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GOSTO CAMPESTRE
DISTANTE DOS GRANDES CENTROS URBANOS, RESIDÊNCIA DE CAMPO LOCALIZADA NA
ZONA OESTE DE SÃO PAULO PROMOVE MOMENTOS DE ACONCHEGO E CALMARIA.

O ar puro e refrescante da fazenda revigora e ajuda a tornar a vida mais

alegre e benfazeja. Quem pode aproveitar uma rotina em que se acorda
ao canto dos pássaros e uma simples saída de casa é um confronto com
o brilho azul do céu e intensas cores da natureza, é, certamente, um
privilegiado. Mas, para aqueles que vivem nos centros urbanos, ter perto
de si um pouco deste clima pastoril é também possível. O clima tranquilo
de ruas largas e arborizadas, sem edifícios cortando o horizonte, é o que
prevalece no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo (SP). Foi lá que
os arquitetos Gabriel Magalhães e Luiz Cláudio Souza implementaram uma
proposta de bem viver num mix entre design, arte e natureza, tudo para
garantir ao morador um pouquinho desse gosto campestre.
Para criar essa sensação de casa, soluções criativas e pouco convencionais
foram adotadas no projeto deste apartamento, um duplex invertido, onde
o acesso se dá pelo primeiro andar. Isso foi possível em razão da união
de duas unidades de apartamento, criando uma morada cheia de espaço e
bem organizada.
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O LIVING RECEBE ESTRELAS DE DESIGN DE
MOBILIÁRIO, COMO SOFÁ DECAMERON
REVESTIDO COM LINHO OFF WHITE
E CAPA DE SARJA CRUA, RECAMIER
REVESTIDO COM TECIDO ARMAZÉM
PALUDETTO, MESA DE CENTRO LAQUEADA
BRANCA COM PÉS METÁLICOS E MESA
LATERAL DE MADEIRA , DPOT, POLTRONA
COM CAPA DE LONA JRJ CINZA, BRETON,
MESA-BANDEJA LATERAL METÁLICA, L’OEIL,
LUMINÁRIA DE MADEIRA, STUDIO NADA SE
LEVA, E TAPETE KILIM, BY KAMI

SOFÁ COM CHAISE,
POLTRONA DE BALANÇO
DESMOBÍLIA, MESA LATERAL,
ESTANTE DE MARCENARIA E
TAPETE KILIM ROXO, BY KAMI,
COMPÕEM O ESTAR ÍNTIMO
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Com isso, áreas íntimas, cozinha e serviço, foram posicionados
no pavimento superior, enquanto, no térreo, deliciosos
espaços de convívio foram planejados em áreas sociais, com
paisagismo, Escritório Paulista de Paisagismo, e piscina.
Para curtir bons momentos em família, uma das solicitações feitas aos profissionais foi a remoção de algumas paredes, criando
espaços com poucas divisões, e a utilização de revestimentos
leves de fácil manutenção, já que o casal tem dois filhos pequenos, de quatro e sete anos, cheios de energia. Com a chegada
dos atuais proprietários, algumas paredes precisaram ser novamente levantadas, separando os cômodos.
Seguindo uma proposta de decoração contemporânea e
moderna, o apartamento recebeu nas paredes uma vasta
tabela de cores que harmonizam com os móveis escolhidos
pessoalmente pela família. Dividido em dois andares e uma
charmosa área externa, o térreo foi destinado à área social,
com living e cozinha integrada. A área íntima passou a contar
com home office, sala de TV e espaçosos quartos.
O living recebeu atenção especial, pois é onde os proprietários
recebem amigos e celebram a vida. A parede de destaque
foi trabalhada com tijolos naturais, conferindo ar rústico ao
local. Seguindo o mesmo padrão de décor, os móveis foram
garimpados ao longo de um ano, em São Paulo, Salvador
e Embu das Artes, sempre buscando objetos diferentes e
modernos, como sofá revestido com Linho off-white e capa de
sarja crua, Decameron.
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A SALA DE REFEIÇÕES RECEBEU
ÍCONES DO DESIGN, COMO
A MESA SAARINEN OVAL DE
JANTAR COORDENADA COM
CADEIRAS DE POLIESTIRENO,
MONTENAPOLEONE,
PENDENDE DA KARTELL; NAS
ÁREAS DE USO COMUM, O
CIMENTO QUEIMADO FOI O
REVESTIMENTO ELEITO PELOS
PROFISSIONAIS
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UM DOS DESTAQUES DO PROJETO
É A TRANSFORMAÇÃO DO LAVABO
EM SPA COM JACUZZI. ALÉM DE
INTELIGENTE, A AÇÃO GANHOU BELEZA
E DETALHAMENTO COM ESTANTE DE
TIJOLOS DE CONCRETO, BANCADAAPARADOR DE MADEIRA, PAREDE DE
PEDRA PORTUGUESA, PISO DE DECK DE
MADEIRA
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Destaques do ambiente são as antiguidades
estrategicamente colocadas, a exemplo da máquina de
escrever que agracia a mesa de apoio. Que charme!
Outro pedido dos proprietários ao escritório de
arquitetura foi a separação de alguns cômodos íntimos,
como o home theater, que é usado apenas pelo casal.
Cores escuras e móveis neutros foram encaixados na
sala, que contou com iluminação especial. O lavabo,
antes localizado ao lado do ambiente, deu lugar a uma
jacuzzi. A reforma realizada nesta área permitiu um
desnível para a colocação da banheira, em um ambiente
com acabamento de pedras brancas e luz colorida.
A iluminação do apartamento foi um desafio para a
equipe de decoração, pois o pé-direito da residência é
relativamente baixo, com 2,52 m no primeiro pavimento
e 2,70 m no térreo. A solução foi trabalhar com luminárias
embutidas no forro e rasgos de iluminação com
lâmpadas fluorescentes. Como destaque da iluminação
está o pendente verde, Kartell, na sala de jantar.

A PEDIDO DO CLIENTE, A
ÁREA SOCIAL FOI PENSADA
PARA OFERECER O CLIMA DE
CASA, CONTANDO COM UM
JARDIM, PISCINA E ESPAÇO
GOURMET PARA EVENTUAIS
CHURRASCOS E JANTARES
NOS FINAIS DE SEMANA
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