.

Para deixar 
mais espaço 

livre em cima da 
escrivaninha, a 

solução foi utilizar a 
luminária de parede 
Pipe (Tok&Stok). Fica 

até mais fácil de
abrir o tampo 

do móvel

Pensamos num ambiente funcional onde cada coisa 
tivesse o seu lugar, valorizando cada centímetro
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jovem  
e descolado

Com uma atmosfera jovem, o 
projeto foi concebido para atender 

um casal com um perfil mais 
ousado, porém que não abrisse 

mão do seu conforto. "Indicamos 
móveis curingas que exercem 

dupla função como, por exemplo, 
a escrivaninha e as duas cômodas 

espelhadas que servem também 
como rack", explicam as arquitetas.  

Vendidas em 
home centers com 

precinho camarada, 
as prateleiras 

ajudam tanto a 
organizar o quarto 

como reservam 
espaço para expor 

a decorção

Reparou que as paredes tem 
tons de azul diferentes? O 

da cabeceira da cama é a 
cor Anchors Aweigh e a da 
TV é a Marea Baja , ambas 

da Sherwin-Willams
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para adaptar
O varão de cortina ganhou outra função no 
quarto: sapateira. "Essa foi uma solução 
prática e barata para acondicionar os 
sapatos, além de contribuir para o tom 
descolado do ambiente, pois os calçados 
ficam à mostra, conferindo um visual casual. 
O item foi executado a partir de varões de 
cortina e depois cobrimos com tinta spray 
cobre. A vantagem é que essa saída é bem 
flexível no que diz respeito à capacidade de 
acomodação, visto que você pode instalar 
quantos varões quiser, de acordo com a 
necessidade", finalizam.

BASE
• Etna: Cama de casal New Forest Canyon/Preto, R$ 799,90
• Tok&Stok: Cadeira Bertoia Cobre, R$ 495 e cômoda de quatro 
gavetas World In, R$ 2.590 cada • Veromobili:  Mancebo 
Colorado Cerejeira, R$ 370 • Elegancy Design: Mesa Saarinen 
Tulip Lateral Carrara (51 cm), R$ 540, e seat garden Ubaldi 
amarelo, R$ 354 • Extra.com: Penteadeira Escrivaninha PE 
2002, da Tecno Mobili R$ 418,99

COMPLEMENTOS
• Etna: Organizador de joias Prisma Umbra, R$ 89,99; 
escultura Geo Madeira, R$ 99,90;  escultura Girafa (28 cm), 
R$ 89,99; porta-vela Andrea Copper (16 cm), R$ 79,99; e 
tapete Riad Jaipur geométrico azul (2 x 2,50 m), R$ 3.199 
• Tok&Stok: Luminária de parede Pipe, R$ 132; prateleira 
Balance (160 x 25 x 5 cm). R$ 220; Kit de moldura Graphics 
A3, R$ 39,90; luminária de teto Structure , R$ 319,50; garrafa 
decorativa Astratto (24 cm), R$ 135,50; e vela Beton, R$ 25,50 
• Collector: Caixa espelhada Norton G, R$ 135; Espelho Copper 
cobre, R$ 441; organizador Bijuteria Prisma, R$ 70; porta-
retrato Areal, R$ 107; e pote Abacaxi Cinza, R$ 190  • C&C: 
Prateleira Tendenza branca tamanho 60 x 25 x 4 cm, R$ 94,90; 
100 x 25 x 4 cm, R$ 129,90; e 15 x 25 x 4 cm, R$ 169,90; e 
cachepô Cerâmica 25 x 14 cm azul, R$ 49,90 • Camicado: Vaso 
decorativo Amber Chic Texture, R$ 219,90; caixa decorativa 
Silver, R$ 129,90 • Tricodecor:  Almofada Cruz Azul e Amarelo, 
R$ 230; almofada Linhas Branco e Preto, R$ 230; almofada 
Rim Linhas Amarelo e Preto, R$ 230; e manta Lis Amarelo, 
R$ 510 • Figa Ateliê: Vaso Concreto, R$ 50 (sem planta) 
• Tudo It: Pelego decorativo branco, R$ 145 • Artex: Kit colcha 
de casal Bordada Bouti, R$ 199,90, jogo de cama casal 180 fios 
Tinto, R$ 129,90; e edredom queen 150 Fios Due, R$ 199,90 
• Panasonic: TV Mod. TC-49DS630B 49”,  R$ 3.299 • Urban 
Arts: Pôster (30 x 30 cm) Rad XIV, R$ 99; moldura preta (30 x 
30 cm), R$ 99; pôster (30 x 30 cm) Triangulações, R$ 99; pôster 
Nordic Blue (47,5 x 62,5 cm), R$ 159; moldura preta (47,5 x 
62,5 cm), R$ 199; Pôster Minimal (47,5 x 62,5 cm), R$ 159 
• Na Casa da Joana: Pôster Aquarius A3, R$ 62

AGRADECIMENTOS
• Sherwin-Williams: Metalatex 3,2 l Fosco Perfeito cor 
Marea Baja (SW 9185), R$ 101,91; e Metalatex 3,2 l 
Fosco Perfeito cor Anchors Aweight (SW 9179), R$ 123,05 
• Colorgin: Metallik Interior cor Cobre, R$ 23,50 a lata 
• Jhon Lion e Fléu (cenografia)

quanto custa?

O mancebo 
também é um 
bom aliado da 
organização. A 

peça ainda ajuda a 
aproveitar o espaço 

vertical, que costuma 
ser pouco 
utilizado



Q
uem está começando a montar um lar sabe
que é sempre um desafio deixar os ambien-
tes harmônicos. Decorar os cômodos é im-
portante, mas o conforto e a funcionalidade 

também devem estar presentes para facilitar o dia 
a dia. Com pouca metragem disponível, a arquiteta 
Adriana Bijarra Cuoco precisou buscar soluções 
práticas e que priorizassem a circulação entre os 
espaços, otimizando cada cantinho do apê. Foi aí 

que surgiu a ideia de transformar a varanda em sala 
de jantar e tornar a área social mais confortável. “A 
integração deixou a sala ampla. Com isso ganhamos 
dois espaços distintos dentro de um único ambien-
te”, conta uma das profissionais responsáveis pelo 
projeto. A paleta de cores também trouxe um ar 
sofisticado. “Procuramos brincar com o preto e o 
branco, além da madeira para trazer uma sensação 
de aconchego”, explica.

Soluções criativas
e personalizadas
Estilo contemporâneo marca os 33 m2 do apê, que teve

ambientes integrados para uma área social ampla e confortável 
texto natália sá fotoS mariana orsi (divulgação)

  cartãodevisitas | projeto

A mesa late-
ral encaixa 

em cima do 
braço do 

sofá, pou-
pando alguns 
centímetros 

ao lado do 
móvel
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Reflexo para
todos os gostos
Antes da integração a sala contava com 8 m2, 
depois passou a ter 12 m2. Mesmo assim,
para valorizar ainda mais o ambiente, a saída
foi instalar espelhos da parede do sofá até a
parte superior do painel de TV − criam a impressão 
de ambiente maior, trazendo profundidade. Uma 
boa ideia para baratear o custo é instalar faixas, em 
vez de cobrir a superfície toda. “Apesar de serem 
um ótimo truque, devem ser usados com cautela, 
sem exagero e de preferência desencontrados para 
não causar a sensação de infinito”, alerta. Adriana.

Encaixar a mesa de jantar atrás do pilar não era 
uma opção para as arquitetas, já que ficaria 

desconfortável para quem sentasse próximo à 
parede. A proposta foi instalar prateleiras no 

“buraco” , assim a mesa foi posicionada depois 
do pilar, deixando maior espaço  para acomodar 

as pessoas ao seu redor

A saída 
para driblar a pouca 

metragem é a escolha 
dos móveis. Veja como 

as prateleiras acopladas 
ao painel de TV ocupam 
menos espaço que um 
rack. A mesa de centro 
também é estreita para 

não atrapalhar  
a circulação
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tudo à mão 
A cozinha deste apê prova que pequenos
espaços bem aproveitados são garantia de
funcionalidade. Mesmo com 4 m², o
ambiente abriga uma cozinha completa e 
ainda reserva espaço para uma máquina 
lava e seca.

O espaço entre cozinha e sala de 
estar foi aproveitado como hall 
de entrada. A prateleira que faz 
as vezes de aparador acompanha 
a altura e o material da peça ins-
talada na sala de estar, mantendo 
unidade entre os cômodos, porém 

tem menor profundidade para 
não atrapalhar a passagem

Os armários 
planejados ajudam 

a tirar máximo 
proveito da cozinha. 

Repare que eles  
foram instalados 

até o teto e inclusive 
ao lado da lava  

e seca
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Pronto
para relaxar
Sabe aquela sensação de
aconchego e de descanso?
O quarto deste apê
transmite exatamente esse
clima. Assim como na sala,
painéis e prateleiras de
madeira revestem a 
parede. Já os criados-
mudos são de modelos 
diferentes. “Esse recurso 
ajuda a tirar a monotonia, 
além de quebrar a ideia 
do óbvio. No entanto, 
é importante que os 
modelos tenham o  
mesmo conceito e  
estejam em sintonia  
para que o resultado  
seja harmônico”, finaliza.

Queríamos que o quarto fosse
uma extensão da sala, por isso
elegemos um pendente com
a mesma linguagem. Só não

esqueça de escolher um modelo
fechado embaixo, assim quem
deita na cama não fica olhando

diretamente para a luz

A decoração 
foi exposta em 

prateleiras estreitas. 
“De 15 a 20 cm de 
profundidade é o
suficiente. Menos
que isso pode dar  

a aparência de  
frágil”, alerta  


