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Esqueça a sobriedade das paredes inteiriças e dos es-

paços compartimentados. O morar contemporâneo 

pede cada vez mais integração e fluidez entre ambien-

tes. Até mesmo quando é preciso criar uma divisão de 

áreas, a alvenaria e o drywall têm cedido vez a opções 

mais despojadas, como painéis vazados e cobogós, que 

executam a mesma função com a vantagem de não blo-

quear por completo a vista e oferecer passagem de ar e 

entrada de luz natural.

A variedade de formas e as possibilidades de per-

sonalização ainda conferem uma liberdade criativa 

para ousar nas composições, o que faz dos elementos 

vazados os novos queridinhos de arquitetos, designers 

e decoradores.

Para solucionar o problema da passagem da cozinha 
para a área de serviço, sem perder ventilação, a 
arquiteta Ana Novak criou uma parede de cobogós e 
pintou a porta em alimínio no mesmo tom. A cor intensa 
e a composição dos elementos vazados transformou em 
destaque o que antes se desejava esconder.

Buscando integrar cozinha e sala, 
sem expor totalmente a área de 
preparos, a designer de interiores 
Adriana Fontana trocou a parede 
de alvenaria por uma pequena 
divisória de cobogós, que traz 
volume e movimento. Na cor verde 
petróleo, a cerâmica comprada 
na Ibiza Acabamentos serviu de 
referência para o tom da parede 
lateral e da almofada sobre o sofá, 
harmonizando os ambientes.
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Neste apartamento 
de apenas 55 m², o 
escritório Sesso & 
Dalanezi Arquitetura 
+ Design apostou 
nos cobogós de 
cerâmica esmaltada 
para realçar e 
dividir visualmente 
os ambientes 
sociais. O recurso 
agrega estética e 
funcionalidade, sem 
perder amplitude.
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decor
Elementos 
vazados

Neste projeto do 
escritório Martins 
Valente Arquitetura & 
Interiores, os brises 
em madeira MDF 
com acabamento 
em laca permitem a 
comunicação do hall 
social com a área 
interna. A iluminação 
direcionável com 
lâmpadas LED destaca 
ainda mais o uso do 
elemento vazado na 
ambientação.

Moderno e despojado, o 
painel vazado feito com 

vergalhão – malha usada 
para concretagem de laje 
– foi a aposta da arquiteta 
Ana Yoshida para separar 
cozinha e hall de entrada, 
sem fechar por completo 

o campo de visão. 

Para obter o máximo de 
ventilação e iluminação, a 
arquiteta Renata Popolo optou 
pela instalação de cobogós da 
Cerâmica Martins na parede 
que faz a divisão entre cozinha 
e área de serviço.
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Nesta sala, o desejo da moradora era mudar 
radicalmente a parede atrás do sofá, sem eliminar o 
espelho. Assim, a arquiteta Carolina Ouro propôs um 
painel vazado, da Mentha, que acabou se tornando 
o elemento mais marcante do décor. Normalmente 
usado como biombo para dividir os ambientes, 
ele foi aplicado como revestimento de parede, 
proporcionando um resultado bem diferenciado.
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projeto

Morada ganha 
atmosfera 
descontraída e 
bem natural

Em nome do 
aconchego

56 - revistaithome.com.br
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A base neutra, em tons 
como preto, branco e 
off white, harmoniza 

com a madeira peroba 
do piso e permite 

receber os móveis 
do antigo apê, como 
o sofá caramelo e as 
poltronas em couro, 

ambos da Micasa
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O piso em madeira 
de demolição traz 
aconchego (Ouro 

Velho Antiguidades) 
e faz contraste com 
móveis modernos e 
atemporais, como a 
poltrona de balanço 

em couro e ferro 
do designer Jader 

Almeida e o banco 
ripado (City Design)

projeto
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Ao decidir mudar para uma região mais próxima aos ne-

gócios, a jovem empresária, de imediato, gostou deste 

apartamento de 220m², no bairro da Vila Nova Concei-

ção, em São Paulo. Espaçoso, bem arejado e com boa 

entrada de luz, o imóvel tinha até alguns mobiliários em 

ótimo estado, como os armários da cozinha.

Faltava, porém, adaptar alguns ambientes para as 

necessidades da nova moradora e dar um banho de 

personalização. Tarefa que ficou a cargo do arquiteto 

Mauricio Karam, que já havia projetado a morada ante-

rior da moça.

Acima, móvel-bar e pórtico, 
em marcenaria, fazem a 
passagem e integração 
entre a sala e a cozinha. 
No home ao lado, a estante 
em madeira preta poros 
abertos (Arthem) esconde 
pilar estrutural e abriga a TV. 
O espaço ganhou um sofá 
chaise em linho grafite, da 
Brentwood
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projeto

Para deixar o apê mais despojado, informal e com 

um desejado “clima de casa”, o ponto de partida foi 

a troca total do piso, com a instalação de madeira de 

demolição. De aparência rústica e natural – recebeu 

apenas aplicação de cera fosca -, a madeira peroba 

percorre todos os cômodos e traz aconchego, unidade 

e integração.

Em duo de preto e branco, o 
banheiro acima tem piso de pastilhas 
com tabeira grega e armários com 
estilo mais clássico em laca brilhante

Para a sala de jantar (acima), o arquiteto propôs 
cadeiras em assento linho verde claro, de Jader 
Almeida para a Dpot, compondo com a mesa de 
jantar em laca branca brilhante, da Micasa. A cozinha 
(ao lado), agora aberta para o social, manteve os 
móveis da Kitchens. Refeitas, as bancadas receberam 
granito São Gabriel (Mont Blanc Mármores). Como a 
moradora gosta de cozinhar, a coifa industrial (Pulsar) 
acrescenta design e funcionalidade
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Mauricio Karam Arquitetura
T.: (11) 3073-0634

mauriciokaram.com.br

“Gosto desse piso porque é muito prático, térmico, 

não possui rejuntes e fica ainda mais bonito com o des-

gaste do tempo”, explica o arquiteto.

Entre as poucas mudanças estruturais, a mais im-

portante foi a abertura do acesso da cozinha para a sala 

de jantar, que ampliou a área social e uniu os espaços 

de convivência. Recurso fundamental na obra, a marce-

naria faz a transição entre os ambientes com um móvel-

-bar e um pórtico que sai da estante e percorre teto e 

paredes laterais. 

Já no home, o móvel desenhado pelo escritório 

e executado em marcenaria serve para eliminar um 

“dente” na sala e formar o painel da TV, que abriga 

os equipamentos eletrônicos e objetos pessoais da 

proprietária.

Eclética, a decoração passeia por diferentes esti-

los, mantendo uma linguagem contemporânea e um 

traçado retilíneo. As salas são mais descoladas e mo-

dernas; a cozinha tem pegada industrial e os banhei-

ros incorporam uma linha mais clássica. Tudo cercado 

por uma leve atmosfera de campo, que reforça a sen-

sação de conforto.

Contemporâneo, o dormitório 
máster tem como destaque o 
painel ripado em madeira natural 
(Marcenaria Arthem) e a cabeceira 
em couro castor (Casa Pronta)
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projeto

Sem grande 
reforma, peças 

de design e 
texturas de couro 
e madeira viram 
trunfo no décor

Contemporâneo e 
com toque casual
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A sala de estar recebe 
sofá Dress da Home 

Design, poltrona em tecido 
goiaba da Home Design 
Casual, mesa de centro 

da Diagrama, tapete com 
estampa Tie dye da Beluchi 

e  estante Cravo, assinada 
pelo Estúdio Nada Se Leva
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Uma obra racional, discreta e de rápida execução. Foi 

com esse pedido que o casal proprietário deste aparta-

mento de 140m², no bairro do Horto Florestal, na capital 

baiana, procurou os arquitetos Gabriel Magalhães e Luiz 

Cláudio Souza.

O principal desafio era manter praticamente todos 

os acabamentos originais do imóvel e, ainda assim, dei-

xá-lo charmoso e aconchegante. 

Para atender às solicitações, muito pouco foi modi-

ficado em termos estruturais. Apenas algumas paredes 

internas foram deslocadas e a varanda da suíte incorpo-

rada ao quarto. Também foram feitas adequações elé-

tricas e alterações na iluminação. Todo o piso das áreas 

sociais e de serviço foram mantidos, bem como as ban-

cadas e o forro de gesso da sala.

“A proposta era que, com uma obra enxuta, a maior 

parte da verba fosse destinada aos itens de design para 

valorizar a decoração”, contam os arquitetos.

O projeto desenvolve-se a partir do grande painel 

de marcenaria criado para a sala. Ele é a peça central 

do décor e um trunfo encontrado pelo escritório para 

disfarçar a permanência do piso porcelanato original. 

Ocupando toda a extensão da parede, confere unidade 

visual ao living, uma vez que camufla as portas da cir-

culação dos quartos, do lavabo e do escritório, além de 

funcionar como pano de fundo para a TV da sala.

projeto

O grande painel de marcenaria, que 
oculta as portas do lavabo, escritório e 
área íntima é o protagonista do décor
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O jantar tem 
mesa de laca 

branca e cadeiras 
com assento em 
couro caramelo, 

da Home Design. 
O pendente 

é da Iluminar, 
fornecido pela 

Omni Light
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projeto

Gabriel Magalhães e Luiz 
Cláudio Souza Arquitetos
T.: (71) 3272-4111
gabrieleluiz.com.br

Tons predominantes de off White e as texturas de 

couro e madeira reforçam a sensação de conforto e 

aconchego, uma prioridade da família.

Peças de design e as telas de Fátima Tosca e Oscar 

Brasileiro acrescentam bossa a essa morada contempo-

rânea e com um toque casual.

Na varanda (acima), 
destaque para a parede 
revestida de tijolinho cinza, 
da Portobello, sobre bancada 
existente. Prateleiras de 
marcenaria recebem objetos 
da Bizâncio e utensílios de 
cozinha para os dias de uso 
gourmet. A mesa de madeira 
e as cadeiras estofadas em 
linho são da Home Design 
Casual. Ao lado, a suíte 
máster conta com painel 
em laca verde Celadon, que 
reveste a parede da cama e 
camufla a porta do sanitário. 
Sobreposto a ele, cabeceira 
de madeira carvalho natural 
da Casabella e criados com 
o mesmo acabamento, da 
Home Design
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Repaginado, apê 
tem linguagem 
industrial chique, 
com atmosfera 
cosmopolita

Lifestyle 
urbano
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projeto

A marcenaria criou 
soluções importantes 
no projeto, como o 
bar suspenso e a porta 
de correr integrada 
ao painel, que une a 
cozinha às salas
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Comprado em um leilão, este apartamento de 100 m², 

nos Jardins, em São Paulo, é o primeiro imóvel de um 

jovem advogado, solteiro e com vida social dinâmica. 

Um pouco deteriorado em função do tempo e muito 

compartimentado, por se tratar de uma planta antiga, 

Para maior fluidez, paredes 
foram eliminadas e as salas 
integradas. Pilares e vigas, 
cuidadosamente descascados, 
receberam verniz incolor para 
selar a superfície, deixando o 
concreto aparente
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projeto

Tomando quase 
toda a extensão 

da parede, 
o painel em 

melamina louro 
freijó transmite 

confortoao quarto
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SP Estudio
Fabiana Silveira e Patrícia de Palma

T.: (11) 5084-1594 | 5574-0146
spestudio.com.br

irreverentes, marcados pela textura do concreto, pelo 

calor da madeira e pelos toques de cor em pequenos 

objetos e móveis, como as banquetas de ferro.

Nas salas de estar, jantar e na cozinha, luminárias 

em trilhos brancos, mais leves e modernos, com spots 

do tipo holofote, reforçam a linguagem industrial chique 

do décor.

Em tom mais intimista, a suíte máster tira partido 

do painel de louro frejó, que também faz a função de 

cabeceira, para aquecer o ambiente e trazer aconchego, 

essencial para um dormitório. 

ele foi completamente reformado pelas arquitetas Fa-

biana Silveira e Patrícia de Palma, do SP Estudio.

“O apê tinha três quartos, e um deles foi aberto 

para integrar com a sala. Na passagem para a cozinha, 

também eliminamos a parede, inserindo uma porta de 

correr que possibilita ampliar a área social na hora de 

receber os amigos, mas manter a privacidade quando 

desejado”, contam.

Todas as intervenções estruturais foram deixadas 

propositadamente aparentes, com vigas e pilares des-

cascados. A solução evidencia uma atmosfera urbana e 

bem masculina.

O resultado são espaços sóbrios e ao mesmo tempo 

Com mood industrial e ar masculino, a 
cozinha tem armários em duo de branco e 
preto, executados pela Línea Mobili, chapa 
de formica que imita inox utilizada acima da 
bancada da pia e piso cerâmico que reproduz 
ladrilho hidráulico, da Colormix
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