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Nos finais de semana, 
a área com rede de 

descanso – um presente 
da mãe e da irmã do 

morador – se transforma 
em um espaço de 

relaxamento e lazer 
para aproveitar com os 

convidados

ESTILO PESSOAL
Texto Bruna Neto | Fotos Mariana Orsi/Divulgação

Para deixar o apartamento com seu jeito, o arquiteto Antonio 
Armando de Araujo eliminou portas e paredes que separavam o 
living e a varada, tudo para ampliar o espaço social, já que adora 
receber muitos amigos. Com a necessidade de criar um home 
office, o profissional decidiu aproveitar a área da sacada, com 19 
m², para compor um escritório despojado e singular, permeado 
com móveis antigos, de seu acervo, e peças modernas, adquiridas 
especialmente para o novo lar. A mesa de fórmica branca – 
aliada às cadeiras Lord Yo, de Philippe Starck –, foi posicionada 
estrategicamente para o arquiteto desfrutar da vista para um 
parque arborizado. Adiante, o recanto delimitado pelo tapete 
persa – com rede de descanso, banco de madeira ripada, pufe e 
poltrona – funciona como um estar para receber clientes e outros 
colaboradores. No cantinho gourmet, além de guardar arquivos 
de trabalho, o móvel azul-royal traz uma bancada de granito Preto 
Absoluto com pia, churrasqueira elétrica e cafeteira. Ao lado, a 
quina da parede ganhou serventia com as prateleiras planejadas, 
que organizam xícaras, açucareiro e plantas, entre outros objetos 
decorativos e utilitários.

Projeto, Antonio Armando Arquitetura & Design; piso de porcelanato Travertino Polido, 
Botik Revestimentos; aparador antigo, pendente, tapete persa, acervo de família; 
cadeiras Lord Yo, Maria Jovem; marcenaria, Marcenaria Nova Abolição; pufe Tulipa, 
Abarca Móveis; poltrona Trevo revestida com tecido estampado da A Donatelli;  
objetos decorativos, Ritzenhoff; cadeteira, 3 Corações; churrasqueira elétrica Power 
Chef, Dimplex.
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Sinta-se 
em casa!
NESTES AMBIENTES, O FOCO É RECEBER AMIGOS E 
FAMILIARES PARA DELICIOSOS ALMOÇOS E CHURRASCOS, 
REGADOS COM MUITO CONFORTO E BATE-PAPO
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Para resolver o problema 
da falta de claridade, 

as profissionais 
desenvolveram outro 

projeto luminotécnico: 
três minispots com 

luzes de LED iluminam 
pontualmente o balcão, 
enquanto outros foram 

distribuídos por todo  
o ambiente

DOCE LAR
Texto Bruna Neto | Fotos Mariana Orsi/Divulgação

Quando Juliana Bianchi e Amanda Lima, do escritório Bianchi e Lima 
Arquitetura, visitaram este apartamento, em São Paulo, observaram 
que a varanda era muito escura e sem vida. Contratadas por uma 
empresária com um filho pequeno, as profissionais transformaram 
a área, de 20 m², em um cantinho aconchegante e receptivo, 
de acordo com os revestimentos entregues pela construtora. O 
primeiro passo foi complementar o espaço gourmet com uma 
bancada alta de Quartzo Stone Marrom Imperial, que oferece apoio 
para o churrasqueiro e serve os convidados, assentados sobre 
as banquetas de cor laranja – responsáveis por imprimir um toque 
vibrante ao décor. Em seguida, para a moradora receber os pais 
e os amigos com conforto, foi concebido um estar, repleto de 
cadeiras, poltronas, e mesa de centro com balde para gelo, tudo 
feito de corda – das linhas Marina e Mesh, da Tidelli –, e elementos 
acolhedores, como o tapete de sisal, as almofadas e os quadros 
com mensagens positivas.

Projeto, Bianchi e Lima Arquitetura; móveis, Tidelli; piso de porcelanato Match Off 
White, da linha Concretíssyma, da Portobello, e painel da churrasqueira, feita de 
porcelanato que imita madeira de demolição, entregue pela construtora; tapete de sisal, 
Fanucchi Tapetes; balcão de Quartzo Marrom Imperial, Artesamarmo; mesinha branca 
com ladrilhos da C&C (loja D&D), Inkasa; quadros, Urban Arts Oscar Freire; objetos 
decorativos, LS Selection; almofadas, Trico Decor.
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Na varanda, uma parede revestida de 
tijolinhos e decorada com vasinhos 

separa a lavanderia do terraço, 
composto por mesa de jantar, 

armários, bancada com cuba e um 
cantinho projetado para relaxar

FRESCOR 
COLORIDO
Texto Yara Guerchenzon | Fotos Divulgação

Localizado no bairro de Vila Mariana, em São Paulo, 
este apê de 80 m2 passou por uma reforma que durou 
apenas quatro meses. O período curto, no entanto, foi 
o suficiente para a arquiteta Duda Senna promover as 
adaptações necessárias para receber a nova moradora, 
uma advogada de 30 anos, esportista e que adora reunir 
os amigos para ouvir música e tocar o seu violão. Um 
dos seus pedidos especiais à arquiteta foi justamente 
ter um terraço agradável para descansar, receber seus 
convidados e fugir da rotina estressante da cidade. O 
décor traz pitadas de Pop Art inseridas ao apelo retrô 
presente em alguns revestimentos e acessórios. Entre os 
destaques da composição está a mescla de materiais, 
como madeira, fibras, tijolinhos e ladrilhos hidráulicos, e 
o belíssimo jardim, que traz vida à composição.

Projeto, Duda Senna; plantas e vasos, Anni Verdi; tijolinhos, Palimanan, 
revestimentos cerâmicos, Portobello; quadros, Urban Arts; cadeiras, Tok 
& Stok; luminárias, Lustreco; marcenaria, Jeremias; piso, Pau-Pau; sofá 
do terraço, WG Estofados; objetos, LS Selection; metais e louças, Loja 
Obra Fácil; pedras, Marmoraria Ariston; cadeiras do terraço, Depósito 
Santa Fé.
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