
U
ma estante laqueada de bran-
co, com nichos, recheada de
livros, objetos de arte e arte-
sanato é o ponto de atração
do apartamento de 200m²,
no Itaim, projetado pelo ar-
quiteto Ricardo Abreu Bor-

ges, do escritório SQ + Arquitetos Associados.
“A intenção do casal era ter uma sala de estar
que funcionasse como um cartão-postal, para
receber amigos e clientes de trabalho”, conta
Borges. “Para isso, misturamos todos os obje-
tos reunidos por eles em diversas viagens ao
redor do mundo com móveis de design.”

As linhas retas dos móveis, em especial do
sofá de veludo berinjela, e do tapete, somadas
à grande janela e ao pé-direito relativamente
baixo, direcionam o olhar dos visitantes para
a colorida coleção dos proprietários. Ao longo
da sala, o mobiliário moderno e a luminária
Arco ajudam a compor o ambiente, assim co-
mo a mesa lateral de tronco pintado de verme-
lho, da designer Mônica Cintra.

Do outro lado, um composto de vidro com
pintura verde jade metalizada reveste a pare-
de de fundo da sala de jantar, destacando, por
contraste, uma nova perspectiva do living.
“Procurei trabalhar em cima de cores fortes e
diferentes materiais, pensando que os pro-
prietários são jovens e não gostam de uma
decoração formal”, diz o arquiteto.

Integradas, a cozinha gourmet e a copa
têm suas áreas delimitadas por revestimen-
tos diferentes. Do lado da copa, o piso e o
painel são de madeira cumaru. Na área de tra-
balho, o chão é de vidro preto pontilhado e as
paredes, de vidro preto liso.

Para equipar o ambiente, onde o casal orga-
niza jantares com frequência, os objetos e aca-
bamentos foram escolhidos com cuidado: as
bancadas de inox e os metais da cozinha são
da Mekal e os eletrodomésticos, da Electro-
lux. “Além do aspecto funcional, buscamos
um resultado estético integrado à decora-
ção”, afirma Borges. A mesa de cumaru, dese-
nhada pelo arquiteto, combina com as cadei-
ras Forest, da Marché Art de Vie.

Um belo
postal
Julia Contier / REPORTAGEM
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A divisão entre os dois espaços também é deli-
mitada pela iluminação. No lado que compreen-
de a copa, a luz é alaranjada, para criar aconche-
go e conforto. Na área de trabalho, que requer
iluminação precisa, foram utilizadas luzes fluo-
rescentes, que deixam a cozinha clara, apesar
dos armários revestidos de preto. A claridade
também é assegurada pela luz natural, que inci-
de através da grande janela, protegida por uma
cortina rolô da Luxaflex.

Área íntima. Segundo Borges, o projeto inicial
previa intervenções somente na sala, já que a
proposta era deixá-la preparada para encontros
de lazer e de negócios. Quando começaram a
trabalhar juntos, arquiteto e proprietários passa-
ram a ter ideias para outros espaços e estende-
ram a duração da reforma por 12 meses. “Leva-
mos mais tempo que o previsto, porque eles ti-
nham decidido reformar só as áreas comuns do
apartamento e depois a gente foi ampliando para

as áreas íntimas”, diz o arquiteto. “No final, aca-
bamos reformando o apartamento inteiro.”

Como o casal gosta muito de receber, a televi-
são foi retirada da sala e um dos quartos, transfor-
mado em home theater. “Os equipamentos de
som se concentram nesse ambiente, mas há cai-
xas que levam música para toda a casa. Essa era
outra preocupação para as festividades”, diz Bor-
ges. Este quarto também funciona como biblio-
teca e escritório de apoio.

Assim, o quarto do casal, que era grande, ga-
nhou um espaço de leitura, onde foi colocada
uma poltrona Charles Eames, de couro branco.
A parede atrás da cama recebeu o mesmo com-
posto de vidro da sala de jantar e do lavabo, com
pintura berinjela rideau e, em volta da cama box,
uma prateleira comprida de madeira laqueada
de branco tem duas caixas acopladas, que funcio-
nam como criado-mudo. O terceiro e o quarto
dormitório foram transformados em closet e em
quarto de visitas, respectivamente.
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O living, visto

da sala de

jantar. Em

primeiro plano,

o pendente da

Wall Lamps

c
O painel verde,

de composto

de vidro, fica na

parede oposta

à da estante,

na sala de

jantar

integrada ao

living. No

destaque, à

dir., foto de

Armando

Prado e o

antigo telefone

vermelho

Show Rooms: 
Villa Lobos - Av. Queiroz Filho, 944 - 11 3834-2724 | Moema - R. Gaivota, 1467 - 11 5543-8144
Jd. Paulista - Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1604 - 11 3085-5081
Demais Regiões - 0800-178444 | www.regattatecidos.com.br
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b
Integradas, a

copa e a

cozinha têm

suas áreas

delimitadas

por tipos

diferentes e

revestimento
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A parede da
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piso e é forrada

de cumaru. A

da cozinha (ao

fundo) recebeu

vidro preto liso

no chão e

nas paredes
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c
No quarto do

casal, o canto

de leitura é

demarcado

pela poltrona

Charles

Eames. Abaixo,

vista do

escritório,

instalado junto

ao home

theater, em

outro quarto
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Confira os contatos das lojas e de outros fornecedores na página 21

c
Para tirar a

televisão da

sala, os

proprietários

converteram

um dos

quantos em

home theater,

que também

guarda os

livros e um

pequeno

escritório

LEVE PARA CASA

Sofá de veludo Spa Belga berinjela e tapete Samud (sala) | Miniloft

Escultura de parede (sala) e vaso (sala de jantar) | Jacqueline Terpins

Luminárias (sala de jantar e quartos) | Wall Lamps

Cadeiras Forest (cozinha), poltronas Leblon, mesa de centro branca,
mesa lateral Borboleta e luminária Arco (sala) | Marché Arte de Vie

Bancadas e metais (cozinha) | Mekal

Persianas (sala, quarto e cozinha) | Luxaflex

Revestimentos em madeira (sala, quarto e copa) | Indusparquet

Revestimentos em vidro | M. Simões

c
No lavabo, pia

com formato

de balde e

paredes

revestidas de

vidro na cor

berinjela
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