
decoração

N
o quarto do arquiteto Tito Fi-
carelli, do escritório Arkitito, 
uma  velha  porta de  madeira  
que  iria  para  o  lixo  é  usada  
como  cabeceira.  A  madeira,  
com acabamento bruto, caiu 
bem no ambiente com blocos 

de construção aparente e cores vibrantes nos 
acessórios. “É legal brincar com essa peça se 
você tem uma cama tipo box. A cabeceira não 
tem  altura  obrigatória,  qualquer  peça  pode  
funcionar”, diz ele. No quarto de Ficarelli, a 
cabeceira não é presa na parede, fica apenas 
encostada,  levemente  inclinada,  estratégia  
usada para que fique mais confortável encos-

tar ao se sentar na cama. “Isso serve também 
para esconder fios. Não é preciso fazer obra 
para passar a parte elétrica.” 

Comprada em uma loja de móveis usados, a 
cabeceira de madeira entalhada do quarto da 
designer de interiores Helena Kallas, do Man-
dril Arquitetura, ganhou a companhia de ele-
mentos de estilo contemporâneo, como a pa-
rede de cimento queimado e o criado-mudo 
colorido.  Tudo  para  que  o  desenho  da  peça  
não deixasse o ambiente pesado. “Comprei a 
cama inteira, mas usei só a cabeceira, que fica 
apoiada em um suporte. Posso tirar e trocar 
facilmente, quando quiser. É, com certeza, o 
principal elemento da decoração do quarto”, 

conta.  Em  outro  projeto,  ela  garimpou  uma  
grade de metal antiga, que só precisou ser pin-
tada de branco e fixada na parede de tijolos 
aparentes para fazer bonito atrás da cama. 

Em  alguns  casos,  porém,  a  ideia  é  que  a  
cabeceira passe quase despercebida. Em um 
quarto assinado pelo escritório Sesso & Dala-
nezi, a parede decorada com quadros e néon 
chama mais atenção do que a peça discreta, de 
madeira.  “É  preciso  pensar  se  a  cabeceira  é  
coadjuvante na ambientação. Se sim, ela tem 
de apenas cumprir o papel básico de ser um 
anteparo da cama, algo para que seja mais agra-
dável sentar, sem encostar na parede gelada. 
O resto fica por conta da decoração. Quando a 

Ela faz toda a diferença
ZECA WITTNER/ESTADÃO

c
No quarto do 
arquiteto Tito 
Ficarelli, do 
Arkitito, uma 
porta de 
madeira foi 
usada como 
cabeceira. 
As luminárias 
presas na peça 
também são 
antigas, 
sobras de 
uma obra

Natália Mazzoni / REPORTAGEM

Mais que um detalhe, a cabeceira da cama acrescenta conforto e garante personalidade ao quarto
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decoração

j
No projeto do 
SP Estúdio, a 
marcenaria 
planejada da 
Dipo ocupa 
toda a parede 
e ainda apoia 
objetos de 
decoração. 
Acima, projeto 
da Cincocinco 
Arquitetura, 
com cabeceira 
de madeira 
ripada da 
Keller Móveis

FOTOS: MARIANA ORSI/DIVULGAÇÃO

ideia  é  fazer  com  que  essa  peça  seja  mais  
atuante, escolha um modelo imponente, tal-
vez algo revestido de tecido, de um estilo mar-
cante, ou até mesmo de um tamanho maior”, 
aconselha a arquiteta Débora Dalanezi.

Foi em busca de um elemento central para 
a decoração, que as arquitetas Juliana Bianchi 
e Amanda Lima optaram por instalar uma ca-
beceira revestida de tecido verde em uma suí-
te decorada com tons claros. “O papel de pare-
de também ajuda a construir o ambiente tran-
quilo que estávamos buscando para a área de 
dormir”, comenta Juliana. 

No projeto da arquiteta Duda Senna, a cabe-
ceira de madeira tem papel importante na deco-
ração não por seu material, mas por criar unida-
de entre as áreas de dormir, de estar e de traba-
lhar. “Como é um quarto grande, a peça que 
forma a cabeceira percorre todo o espaço, mu-
dando de função a cada canto, fazendo com que 
tudo seja uma coisa só ao olhar. É uma estraté-
gia que funciona quando se tem a possibilidade 
de fazer a marcenaria sob medida”, diz Duda.

Na área de trabalho do quarto projetado pe-

ZECA WITTNER/ESTADÃO

j
A porta de 
madeira 
fica apoiada 
no chão, 
escondendo 
a fiação dos 
aparelhos 
elétricos do 
quarto de 
Tito Ficarelli. 
Ao lado, 
projeto de 
Duda Senna, 
com o painel 
de madeira da 
3M Marcenaria 
que percorre 
todo o quarto, 
da cabeceira à 
escrivaninha
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Descubra nos sofás Natuzzi Editions a verdadeira referência em termos de conforto e qualidade. Natuzzi Editions é uma marca do Grupo Italiano Natuzzi, Líder Mundial em Estofados de Couro.

www.natuzzieditions.com.br @NatuzziBrasilNatuzzi.Brasil
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SHOPPING D&D - TEL: 11 5505 1699
SHOPPING LAR CENTER - TEL: 11 2089 1717
SHOPPING MÓVEIS MOEMA - TEL: 11 2495 8797
SHOPPING CATARINA FASHION OUTLET - TEL: 11 4130 4707
EM BREVE NA AL. GABRIEL MONTEIRO DA SILVA

SPECIAL SALE 60% OFF*

l
Quarto com 
projeto da 
Mandril 
Arquitetura, 
com cabeceira 
vintage, parede 
de cimento 
queimado e 
criado-mudo 
de Fernando 
Jaeger. A 
arquiteta 
Helena Kallas 
comprou uma 
cama e usou 
apenas a 
cabeceira

FOTOS: MARIANA ORSI/DIVULGAÇÃO
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decoração
c
No quarto 
assinado pelo 
Bianchi & Lima, 
a cabeceira 
revestida 
com tecido 
é da Crezildo 
Revestimentos. 
A decoração 
inclui papel 
de parede 
de estampa 
discreta e 
quadros com 
moldura preta 
para destacar 
os desenhos 
da Urban Arts. 
Ao lado, fita de 
LED instalada 
atrás da 
cabeceira 
em projeto do 
SP Estúdio
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MARIANA ORSI/DIVULGAÇÃO
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Instagram.
Siga o Casa nas redes sociais
@casaestadao

Estratégias de impacto

decoração

Faz parte da praticidade de ter 
uma cama tipo box o fato de não 
ser necessária uma cabeceira. 
“Isso é o mais legal da cama box, 
você pode ou não ter cabeceira. 
Se quiser, é uma peça que não 
exige ergonomia, vale usar qual-
quer coisa, e, quando enjoar, é só 
tirar”, diz o arquiteto Tito Ficarelli. 
Mas, mesmo sem a cabeceira, é 
possível usar o espaço atrás da 
cama para incrementar a decora-

ção do quarto. Papel ou tecido 
revestindo toda a parede ou ape-
nas uma faixa do piso ao teto cria 
impacto. Vale também usar um 
adesivo em forma de cabeceira ou 
ainda montar uma composição 
com quadros e objetos. “Como o 
quarto é um lugar bastante pes-
soal, gosto da ideia de fazer uma 
montagem com fotografias e obje-
tos de família para essa parede”, 
diz a arquiteta Duda Senna.

j
Para que 
o papel 
de parede 
ganhasse 
mais 
destaque, 
a cama 
ficou sem 
cabeceira 
neste projeto 
do Mandril 
Arquitetura

lo SP Estúdio, a cabeceira cumpre também a 
função de deixar o espaço acolhedor. “Já que 
a moradora trocou o criado-mudo por uma 
escrivaninha,  instalamos  uma  fita  de  LED  
atrás da cabeceira e usamos um tom de ma-
deira claro, criando um ambiente mais inti-
mista mesmo com a área de trabalho”, acredi-
ta a arquiteta Patricia de Palmo. Em outro 
projeto de sua autoria, a cabeceira ocupa to-
da a parede atrás da cama e tem um vão para 
apoiar objetos de coração, como pequenos 
quadros, e livros. “Essa estratégia vale quan-
do o quarto é bem grande. É uma maneira de 
ocupar  a  parede,  deixando  menos  super-
fícies lisas, o que pode deixar o cômodo um 
pouco frio esteticamente”, aconselha.

Com tantas opções de cabeceiras disponí-
veis, para a arquiteta Bárbara Vieira, do Cin-
cocinco Arquitetura, as vantagens de esco-
lher uma cama box é poder customizar a pe-
ça e até mudar quando for preciso ou apenas 
se tiver o desejo de criar outro clima. “Além 
desse tipo de cama ser mais fácil de arrumar, 
mudar a cabeceira transforma completamen-
te o estilo do ambiente. Cor, tamanho, estilo, 
material, tudo implica em personalidade.”

DIVULGAÇÃO
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“
c
Poltrona 
Seattle Fit, de 
R$ 1.254 por 
R$ 899, na Homa 
Store, e, abaixo, 
modelo Maresias, 
de R$ 5.577,46 
por R$ 3.625,34, 
na Amazônia, 
ambas do D&D 
Shopping, até 21 
de agosto

Tem espaço no quarto? 
Aproveita os descontos 
para levar uma poltrona

Para a 
hora da 
leitura

Bárbara Vieira, arquiteta

Mudar a cabeceira transforma 
completamente o estilo do 
quarto. A cama, afinal, 
é o elemento principal do 
ambiente. Cor, tamanho, 
estilo, material, 
tudo implica em personalidade”

c
A cabeceira de 
madeira quase 
some na parede 
em projeto 
do Sesso & 
Dalanezi. 
Aqui, a ideia foi 
destacar a 
composição 
com os quadros 
e o néon da 
Três Estações

c
Poltrona 
giratória 
Modena, de 
R$ 1.510 por 
R$ 979, na 
Formato 
Design do 
Lar Center, de 
quinta-feira a 
4 de setembro

GUSTAVO PIEROZZI TAKATORI/DIVULGAÇÃO
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Revestimentos de apelo rústico encontram o colorido 
de móveis e acessórios em apartamento todo integrado

Contraste 
bem-vindo

interiores

R
ústico-moderno é a definição 
que a arquiteta Gabrielle Fuzi-
nato encontrou para definir o 
estilo que seu apartamento ga-
nhou depois da escolha do re-
vestimento que salta ao olhos 
assim que se entra ali: os tijoli-

nhos em tom claro de marrom, usados nas  
duas principais paredes do duplex, incluindo 
a que tem pé-direito duplo. “Todo mundo que 
chega aqui adora”, diz.

O imóvel de 77 m², no Campo Belo, na zona 
sul de São Paulo, já tinha o living integrado 
quando ela e o marido se mudaram para lá. 
Para ampliar ainda mais o ambiente, ela tirou 

a porta que isolava a varanda, nivelou o piso e 
transformou o espaço, agora fechado com vi-
dro, na sala de jantar. O porcelanato imitando 
cimento queimado usado no piso de toda a 
área social contribui para criar unidade.

Para o balcão entre a cozinha e a sala, a op-
ção foi  por  silestone  azul  –  apenas um  dos  
muitos toques  de  cor do  apartamento.  Um  
buffet vermelho ocupa o espaço embaixo da 
escada – “Onde foi possível, coloquei armá-
rios”, diz Gabrielle –; uma prateleira também 
azul foi instalada sobre o rack cinza; e, no lava-
bo, em vez de revestimento cerâmico, papel 
de parede com desenho geométrico; sem con-
tar as fotografias emolduradas, dispostas no 

c
Para integrar 
a varanda ao 
living, Gabrielle 
Fuzinato 
eliminou uma 
porta e nivelou 
o piso, que 
recebeu 
porcelanato 
da Dercortiles. 
A cozinha 
tem balcão de 
silestone azul 
e armários de 
freijó. O painel 
de madeira é a 
porta da área 
de serviço. 
Ao lado, 
composição com 
fotos da Moldura 
Minuto. E, 
abaixo, buffet 
desenhado 
pela arquiteta 
aproveita espaço 
embaixo 
da escada

FOTOS: MARIANA ORSI/DIVULGAÇÃO
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Eu estou aproveitando o Bota Fora D&D
com 50%. Mas é em off, ok?

Aproveite também até 21/08

m ó v e i s e d e c o r a ç ã o

D&D Shopping – Avenida das Nações Unidas , 12 .555 – São Paulo/SP – Te l : +55 1 1 3043-9000

Imagens meramente ilustrativas. As ofertas não são válidas para lojas de alimentação e restaurantes. Descontos e estoques sujeitos à disponibilidade das lojas participantes do Bota Fora instaladas no D&D Shopping. Período do Bota Fora: 21/07/2016 a 21/08/2016. Consulte os cartões elegíveis, lojas participantes, eventuais restrições e demais informações sobre a Campanha Bradesco
em www.ded.com.br/regulamento.pdf. Condições válidas para compras realizadas nas máquinas da Cielo no período da promoção. *Parcelamento sujeito aos critérios de aprovação e elegibilidade do Banco Bradesco Cartões S.A. Consulte condições do parcelamento e parcela mínima nas lojas participantes. **Válido enquanto durarem os estoques. Limitado a 2 (dois) presentes por CPF.

até

SEM JUROS*
10X

*EXCLUSIVO PARA CLIENTES BRADESCO CARTÕES NAS MÁQUINAS DA CIELO.

GANHE UM PRESENTE**

Ao acumular R$ 2.500,00 em compras,
você ganha um conjunto de facas Spicy.

www.ded.com.br ddshopping dedshopping

pé-direito duplo. “Gostamos muito de cores, 
queríamos uma casa alegre, porém, sem confu-
são visual. Escolhemos vermelho e azul como 
principais toques, pois combinam bem com o 
cinza das paredes e do piso e os tijolos.”

No nível de cima ficam os dois quartos e o 
banheiro, que tem uma peculiaridade: a pia fica 

no corredor dos dormitórios. Incomum, mas 
muito prático no dia a dia: “Se meu marido esti-
ver no banho, posso me maquiar tranquilamen-
te”, diz a moradora. No dormitório do casal, a 
cama tipo box recebeu uma cabeceira estofada 
feita por tapeceiro. “O quarto ganha em confor-
to e personalidade.” / MARINA PAULIQUEVIS

c
No segundo 
piso, a pia do 
banheiro fica 
no corredor 
dos quartos. 
O quarto tem 
cabeceira 
feita por 
tapeceiro 
e palavras 
escritas com 
arame. Ao 
lado, detalhe 
do lavabo, 
revestido 
com papel 
de parede

%HermesFileInfo:F-17:20160724:

O ESTADO DE S. PAULO 17
24 A 30 DE JULHO DE 2016 17casa


