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Das cores à mobília, são claras as referências extraídas de 
cidades como Paris e Londres – destino favorito do morador – 
na decoração moderna e fluida de seu apartamento de 63 m2

texto  Marcelo TesToni fotos Mariana orsi (Divulgação)

MORAR | a casa é sua

Apê cosmopolita
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D
epois de vivenciar a Europa por dez anos, principalmente 
a Inglaterra, o empresário Felipe Ramos voltou ao Brasil 
e, em São Paulo, encontrou um apê antigo de 63 m² que 
tinha tudo para ficar do seu jeito. Assim que se instalou, 

saiu em busca de fotos de referências de lofts e casas londrinas 
para deixar o novo lar com um estilo mais moderno e urbano. Para 
o projeto de interiores, ele chamou o arquiteto Marcio Campos, 
que materializou suas ideias. “Partimos do conceito industrial”, 
explica o profissional sobre colocar a beleza em segundo plano 
a serviço da praticidade. Compacto, o apartamento passou por 
uma reforma geral! Para ganhar amplitude, todo o piso laminado 
escuro foi retirado e substituído por cimento queimado, que não 
tem divisórias. Somado a isso, a parede que dividia cozinha e sala 
de jantar foi aberta, integrando os ambientes sociais, e todos os 
papéis de parede foram retirados e substituídos por pintura na cor 
branca para propagar o efeito da iluminação natural. À frente, na 
varanda, a colocação de um deck modular evitou quebra-quebra 
desnecessário e conferiu charme extra à produção. “Em ótimo 
estado, os encanamentos foram mantidos.Só foi preciso trocar a 
rede elétrica antiga e adaptar o quadro de força para a instalação 
do ar-condicionado”, comenta o arquiteto.

MIX 
DIVERTIDO! 

A composição com 
quadros de tamanhos 

variados comprados na 
loja Urban Arts trouxe 

descontração e se 
destacou no fundo 

neutro



Relação entre 
elementos
A mesa  (Fernando Jaeger) 
funciona tanto para fazer as 
refeições como para serviços 
de escritório.  “Para reduzir 
custos com o resto da mobília, 
os armários foram restaurados e 
tiveram os puxadores trocados”, 
observa Marcio. As prateleiras 
são de laca brilhante e receberam 
microlâmpadas embutidas. 
O destaque, porém, é mérito 
do contraste da parede e dos 
detalhes em tom grafite.  

Prático de 
conviver

Por se tratar do espaço 
de um homem que vive 

sozinho, Marcio percebeu 
que manter a TV na sala seria 
desnecessário e a levou para 

um dos quartos. “O ambiente, 
sem distrações, ficou perfeito 

para trabalhar, receber os 
amigos e apreciar um bom 

vinho a dois”, comenta. 
Os pontos elétricos e as 

tomadas ele preservou para o 
caso de futuras adaptações. 

Para agregar conforto, o 
sofá amplo entra em cena 

disposto próximo da mesa.
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Colocado no centro da mesa de 
jantar, o pendente (Luminari) remete 
à iluminação das antigas fábricas. 
“Como a peça tem muitas lâmpadas, 
um dimmer foi colocado para 
controlar sua intensidade”

Na parede 
ao fundo, Marcio 

escolheu um 
revestimento 

(Portobello) que imita 
tijolos de estações de 

metrô. A banqueta 
(Desmobilia) ao lado 

da mesa serve 
como escada 
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Design 
vintage

Está vendo o espelho 
apoiado no piso? Ou 
a passadeira com o 

calçadão de Copacabana? 
Os acessórios novos 

imprimem um estilo antigo, 
assim como o refrigerador 

Brastemp e a luminária  
de chão Reko. 



Além de decorar, os 
adesivos também podem 

ser funcionais: estes, 
da I-Stick, alegram o 

quarto com mensagens 
motivacionais Com criatividade, 

Marcio fez de 
caixotes um rack.
Prefira as caixas 

que transportaram 
laranjas. São mais 
fortes e aguentam 

peso

Capricho no banheiro
De Londres, Marcio deu um pulo até Paris, 
de onde extraiu os contornos ao estilo Art 
Nouveau que reproduziu no teto de gesso 
do lavabo. Para arrematar, ele coloriu tudo 
de verde-samambaia, da Suvinil. Já o móvel 
antigo sob a cuba (Deca) foi garimpado na 
feirinha de artesanato da Praça Benedito 
Calixto e atualizado pelo seu marceneiro. 
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Base toda branca
Marcio recorreu a tons neutros para 
este quarto, cuja cabeceira laminada  
e criados-mudos de madeira 
(Fernando Jaeger) lembram o estilo 
de decorar da Escandinávia. O quadro 
no centro da parede, sobre o leito, se 
destaca na composição e é ladeado 
por dois pendentes que substituem os 
abajures e conferem toque delicado.

toque descontraído
Um banheiro clean não é, necessariamente, 

um banheiro frio. Marcio utilizou a cor amarela 
em detalhes para quebrar a monocromia do 
ambiente. No quadrinho, em vez de figuras, 

música! Este aqui vem com a letra do ratinho 
do Castelo Rá-Tim-Bum que ensinava a 
tomar banho. Existem vários sites com 

pôsteres para baixar de graça. É só fazer 
download, imprimir e emoldurar.

O PISO E O REVESTIMENTO DENTRO DO BOX SÃO OS 
MESMOS USADOS NA COZINHA, PORÉM O REJUNTE 

APLICADO FOI O BRANCO


