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01. Ana Lucia Salama
e Gerson Dutra de Sá
Arquitetos
(11) 5052-3826 / (11) 5044-2830
www.analuciasalama.com.br
www.gersondutradesa.com.br
02. Camila Klein
Arquiteta
(11) 5096-3843
www.cklein.com.br
03. Claudia Elias
Arquiteta
(11) 3722-2007
www.claudiaelias.com.br
04. Consuelo Jorge
Arquiteta
(11) 3848-0005
www.consuelojorge.com.br

05. Fabiana Visacro e Laura Santos
Designers de interiores
(31) 2515-6465
www.vsdecoracao.com.br
06. Leticia Ximenes
Arquiteta
(11) 5052-9426
www.leticiaximenes.com.br
07. Lilian Arévalo e Viviane Tomazini
(Itten)
Designers de interiores
(11) 3628-0742
www.ittendesign.com.br

09. Luiz Cláudio Souza e
Gabriel Magalhães
Arquitetos
(71) 3495-2724
www.gabrieleluiz.com.br
10. Sil Castellani e Rafael Gomez
(Modello)
Arquiteta e designer de interiores
(11) 2268-1840
www.modelloarquitetura.com.br

08. Luciana Bulus e Anna Gabriela Teixeira
(Ark2)
Arquitetas
(11) 3477-1606
www.ark2.com.br
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Integração. Essa é a palavra-chave quando o
tema em questão é o home theater. Segundo
um estudo recente divulgado pelo Sindicato da
Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP),
o tamanho dos apartamentos novos na
capital paulista diminuiu 23% em cinco anos.
De 2007 a 2012, a metragem média dos
lançamentos no município caiu de 102,3 m²
para 78,8 m³, uma tendência que já dominou
as principais metrópoles do mundo, onde os
consumidores se mostram dispostos a viver
em imóveis menores e bem localizados. E isso
tem um efeito direto nos projetos de design
de interiores, uma vez que com o espaço
reduzido não é mais possível dividir as várias
funções de uma sala em diferentes cômodos.
“Hoje não dá para ter um living e um
home theater separados. A tendência é a
integração; tem que ser um projeto versátil”,
diz a arquiteta Camila Klein. E essa união
84
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Neste home theater criado pela arquiteta Claudia Elias,
tanto o móvel sob a TV Samsung quanto o nicho atrás
do sofá de chenille da Brentwood são executados pela
Modilon. A iluminação foi projetada pela Lumini e a
automação pela Antares. O tapete é da Avanti.

entre os ambientes influencia até mesmo nos
materiais que serão escolhidos. Por exemplo,
se o “cinema particular” do cliente ficar em
uma área isolada da casa, o ideal é fazer um
tratamento acústico para evitar que o som
vaze. Mas em uma sala com diversos usos,
nem sempre isso é viável. Em tais situações,
soluções como painéis de madeira, cortiças,
papéis de parede, revestimentos acolchoados
e até pedras e tijolos são os mais utilizados.
Por outro lado, produtos muito polidos não

Os arquitetos Ana Lucia Salama e Gerson Dutra de Sá
utilizaram tons suaves para agradar a clientes de
personalidade reservada. A exceção é a prateleira amarela
executada pela marcenaria Ravena, que contrasta com
o móvel em laca marrom da Ornare. A TV 3D de 60
polegadas é da Sony. Os equipamentos foram fornecidos e
instalados pela HT Solutions. O abajur é da La Lampe; sofá e
banquinhos da Artefacto. Tapete by Kamy.

são indicados. “Os tecidos também ajudam
na absorção do som”, explicam os arquitetos
Ana Lucia Salama e Gerson Dutra de Sá.
Além disso, a integração entre os espaços
é apenas um dos benefícios da evolução
tecnológica. Hoje em dia, os recursos de
automação permitem conectar a televisão
do home a um telão na varanda, excluindo a
necessidade de se ter um monte de aparelhos,
como DVD e caixas de som, em cada canto
da residência onde seja possível ver um filme.

Aliás, controlar todos os equipamentos de uma
moradia por meio de alguns botões é algo que
está se tornando cada vez mais comum no
País. De acordo com a Associação Brasileira
de Automação Residencial (Aureside), desde
2010 a quantidade de projetos com esse tipo
de tecnologia vem se expandindo em mais de
30% ao ano. Como se não bastasse, sistemas
com a mesma funcionalidade estão com um
preço 50% menor do que há cinco anos,
levando esse mercado a faixas econômicas
que antes não tinham acesso a ele.
No entanto, o potencial de crescimento do setor
ainda é enorme. Uma estimativa da entidade
aponta que o Brasil conta hoje com 300 mil
casas com automação integrada, ou seja,
aquela que compreende toda a habitação, e
não apenas um ou outro recurso. Contudo,
segundo o diretor executivo da Aureside,
José Roberto Muratori, esse número poderia
automação e home theaters
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Um extenso sofá da Todeschini delimita
o espaço do home theater projetado por
Sil Castellani e Rafael Gomez, do escritório
Modello. Da mesma marca, o móvel onde ficam os
aparelhos eletrônicos é de carvalho. Já o tapete de
fios de seda da Importap contribui para deixar
o espaço confortável. A TV é da Samsung e o
ar-condicionado da Electrolux.
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ser ainda maior. “Hoje temos espaço para ter
até 1,8 milhão de residências automatizadas,
o que representa aproximadamente 3%
das moradias do Brasil”, afirma. A diferença
entre a realidade e a expectativa pode ser
explicada pelo desconhecimento que ainda
se tem sobre o assunto, além de várias
regiões não contarem com profissionais
capacitados para trabalhar na área.
Mas o fato é que a automação tem ganho cada
vez mais adeptos. Um dos motivos para isso
é o desenvolvimento de novos aplicativos para
tablets e smartphones, aparelhos com os quais
as pessoas já estão acostumadas, tornando a
utilização de programas de gerenciamento do
lar mais intuitiva. Antes era preciso gastar muito
dinheiro em um sistema caro e que só se podia
usar da porta para dentro. “Por meio de tablets
88
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Lilian Arévalo e Viviane Tomazini, do escritório Itten,
encomendaram projeto de automação à Cocuroci Home, que
usou sistema de home theater 5.1 dts, o qual suporta até
7 canais primários de áudio, com receiver da marca Onkyo,
de 500 Watts, responsável pela potência nas caixas de som,
inclusive nas que foram embutidas no teto, o que dá mais nitidez
sonora. O sistema conta ainda com amplificador Subwoofer
ativo de 10 polegadas. Para facilitar o manuseio desses
equipamentos, optou-se por um sistema de automação da marca
Control4. As poltronas são da Arredatori, a coluna do abajur
é da Accord e o tapete, da Santa Mônica.

e celulares, o usuário pode controlar a casa
mesmo estando na rua. Eles dão uma sensação
de liberdade e conforto”, acrescenta Muratori.
Outra razão é a eficiência energética.
Ao automatizar os ambientes, é possível
acompanhar o consumo de cada cômodo,
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Com o objetivo de manter a televisão da Samsung bem neutra
no ambiente, a arquiteta Consuelo Jorge empregou um painel
de placas de cimento da Castelatto atrás do aparelho. O rack
desenhado pela profissional e executado pela Marcenaria
Azevedo usa um tipo de folha semelhante à madeira de
demolição. Os sofás de linho são da Interni. A mesa é da Dpot.
No piso foi usado um tapete da by Kamy.

eletrodoméstico ou eletrônico em tempo real.
Também existe a expectativa de que em 2014
o governo institua a “tarifa branca”, um modelo
de cobrança opcional na conta de luz que
estipulará preços diferenciados de acordo
com a hora de utilização. Ou seja, quem usar
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energia nos horários de pico pagará mais,
enquanto no restante do dia serão aplicados
valores mais baratos. “Isso não existe ainda,
mas em breve estará funcionando, e acho
que a automação terá um grande papel nessa
questão”, salienta o diretor da Aureside.
Controle total
Atualmente, qualquer sistema tecnológico
pode ser acionado por meio de um simples
toque no smartphone: banheiras, câmeras,
alarmes, detectores de gás e fumaça,
equipamentos de áudio e vídeo, climatização,
iluminação e cortinas, e até mesmo bombas
de piscina e irrigadores para o jardim. A tudo
que envolve tecnologia é possível agregar
inteligência; basta ter uma boa rede wireless.
Também é possível programar a casa para

automação e home theaters

situações em que o dono estiver ausente.
Deixando a residência no “modo viagem”,
por exemplo, enquanto a pessoa estiver
fora, as plantas serão regadas, as cortinas
ficarão abertas durante o dia, luzes serão
acesas à noite para não mostrar que o local
está vazio e janelas permitirão a entrada de
ventilação natural em determinados horários.
Nos home theaters, o uso ou não da automação
pode ser o fator que determina a qualidade e
o conforto do ambiente. Considerando que se
trata de um espaço com diversos equipamentos,
quem não contar com esse tipo de recurso
provavelmente terá que levantar do sofá sempre
que quiser alterar alguma coisa na ambientação,
o que torna a experiência de ver um filme ou
um show muito menos agradável. Por essa
razão, ter acesso ao controle dos aparelhos a
partir do telefone, sem precisar sair do lugar,
é fundamental. E com o avanço da tecnologia
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Fabiana Visacro e Laura Santos usaram painéis de
madeira nas paredes para ajudar na acústica do ambiente
situado em Contagem (MG), assim como a cortina de linho
da Cortinas Buritis. O home theater e a iluminação foram
automatizados pela Hificlub, enquanto o móvel sob a TV
Samsung foi desenhado pelas profissionais e executado pela
Projeto Interior. O sofá é da Lider Interiores.

sem fio, está cada vez mais fácil proporcionar
isso. “Hoje não precisa mais quebrar a casa
inteira para ter dentro do seu lar uma qualidade
de cinema”, ressalta a arquiteta Luciana Bulus.
Para Paula Leme, um bom projeto precisa
partir da luminotécnica, onde a automatização
também tem papel essencial. Entre outras
funções, ela permite brincar com a iluminação,
usando a dimerização para criar diversas cenas
que variam de acordo com o tipo de filme e
as pessoas que estão assistindo. Há quem
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Para solucionar o problema da parede angulada neste
apartamento no litoral, na Riviera de São Lourenço, em
Bertioga (SP), Leticia Ximenes utilizou um painel de madeira
de demolição executado pela Assoalhos Monet. A solução
também evita o excesso de reflexo no televisor Sony.

prefira luzes bem fracas, os que gostam de
escuridão total ou então aqueles que curtem
uma leve penumbra. “Dá pra programar o
sistema de acordo com o perfil e os gostos de
cada morador”, dizem a arquiteta Sil Castellani
e o designer de interiores Rafael Gomez, do
escritório Modello. Pequenas lâmpadas de LED
podem ser aplicadas no chão ou na parede
para dar um efeito bastante suave. Além disso,
cortinas blackout ajudam a dar um aspecto
de cinema ao local. Afinal, não é exagero
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dizer que o ambiente recomendado para um
DVD de terror é diferente daquele ideal para
uma novela “mamão com açúcar”. “Com a
dimerização é possível ter várias combinações.
O interessante é que o cliente tenha opções”,
diz a também arquiteta Consuelo Jorge.
Contudo, o essencial é que a iluminação
seja sempre indireta, jamais voltada para
a tela ou para os olhos do usuário. Outra
coisa que costuma ser evitada é a utilização
de lâmpadas atrás da TV. Mas essa é uma
prática que está virando tendência, embora
deva ser empregada com alguns cuidados.
“Costumamos usar fitas de LED, que têm baixa
potência e proporcionam luz suave. Também
as deixamos recuadas entre 5 e 7 cm em
relação ao painel da televisão”, explicam
Lilian Arévalo e Viviane Tomazini, do
escritório Itten. A intensidade dessas fitas
pode, inclusive, variar de acordo com o
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que é exibido na tela, o que é mais um
recurso permitido pela automação.
Mas é importante que todas as soluções
em um home theater sejam escolhidas
em função do conforto. O ambiente não
precisa ser necessariamente bonito, e
sim agradável para os moradores. “O que
precisa chamar a atenção é a imagem e o
som, por isso, sempre prezo o conforto”,
ressalta o arquiteto Gabriel Magalhães. E para
atingir esse objetivo não dá pra descuidar
da escolha do sofá; afinal, é ali onde os
clientes passarão grande parte do tempo.
Materiais como microfibra, suede, veludo e
até mesmo couro (sintético, que não gruda
na pele), são indicados. “Com a integração
dos ambientes, tem se usado bastante os
sofás retráteis, que servem tanto para ver um
filme quanto para receber visitas”, acrescenta
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O home projetado por Anna Gabriela Teixeira e
Luciana Bulus, do escritório Ark2, fica em uma área da
casa com bastante umidade, por isso, elas não puderam usar
madeira na decoração. No piso foi colocado um tapete do
acervo do cliente e o painel da TV Samsung de 55 polegadas
foi feito com tijolos ingleses da Palimanan. A iluminação é
assinada pela Lutron.

Nesta sala de uso exclusivo de um casal, em São Paulo,
Luiz Cláudio Souza e Gabriel Magalhães escolheram
um tom escuro de azul, que também invade o spa integrado
ao ambiente, permitindo que eles assistam a filmes na
hidromassagem. O móvel de MDF laminado embaixo do
telão Bose foi desenhado por Gabriel e executado pela
Edvaldo Nascimento Marcenaria.

a arquiteta Leticia Ximenes. Outra tendência
que ganha espaço na decoração é colocar o
televisor em móveis ou painéis mais baixos, em
vez de deixá-lo fixo no alto da parede, como
era comum. “É mais confortável assistir a TV
em um nível mais baixo. O cliente não entendia
isso, mas parece que finalmente pegou”,
conta a também arquiteta Claudia Elias.
As televisões, aliás, são um capítulo à parte
na evolução dos home theaters. As chamadas
Smart TVs são conectadas à internet e
possibilitam o acesso a redes sociais e lojas
de aplicativos, além de permitirem o download
de filmes, ver vídeos diretamente o Youtube
e Netflix e até mesmo a realização de cursos.
Médicos, por exemplo, podem assistir a
canais que transmitem cirurgias ao vivo em
alta definição. Algumas dessas TVs oferecem
até o acionamento de suas funções por meio
automação e home theaters
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de comandos de voz, dispensando o controle
remoto. Desse modo, para mudar de canal,
ligar e desligar o aparelho ou aumentar o
volume, basta falar uma ou duas palavras.
Os televisores mais modernos contam até com
reconhecimento facial e sensor de movimento.
Com essas tecnologias, eles apresentam o
conteúdo de acordo com os gostos do usuário.
Todas essas inovações mudaram o perfil
do telespectador. Agora, o cliente não
quer um home apenas para ver um longa
do 007, um show da Madonna ou uma
partida de futebol. “Hoje elas agregam
todas as possibilidades de entretenimento
em um só equipamento”, completa a
designer de interiores Laura Santos.
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O ambiente multiuso assinado pela arquiteta Camila Klein
possui projeto de automação da Eontech, que controla
as luzes, a cortina e o sistema de áudio e vídeo.
A iluminação destaca o painel onde foi colocada a
TV da Sharp, feito com pedras de mármore Thassos
da Mosarte. O trabalho de marcenaria é da Moldan.

Texto: Murilo Pavini Imagens: Carlos Serrão, Célia Mari Weiss, J. Vilhora, Maíra Acayaba,
Marcelo Stammer, Martin Szmick, Ricardo Breda, Ricardo Durand, Sérgio Israel, Tuca Renes e divulgação
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01. Adriana Scartaris
Designer de interiores
(11) 3955-1661
www.adrianascartaris.com.br
02. Alessandra Braggion
Arquiteta
(11) 3168-9379
www.alessandrabraggion.com.br
03. David Bastos
Arquiteto
(11) 3088-5500
www.dbarquitetos.com.br

07.Marina Linhares
Designer de interiores
(11) 3052-3738
www.marinalinhares.com.br

04. Juliana Junqueira e Erica Mare
(D2N Arquitetura)
Arquitetas
(11) 2365-0102
www.d2narquitetura.com.br

08. Neto Porpino
Arquiteto
(11) 5084-6264
www.netoporpino.com.br

05. Luiz Fernando Salgado Franco e
Paulo Roberto Evangelista
Arquitetos
francoevangelist@uol.com.br

09. Noura Van Dijk
Designer de interiores
(11) 3045-7575
www.interiordesign.com.br

06. Maurício Karam
Arquiteto
(11) 3073-0634
www.mauriciokaram.com.br

10. Renata Mueller
Arquiteta
(41) 3223-4380
www.renatamueller.com.br
11. Teresa Simões
Arquiteta
(11) 4121-6590
www.teresasimoes.com.br
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O algodão é umas das matérias-primas da tecelagem
mais antiga conhecida pelo homem. Seu cultivo é
feito há mais de 7 mil anos e há espécies nativas
da África, Ásia e América. Ao contrário da lã, por
exemplo, o algodão é um tecido antialérgico, o que o
faz adequado para o contato com peles sensíveis.
“O algodão egípcio e o algodão pima são escolhas
certas para uma roupa de cama de alta qualidade”,
comenta a designer de interiores Noura Van Dijk.
Mas, o que faz desses tipos de algodão escolhas tão
especiais? O algodão egípcio é cultivado às margens
do rio Nilo, que, em época de cheia, transborda e
alaga as terras ao seu alcance. Quando as águas
recuam, deixam o solo fértil e propício ao plantio
dessa commodity. A riqueza do solo favorece o
desenvolvimento de fibras finas, longas e resistentes.
Além das suas qualidades genéticas naturais, o
algodão egípcio é plantado sem o uso de agrotóxicos
e colhido à mão, cuidados que enobrecem o material.
O algodão pima, por sua vez, é uma espécie de fibra
extralonga cuja origem remete ao Peru. Há indícios de
que começou a ser cultivado há 4.500 anos! O que os
dois tipos de algodão têm em comum é a dimensão

A designer de interiores Noura Van Dijk
combinou o jogo de cama de 800 fios, a
colcha de piquet e a almofada com renda
richilieu da Trousseau com a manta com
trama de tear da Blue Gardenia para dar
mais elegância ao quarto. Atrás da cama,
uma divisória com espelho fornecido pela
Efeito Cristal separa o quarto e o banheiro,
dando mais profundidade ao ambiente.

Trânsito, trabalho, correria, estresse. Deparamo-nos
com esse cenário todos os dias. Só de imaginar dá
dor de cabeça. Acordamos cedo, comemos errado,
passamos a maior parte do dia sob pressão e à
noite só queremos descansar. É durante o sono que
recarregamos as energias e nos preparamos para a
batalha do dia seguinte. Por isso, a cama deve ser um
sinônimo de conforto – e o colchão é parte fundamental
neste processo. Afinal, é sobre ele que depositamos
140
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alongada de sua fibra, conhecida pelas siglas LS
(Long Staple) e ELS (Extra Long Staple). O seu uso
na confecção do tecido dispensa a emenda dos
fios, reduzindo a formação de pelling (bolinhas).
Além do material, dois outros fatores determinam
a qualidade do jogo de cama: a quantidade e a
titulagem dos fios. A quantidade de fios por polegada
quadrada define a maciez do tecido. Quanto maior
o número de fios passando em uma área de uma
polegada quadrada, maior a qualidade do tecido.
“Quanto mais fios, mais fechada a trama e
mais encorpado e sedoso o tecido”, assinala o

O arquiteto Neto Porpino compôs este quarto
com uma colcha em matelassê da Zelo e o jogo
de cama de 400 fios da Etna. Os adesivos na
cabeceira da cama, da I-Stick, são uma simpática
homenagem à cidade de São Paulo.

todo o nosso peso enquanto nos entregamos aos
braços de Morfeu, mas nem só dele depende a
qualidade de uma boa noite de sono. Nada pior do
que aquele lençol duro, desbotado após as primeiras
lavagens e que insiste em se soltar durante a noite.
Isso acontece quando o produto é de baixa qualidade,
fabricado com tecidos sintéticos de fios grossos. Para
evitar esse tipo de problema, é valioso conhecer um
pouco sobre a composição do fio e o tipo de trama,
fatores que determinarão a qualidade do produto.
Os melhores jogos de cama são feitos com
fibra natural. O algodão é a fibra mais difundida
do mercado, reconhecida por sua suavidade
e durabilidade. No entanto, a seda e o linho
também são de extrema qualidade, apesar de
menos procuradas para compor o enxoval. Países
como Bélgica, Holanda, França e Lituânia têm se
destacado pela produção de linho, reconhecidos
mundialmente pela elevada qualidade de confecção.
cama, mesa e banho
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As almofadas sobre a cama e o jogo de
cama de 600 fios da Trousseau dão mais
conforto ao projeto de David Bastos.
O carpete (Santa Mônica), as cortinas
(Celina Dias), as poltronas e o sofá
(tudo da Casual Móveis) completam
o amplo dormitório.
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arquiteto David Bastos. É possível encontrar
produtos no mercado que variam de 150 a
1.000 fios, mas, segundo Noura Van Dijk,
algumas lojas têm peças de 1.200 fios.
Tramas de algodão com mais de 180 fios por
polegada quadrada são conhecidas como
percal. Enxovais feitos com esse tipo de

A arquiteta Renata Mueller deu
harmonia ao “Loft da Advogada”, da
Casa Cor Paraná, combinando o tom
cru da colcha de sarja aos demais
elementos do quarto: as cores
neutras das almofadas de linho, do
sofá e da cortina do mesmo material
(tudo da Marili Decor), do tapete
(Persépolis) e da persiana (Luxaflex).
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trama são mais macios e suaves ao toque,
têm mais qualidade e durabilidade.
O especificador também deve ficar atento à
titulagem do fio, ou seja, à espessura do fio.
Quanto maior a titulagem, mais fino será o fio
e, consequentemente, mais suave ao toque.
Logo, não adianta ter apenas um tecido com
muitos fios. Ele deve ser fino e de qualidade,
caso contrário, a peça poderá ser grossa,
quente e áspera inclusive com 1.000 fios.
A arquiteta Alessandra Braggion considera
que 220 fios já garantem um produto de
qualidade e elegância, mas admite que, para
um público AAA, busca enxovais de algodão
egípcio com pelo menos 1.000 fios.
O arquiteto Maurício Karam é ainda mais
exigente ao dizer que um jogo com 1.200 fios é
o tipo de produto que está no nível do público
AAA. Já os arquitetos Luiz Fernando Salgado
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Franco e Paulo Roberto Evangelista preferem
os lençóis de fio egípcio bordados à mão.
“No entanto, temos lençóis de fio egípcio
com bordados industriais tão elegantes que
contentam qualquer cliente AAA”, admite a
dupla de especificadores. A verdade é que o
público AAA busca, acima de tudo, maciez e
conforto com um toque a mais de refinamento,
que só pode ser dado por materiais nobres,
exclusividade nos detalhes e design.
Tendências
O mercado está recheado de opções quando
o assunto é a escolha de um jogo de cama.
Elas são bem variadas e podem mudar de acordo
com o material, a trama e o número de fios.
Mas o que é tendência em jogo de cama?
Segundo Noura Van Dijk, peças criativas estão em
alta. “O jogo de cama deixou de ser monocromático
e monótono. Cores da estação e tendências têxteis
captadas nos desfiles de moda influenciam a
146
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A arquiteta Alessandra Braggion utilizou tons pastel
para compor um ambiente calmo e aconchegante.
A marcenaria em madeira MDF no padrão fresno claro,
da Buriti, valoriza a cabeceira em couro sintético.
O jogo de cama de 600 fios e a colcha de linho foram
confeccionados pela Casa Mineira.

criação das peças”, explica a designer. Tanto que
estilistas renomados, arquitetos e designers estão
assinando peças exclusivas para grandes marcas
do mercado mundial. “É o caso da designer
Diane Von Furstenberg, que lançou uma coleção
de roupas de cama para a inglesa Selfridges.
No Brasil, a Trousseau apresentou duas
coleções desenhadas pelos irmãos Humberto
e Fernando Campana”, recorda Van Dijk.
Ainda há, entretanto, muitos arquitetos que
preferem tons mais claros e neutros na composição
do jogo de cama. “Prefiro o básico e o discreto,
sempre compondo com o projeto. No conjunto
do ambiente, a roupa de cama deve valorizar

e não se destacar”, acredita a arquiteta
Adriana Scartaris. “Os tons e estampas dependerão
do perfil do cliente. O quarto e, principalmente, o
leito, devem despertar desejos e estabelecer uma
harmonia entre a roupa de cama e o ambiente”,
complementa a arquiteta Alessandra Braggion.
O arquiteto Neto Porpino concorda, mas não
exclui a possibilidade de trabalhar com material
estampado. “A não ser que tenhamos uma
estampa bordada muito bonita, prefiro os
modelos clean, sem muita informação”, aponta
o especificador. Maurício Karam também prefere
tons mais neutros e alerta para o uso excessivo
de estampas: “Elas são bem-vindas, mas devese tomar cuidado para não transformar o quarto
num carnaval. A cama já possui colchas, mantas,
travesseiros e almofadas, então, é importante
verificar se a composição está em harmonia com
a decoração, sem comprometer um ao outro”.
As arquitetas Juliana Junqueira e Erica Mare, do
escritório D2N Arquitetura, concordam que o mais

Os tons claros da roupa de cama da
Trousseau, do papel de parede da Celina
Dias e do carpete da Santa Mônica dão
leveza e suavidade ao projeto composto
pela designer de interiores
Marina Linhares para a Mostra Black.

importante é considerar o ambiente proposto e o
perfil do ambiente antes de escolher o enxoval,
mas para não errar igualmente apostam em
cores neutras. “Elas são sempre um coringa,
e são mais fáceis para compor o ambiente”.
A defesa das peças estampadas também pode
passar pela melhor qualidade dos produtos.
Afinal, com a tecnologia de estamparia
reativa, cria-se um tecido colorido mais
macio ao toque e resistente às lavagens, que
não desbota e mantém as cores vivas.
Se há uma oferta maior de enxovais estampados,
existe também uma quantidade crescente de
cama, mesa e banho
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fibras fabricadas com materiais alternativos. É possível
encontrar no mercado jogos de cama feitos com
fibras naturais, como as de bambu, e as sintéticas,
como as de PET. Para Adriana Scartaris, essa
oferta responde ao grande apelo por alternativas
ecologicamente corretas para o crescimento
sustentável. A arquiteta diz que as novas fibras são
macias, mas ainda prefere o algodão egípcio.
Mesa
Toalha de mesa ou jogo americano? É cada
vez mais comum a preparação de jantares
com jogos americanos no lugar da tradicional
toalha, mas pode-se dizer que isso é uma
tendência? As arquitetas Juliana Junqueira e
Erica Mare explicam que cada peça tem o seu
momento. “O jogo americano cai muito bem
no dia a dia, enquanto as toalhas são ótimas
para festas e jantares mais elaborados”.
A arquiteta Renata Mueller concorda e acrescenta:
“a verdade é que o jogo americano tem sido
mais utilizado pela praticidade, mas não há nada

de errado em usar uma bela toalha de mesa”.
Os arquitetos Luiz Fernando Salgado Franco e
Paulo Roberto Evangelista chamam a atenção
para o uso de caminhos de mesa como alternativa
à decoração, mas defendem o uso da toalha.
“Nas ocasiões menos formais, o jogo americano
vai muito bem e pode até ser usado com um
caminho de mesa, mas uma boa toalha ainda
é o mais bonito e gostoso para um jantar”. Já
a arquiteta Adriana Scartaris defende o uso de
jogos americanos. “Prefiro jogos americanos e
uso até em jantares mais sofisticados, pois o
mercado oferece peças nobres e interessantes”.
Seja a toalha de mesa, seja o jogo americano,

A luminária vermelha e a cômoda em inox da Kartell
propiciam o toque ousado ao projeto do arquiteto
Maurício Karam. O jogo de cama de 600 fios
da Trousseau e as almofadas da Missoni Home
garantem o conforto do quarto. O espelho bronze
(Viplas Vidros) aproveita o chanfro e
dá profundidade ao cômodo.

o mais importante é especificar peças de
bom gosto, feitas com materiais nobres.
Neto Porpino tende para as toalhas de mesa
feitas em linho. “São mais sofisticadas,
principalmente se tiverem algum tipo de renda
ou bordado. Particularmente prefiro as brancas,
que são clean e me permitem usar e abusar da
composição da mesa”, explica o arquiteto.
Paulo Evangelista também gosta de toalhas de
linho e chama a atenção para o caimento. “Uma
toalha até o chão é mais clássica e vai dizer ao
que veio! Não precisa ser branca, mas deve
exercer um contraste com a louça”, observa.
Maurício Karam aponta para o uso de peças feitas com
bordados originários do Nordeste. “Os acessórios de
linho com trabalhos feitos pelas pernambucanas são o
que há de mais chique atualmente”, afirma o arquiteto.
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Desenvolvidas pelo Ateliê Viviane Catelan a pedido dos
arquitetos Luiz Fernando Salgado Franco e
Paulo Roberto Evangelista, a colcha de seda nas
cores marfim e areia e a manta de pele aos pés da
cama compõem com suavidade o projeto. Cama,
criados-mudos e painéis no fundo do quarto foram
executados pela Ornare.
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Banho
A melhor toalha é aquela que enxuga. Nada pior
do que sair do banho e usar uma peça que deixa o
corpo todo molhado. Mas para enxugar, uma toalha
depende, em primeiro lugar, do material com que
é feita. As melhores disponíveis no mercado são
feitas 100% em algodão. Peças confeccionadas
com algodão de qualidade superior, como o
egípcio ou o pima, tendem a ser ainda mais macias
e apresentar maior qualidade de absorção.
Os arquitetos Luiz Fernando Salgado Franco e
Paulo Roberto Evangelista observam que também
é importante procurar toalhas com fios penteados.
Nestes produtos, o fio passa por uma máquina
penteadeira, que retira as impurezas e os fios
curtos, selecionando apenas os melhores
para a confecção. A qualidade da toalha ainda
será indicada por sua gramatura, que mede
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As arquitetas Juliana Junqueira e Erica Mare, do
escritório D2N, escolheram jogo de cama de 400 fios e
colcha de algodão e linho da CASA by Buddemeyer, assim
como as almofadas de tricô, que relembram o aconchego
do tempo da vovó, tendência em alta na decoração
em geral. O painel que serve de cabeceira é executado
pela Todeschini e o criado-mudo, pela Rami Marcenaria.
Ambos são projetos do próprio escritório.

As flores naturais e as cores
delicadas das peças dão harmonia
à mesa posta pela arquiteta
Adriana Scartaris. Ela compõe
o projeto com um jogo americano
em couro de arraia na cor lilás e
guardanapos em algodão egípcio
rendado. Todas as peças são da
Tânia Bulhões.
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a densidade da toalha em gramas por metro
quadrado. Ela está relacionada à quantidade de
felpas da toalha, linhas que se sobressaem sobre
a sua base. Quanto mais felpuda, maior a sua
gramatura e a sua capacidade de absorção.
Luiz Fernando e Paulo Evangelista dizem que
procuram adequar as cores das toalhas às do
banheiro. “Mesmo que todas sejam brancas,
procuramos aquelas com detalhes como borda ou
mandamos bordar algo com as cores do banheiro”,
complementam. David Bastos prefere os tons neutros,
que não contrastem com as cores do banheiro.
“O branco e os beges são sempre fáceis de adequar”,
lembra o arquiteto. Adriana Scartaris também assinala
as toalhas mais neutras. “Gosto do básico e do chique.
Nada de toalhas coloridíssimas, pois destroem qualquer
proposta de design”, finaliza a especificadora.
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A arquiteta Teresa Simões optou por toalhas
brancas da Buddemeyer para adequá-las à
decoração clean do banheiro. O tapete da Pazyryk
se destaca em meio aos tons suaves e os espelhos
Guardian ampliam a sensação de espaço.

Texto: Carlos Hummig Imagens: Bárbara Gazola, Cristiano Mascaro, Felipe Menegazzi Barbosa, Gui Klaime,
Gui Morelli, Gustavo Olmos, Marcelo Scandaroli, Marcelo Stammer, Sergio Israel, Xico Diniz e divulgação

coberturas
01. Camila Gazola
Arquiteta
(11) 2715-3618
www.camilagazola.com.br

05. Karla e Filipe Bender
Arquitetos
(41) 3339-6361
www.benderarquitetura.com.br

08. Nivaldo Callegari
Arquiteto
(11) 4583-2844
www.passarquitetura.com.br

02. Decio Tozzi
Arquiteto
(11) 3871-2719
www.deciotozzi.com.br

06. Maira Del Nero,
Juliana Boer
e Juliana Mistro
(Cria Arquitetura)
Arquitetas
(19) 3253-4580
www.criaarquitetura.com.br

09. Shenia Nogueira
Arquiteta
(11) 2293-3179
shenia@shenia.com.br

03. Ivan Wodzinsky
Arquiteto
(41) 3027-6854
www.ivanwodzinsky.com.br
04. Juliana Freitas
Arquiteta
(11) 3876-4090
www.julianafreitas.com.br

10. Sidney Quintela
Arquiteto
(11) 4102-8131
www.sidneyquintela.com.br

07. Mayra Lopes
Arquiteta
(11) 3031-9490
www.mayralopes.com.br
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Levando em conta que umas das principais
funções da arquitetura é o abrigo, o momento
de cobrir a construção deve ser visto com muita
atenção e prioridade: a correta especificação é
tão importante que pode determinar o sucesso
– ou o fracasso – de uma obra. As coberturas
influenciam no conforto térmico, acústico e
visual dos projetos, além de possuir função
estética. Atualmente, o mercado disponibiliza
uma enorme variedade de materiais para esses
fins, mas há alguns pontos que devem ser
observados pelos especificadores, além da
qualidade e do custo final de cada escolha.
Para a arquiteta Juliana Freitas, o termo
“tendências” não combina com esta etapa
da obra. “Cada projeto demanda um tipo de
cobertura”, assinala. Além da já comentada
preocupação em relação ao conforto e à
estética, ela cita outros pontos que considera
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Na casa de 1.400 m² localizada em Jundiaí
(SP), o arquiteto Nivaldo Callegari utilizou
dois tipos de cobertura. Na entrada, uma
abóbada em acrílico resistente e no telhado,
o sistema shingle, da Brasilit. “As linhas
onduladas do telhado pediram uma cobertura
que acompanhasse essa particularidade”,
assinala. O paisagismo é assinado pelo
próprio arquiteto.

No belvedere da torre comercial que Sidney Quintela
projetou em Salvador (BA), uma cobertura de estrutura
metálica e vidro forma tulipas que embutem a tubulação
de captação da água da chuva, já que o prédio é uma
construção com princípios sustentáveis. Foi utilizado o
sistema de envidraçamento de fachadas Vitraux, do tipo
structural glazing, feito com vidros de alta eficiência a fim
de otimizar o sistema de ar-condicionado e barrar até 95%
dos raios UV. Elevador Otis. Escada e guarda-corpo Gerdau.
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Em Curitiba (PR), o proprietário deste
apartamento queria utilizar parte
da área externa como extensão da
residência. Para isso, Filipe e Karla
Bender especificaram uma cobertura
com madeira itaúna, vidro temperado
e perfis de alumínio. Quem executou o
serviço foi o próprio pedreiro, parceiro
dos especificadores, com material
da Macanhão, mesma empresa que
forneceu o piso. Móveis Raffinato.
Guarda-corpo Toque de Vidro.

182

coberturas

coberturas

183

coberturas

O restaurante em Campinas (SP)
tinha pouca iluminação natural e
as arquitetas Maira Del Nero,
Juliana Boer e Juliana Mistro,
do escritório Cria Arquitetura,
resolveram o problema criando
uma cobertura em madeira e
vidro. As placas de 4 mm foram
fixadas com borracha adesiva
e silicone. Para a luz ficar mais
suave, foi instalado um tecido
entre o vidro e a madeira.
Serviço executado pela
Carvalho Madeiras. Os móveis
foram reformados: como o cliente
já tinha as bases, as arquitetas
criaram tampos com madeira de
caixas de vinho para as mesas e
mandaram efetuar as cadeiras.
Piso com caco de cerâmica da
Lepri fornecido pela Ceramick.
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fundamentais. “Insolação, peso da estrutura
e direção dos ventos são algumas das
muitas variáveis que determinam o tipo
escolhido. A cobertura ideal para cada projeto
é determinada também pela relação com o
entorno e pelo nível de conforto que o cliente
anseia”, opina. Aquelas de cerâmica, vidro,
alumínio, cimento e policarbonato continuam
sendo as preferidos dos profissionais.
A criatividade e o estilo pessoal dos arquitetos
também acabam pesando na escolha. “Aqui,
no nosso escritório, trabalhamos com casas
no estilo americano. Por isso, a preferência
é sempre pelo modelo de telhas shingle”,
afirma Filipe Bender, que mantém parceria
com Karla Bender no escritório Bender
Arquitetura. “A exceção aparece quando
o projeto é de veraneio ou mais rústico. Aí
sim, optamos pela cerâmica”, pondera. Entre
as principais características da shingle, é
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A casa em concreto armado assinada
por Decio Tozzi no Guarujá, litoral de
São Paulo, ganhou uma cobertura do
mesmo material. O engenheiro Roberto
Schein executou o serviço.

coberturas

O spa do hotel, em Curitiba (PR) ganhou
cobertura em alumínio com pintura eletrostática
da Perfil. “Ela foi escolhida por ser leve,
sustentável e devido à sua transparência, já
que não há janelas neste ambiente”, explica o
arquiteto Ivan Wodzinsky.
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Juliana Freitas especificou uma
cobertura em alumínio, da Jmar, nesta
área onde os moradores recebem
familiares e amigos no sobrado de
340 m², localizado em Barueri (SP).
A arquiteta escolheu este material
devido à sua leveza, além da rápida e
limpa montagem. O forro em bambu
da Cobrire filtra a luz solar, criando um
clima aconchegante. O piso é em pedra
vulcânica Pasinato. A mesa é da Galpão
Demolições e as cadeiras da Varanda’s.

190

coberturas

preciso destacar a câmara de ventilação
entre o forro e a base da telha que absorve
o calor, poupando os interiores; a inclinação
do telhado, que pode ser de até 90°; e
sua alta durabilidade – por ser um produto
asfáltico, a vida útil chega a ser indefinida.
Um arquiteto que gosta de especificar esse
tipo de cobertura é Nivaldo Callegari. “É uma
solução interessante para quem procura um
design elegante e uniforme. Dependendo
do desenho do telhado, só a shingle
consegue cobrir perfeitamente”, assinala o
profissional. Outro arquiteto que relata seu
estilo pessoal à preferência do material na
hora de cobrir suas obras é Decio Tozzi.
“O concreto armado é meu material favorito,
por isso uso-o também nas coberturas.
Mantas de cinasita – argila expandida –
garantem a proteção térmica”, assinala.
Uma opção parecida são as telhas cimentícias,
famosas pela fácil e rápida instalação,
resistência ao fogo, impactos e cupins.
Em termos de custo, quem se destaca são
as telhas de PVC. Elas dispensam o uso
de caibros e ripas para sua sustentação e,
por isso, alguns fabricantes afirmam que
a economia pode chegar a 25% sobre as
tradicionais telhas de barro. E se o isolamento
termoacústico for a pedida, as telhas em
poliuretano são uma das melhores opções.
O vidro é outro material que também tem
“boa saída”. Com a tecnologia empregada
atualmente, ele pode barrar o calor e o barulho.
Camila Gazola é adepta do vidro. “Quando
uma cobertura precisa ser feita depois que
a obra foi finalizada, quanto mais discreta,
melhor. Assim, o estilo arquitetônico não
é afetado. Gosto de especificar estruturas
de alumínio porque a instalação é rápida e
a cobertura fica leve, não comprometendo
com peso a obra”, analisa a arquiteta.
A cerâmica é um clássico que nunca
sai de moda. Disponibilizada por alguns
fabricantes também na cor branca para
reduzir a temperatura interna dos ambientes,
é a preferida de Maira Del Nero,
Juliana Boer e Juliana Mistro, arquitetas do
escritório Cria. “Geralmente, especificamos a
telha cerâmica. Quando o telhado é embutido,
indicamos cerâmicas com baixa inclinação.
As telhas metálicas do tipo sanduíche também
são uma opção interessante, porque têm

bom desempenho térmico”, afiançam.
Quando o assunto chega à questão da
sustentabilidade, é bom lembrar que, se a
análise for global, vários materiais podem ser
classificados como ecologicamente corretos.
Se tiver propriedades térmicas, significa
economia em energia no uso dos aparelhos de
ar-condicionado e aquecedores. Se for
transparente – como o vidro, o acrílico
e o policarbonato –, economia nos
gastos com lâmpadas elétricas.
Uma solução amiga da natureza são as telhas
produzidas em material reciclado. A leveza,
durabilidade e bom isolamento térmico e
acústico têm feito esse tipo de produto ganhar
mais aceitação no mercado. Resíduos de
fibras vegetais, como coco e sisal, e outros
materiais como garrafas PET, embalagens
longa vida e tubos de pasta de dente são
transformados nas chamadas telhas ecológicas.
Porém, é possível fazer mais pela natureza.
Shenia Nogueira diz que dá para ser
ecologicamente correto em todas as etapas
dos projetos, inclusive nesta. “Acredito que
sustentabilidade é um termo bem abrangente.
Nas coberturas, chegamos ao telhado verde
que, apesar de eu ainda não ter especificado,
um dia será uma solução comum”, prevê
a arquiteta. Quem já experimentou a
solução, que consiste na aplicação de
vegetação sobre coberturas de edificações,
foram as arquitetas do escritório Cria.
“O sistema de telhado verde em módulos é de
fácil instalação e manutenção”, explica o trio.
Outra vantagem que elas elencam
está na praticidade do sistema.
“É adaptável a praticamente todos os
tipos de cobertura existentes,
como telhas cerâmicas, metálicas ou lajes”.
Ou seja, segundo as profissionais, sempre é
tempo para se especificar um telhado verde.
Entre as vantagens, está a diminuição da
poluição na área implantada, aumento da
umidade relativa do ar e melhora dos confortos
acústico e térmico. A única desvantagem
atualmente é o custo, que eleva um pouco nas
contas finais da obra. Importante ressaltar que
o trabalho deve ser bem executado por uma
empresa especializada. Somente a excelência
da instalação garante total segurança contra
infiltrações. Para o arquiteto Sidney Quintela,
o telhado verde é uma excelente opção para
coberturas
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Para conectar a churrasqueira à
cozinha, Mayra Lopes especificou
uma cobertura nesta casa em São
Caetano do Sul (SP). A estrutura
em alumínio ganhou placas de
vidro com película de proteção
contra alta incidência solar no
espaço, evitando o ofuscamento.
Quem executou o serviço foi a
Best Company. Piso atérmico da
Solarium. Luminárias Art D’Luz.

Para não comprometer o estilo arquitetônico deste sobrado
de 450 m² em Alphaville (SP), a arquiteta Camila Gazola
optou por uma leve estrutura de alumínio e vidro para cobrir
parte da área externa. A Iguatemi Coberturas executou o
serviço. Os móveis são da Sierra e da Linear.
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coberturas de construções de todos os tipos,
sejam eles residenciais ou comerciais. “É
uma solução excelente quando falamos em
isolamento termoacústico, além da questão
estética. Evita o aquecimento exagerado da
edificação e dessa forma não contribui para o
efeito chamado ‘ilha de calor’, tão comum e
prejudicial nas grandes cidades”, afiança. Dando
a devida importância às coberturas, tanto no
lado funcional, quanto no estético, o céu é o
limite: o mercado disponibiliza tantas opções de
materiais e sistemas que, para garantir qualidade
e beleza aos projetos, basta os especificadores
equalizarem estilo às necessidades do cliente.
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O cliente queria uma cobertura para esta área da varanda
que está integrada à cozinha gourmet de seu apartamento de
700 m², mas sem comprometer a incidência de iluminação
natural. Shenia Nogueira resolveu a questão especificando
uma estrutura em alumínio com pintura especial amadeirada e
vidro laminado, da Frontal Inox. Para reforçar o sombreamento,
parreiras foram estrategicamente colocadas nos cantos para
crescerem sobre a cobertura. Luminárias da Miriam Ferrentini
iluminam o ambiente à noite. O piso foi revestido em porcelanato
da Portinari fornecido pela Bollpi. Móveis Varanda’s.

Texto: Marina Tsutsumi Imagens: Caad Fotografia, Celina Germer, Eduardo Euksuzian, J. Vilhora, João Ribeiro,
Marcelo Magnani, Márcio Souza, Martin Szmick, Renato Elkis, Sérgio Israel, Sidney Doll, Victor Affaro e divulgação

cortinas
,
persianas e tecidos
01. Adine Woda e Artur Ferreira
Arquitetos
(11) 3262-0943
woda.ferreira@uol.com.br

07. Leticia Ruivo
Arquiteta
(11) 3120-5999
www.leticiaruivo.com.br

02. Bianka Mugnatto
Designer de interiores
(11) 5055-2358
www.biankamugnatto.com.br

08. Lidia Damy Sita
Designer de interiores
(11) 3078-9629
lidiasita@uol.com.br

03. Camila Giongo e
Ana Carolina Tartoni
Arquitetas
(11) 3051-4089
www.giongo.com.br

09. Ricardo Abreu Borges
Arquiteto
(11) 3085-6129
contato@abreuborges.com.br

04. Giselle Macedo e Patrícia Covolo
Arquiteta e designer de interiores
(11) 7737-6255 / (11) 7737-6257
www.macedoecovolo.com.br
05. Helen Granzote
Arquiteta
(11) 4902-4730
www.helengranzote.com.br
06. Jayme Bernardo
Arquiteto
(41) 3342-3650
www.jaymebernardo.com.br
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10. Rose Diani
Designer de interiores
(11) 5052-9162
rosediani.com.br
11. Sandra Araujo
Arquiteta
(11) 4427-4403
www.sandraaraujo.arq.br
12. Silvia Bitelli
Arquiteta
(11) 2994-0895
silviabitelli.arq.br
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A tecnologia e a sustentabilidade começaram a
fazer parte de diversos produtos ao nosso redor.
A discussão sobre o meio ambiente em pequenas
ações do dia a dia é recorrente, e as principais
empresas de qualquer tipo de mercado precisam e
querem desenvolver produtos e serviços a partir da
sustentabilidade, até mesmo por uma questão de
marketing. Pelo lado do especificador, aos poucos ele
se conscientiza de que não precisa ser um membro
ativo do Greenpeace para ajudar a natureza, mas
que mudar alguns hábitos e costumes de consumo
– dele e de seus clientes – já faz diferença.
Celulares, tablets, carros, óculos, relógios são alguns
exemplos de objetos que trazem uma tecnologia
cada vez mais avançada, tornando-se verdadeiros
assistentes pessoais. A tecnologia pode trazer
benefícios e muitas facilidades às nossas vidas por
meio desses objetos, e por que não, por meio de
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geladeiras, interruptores de luz e, inclusive, cortinas?
A tecnologia e a sustentabilidade estão, sim, presentes
nas casas, escritórios ou apartamentos, rumo ao
conceito de moradia conectada e verde. As tendências
no setor de cortinas, persianas e tecidos não negam:
começar a fazer parte desse conceito pelas janelas dos
ambientes pode ser muito vantajoso e conveniente.
Tomando como ponto de partida a prática sustentável,
os tecidos e materiais desse tipo trazem uma textura

Neste quarto, Adine Woda e Artur Ferreira
escolheram a persiana Duette, da Luxaflex,
para que a cliente, que é deficiente visual,
pudesse controlar a luz do quarto. A cama
e o criado-mudo são da Madeira Bonita,
o papel de parede, da Wallpaper.

inusitada à decoração. Madeira, bambu, algodão, lona,
seda e fibras naturais são os principais exemplos.
As telas solares são uma boa opção para quem
busca por um produto ecologicamente correto.
A principal característica da tela solar, composta
por PVC, poliéster e fibra de vidro, é economizar
energia elétrica. Por filtrar a entrada dos raios sem
tirar a claridade natural, o ambiente fica mais fresco
e, portanto, o morador pode utilizar menos o
ar-condicionado e a luz elétrica. Ideal para o verão

Lidia Damy Sita prefere não chamar a atenção
com as cortinas ou persianas e utilizá-las somente
como um complemento ao ambiente. Nesta sala de
estar, ela manteve sua preferência com a cortina
Silhouette, da Luxaflex, sem tirar a agradável
iluminação. Os sofás e o abajur são da Artefacto
Beach & Country; banco e mesa de centro Érea.

brasileiro. Além do conforto térmico e visual, o produto
protege móveis e pisos, aumentando sua durabilidade,
e se integram ao ambiente, agregando valor estético.
Tecnologia
Ainda quando se fala em tendências, não podemos
esquecer da tecnologia. Aqui, a automação de cortinas
e persianas é a primeira função que vem à mente.
E, de fato, ajeitar e afofar as cortinas com as mãos ou
até quebrar as aletas das persianas manuseando-as
estão se tornando atos ultrapassados. A automação
vem roubando a cena nas principais mostras de
decoração nacional e tem ganho a preferência de
arquitetos e decoradores. “Utilizo a automação em 95%
dos meus projetos, tanto para home theater, como para
cortinas e persianas”, diz a arquiteta Sandra Araujo.
Além de facilitar a abertura e o fechamento das
cortinas e das persianas, esse recurso pode integrar

cortinas, persianas e tecidos

203

cortinas, persianas e tecidos

O ambiente com pé-direito duplo e portas de
correr pediu a utilização da cortina de musseline
de seda confeccionada pela At Home Decor
para permitir a integração do interior da casa
com a paisagem. Os sofás e mesas são da
Artefacto Beach & Country e Artefacto Móveis;
os lustres são da Lustreco, o abajur à esquerda é
da 6F Decorações, e os outros são do acervo da
cliente. O projeto é de Rose Diani.
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Na Casa Cor Paraná, Jayme Bernardo
criou o espaço “Coquetel Bar Balaroti”.
Uma viagem para países orientais ditou
a composição do ambiente, que ganhou
drama com as cortinas de tecido tramado
grafite da JRJ, confeccionadas pela
Salto das Nuvens. Sofá Leonilton, mesa
Móveis Mota, cadeiras Artefacto, espelho
Vanessa Taques e luminárias L’oeil.

A peça confeccionada por
Mônica Bagatelli para vestir
a janela foi escolhida pela
arquiteta Leticia Ruivo para
dar leveza e trazer um item
essencial para o espaço:
privacidade. O closet é da
Ornare, e os bancos são da
Breton Actual.
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os sistemas de iluminação, ar-condicionado e
segurança, e deixar um acabamento mais bonito,
sem as cordinhas ao lado da janela. A indicação dos
especificadores para o uso da automação varia de
acordo com os sistemas da casa do cliente, do tipo de
ambiente e, principalmente, do orçamento disponível.
“Persianas blackout em dormitórios e cortinas em
pé-direito alto são casos em que a automação tem
prioridade”, recomenda o arquiteto Jayme Bernardo.
A designer de interiores Bianka Mugnatto observa
que “o seu manuseio pode ser manual ou
automatizado. Nesse último caso, deve-se analisar
a relação custo x benefício, pois há peças cuja
automação é fundamental, como, por exemplo,
quando há pessoas com necessidades especiais.
Em outros casos, o sistema manual é o que atende
melhor às necessidades do morador, principalmente
se o fator custo for pauta constante no diálogo
cortinas, persianas e tecidos
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A sala com pé-direito duplo foi destacada
com o painel branco em gesso em contraste
com a parede em cinza escuro (Suvinil) e
a cortina em camurça, que forneceu mais
privacidade e criou uma barreira para a
luz (confecção Luci Cortinas). Projeto de
Ricardo Abreu Borges, com mobiliário da
Clami Design e de A Especialista.

Como esta sala recebe
muito Sol pela manhã,
Camila Giongo e
Ana Carolina Tartoni
optaram pela tela solar
em Fiberglass da
Casa Renê para
proteger os móveis da
Brentwood e o piso de
madeira do
Espaço Felgueiras.
A tela também
é antiácaro.

208

cortinas, persianas e tecidos

cortinas, persianas e tecidos

209

cortinas, persianas e tecidos
entre profissional e cliente”, afirma. A especificadora
destaca recursos de automação como o “timer”,
que pode bloquear a claridade na hora em que há
maior incidência do Sol no ambiente, ou no final
do dia, quando o espaço exige privacidade.
As fabricantes não deixam de investir no
aperfeiçoamento da automação, inclusive porque
cada vez mais as peças possuem menos hardware,
possibilitando um visual mais clean quando o
produto está recolhido. Com o forte crescimento
do uso da automação em cortinas e persianas, é
natural que o custo do equipamento e da instalação
caia ao longo do tempo. Hoje em dia também
há motores à bateria e a carregador solar.
Uma importante vantagem da tecnologia é o tipo
de tratamento que os tecidos e materiais levam
em sua fabricação para atender às necessidades
de moradores com algum tipo de alergia ou para
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estabelecimentos comerciais e escritórios, por
onde passam diferentes pessoas diariamente.
Tratamentos antiestático (que inibe o acúmulo de
poeira), antiácaro e antifungo já estão no mercado
há algum tempo, porém, cada vez mais se
tornam essenciais para as lojas terem um produto
diferenciado e para o bem-estar dos usuários.
Os tecidos passam por tratamento de selagem
especial, que impede o acúmulo de poeira,
a proliferação de micro-organismos e reduz

Os principais objetivos da arquiteta
Silvia Bitelli neste ambiente era manter
a luminosidade diurna, a vista da
paisagem e a privacidade à noite.
A escolha foi o modelo Silhouette, da
Luxaflex, comercializado pela Casa Vitta.
O mobiliário é Breton Actual e Ornare.
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a necessidade de várias lavagens, sendo o
recomendado uma vez a cada seis meses;
também vale lembrar que muitos são compostos
por produtos retardantes de chamas. Produtos
com esses tipos de proteção são promissores
principalmente para o setor hoteleiro, que está
aquecido e tem sido impulsionado pela realização
da Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil.
Roupa da casa
Os especificadores não duvidam que o papel
fundamental dos tecidos é renovar a casa, pois
permitem alterar os ambientes sem mudar um
móvel de lugar e sem grandes investimentos.
No segmento de tecidos, seja para cortinas,
paredes ou estofados, as novidades e
apostas do mercado são muito variadas,
o que traz a vantagem da diversidade de
opções para especificadores e clientes.
Em relação aos tipos de tecido em geral, o linho é
muito citado pelos profissionais e há concordância
em certas padronagens. “A tendência nos tecidos
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A persiana Luminette, da Luxaflex,
foi a ideal para esta sala, por ter as
aberturas laterais necessárias para
que o morador pudesse escolher
a intensidade da integração com
a varanda gourmet: totalmente
abertas para as portas de
correr, parcialmente abertas ou
completamente fechadas. Neste
projeto de Bianka Mugnatto,
os sofás e as poltronas são da
Trend Casual, banco da Artefacto,
tapete by Kamy e mesas
do acervo do cliente.
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são as estampas ‘digitais’, como os geométricos
e o estilo Missoni, usados principalmente no
mobiliário e nas paredes”, diz Rose Diani, designer
de interiores. “Os geométricos e os florais estão em
alta”, afirma a arquiteta Helen Granzote. Estampas
abstratas multicoloridas também são tendência,
assim como desenhos divertidos e descolados.
Tons pastel – como rosê, bege, off-white e
verde – fazem combinações com os estampados.
Há referências ao navy em tons de azul e bordô,
utilizados em detalhes. Nos tecidos mais nobres,
os tons de chocolate, fendi, cinza e preto trazem
sofisticação. A decoração tem acompanhado
as tendências da moda em vestuário, com a
presença do preto e branco, com pinceladas
em cores vibrantes, como pink e verde.
As fibras naturais e os tecidos texturizados seguem
em voga. Tecidos com resistência à abrasão são
desenvolvidos para espaços de alto fluxo. A linha de
costura de alta tenacidade, antimofo, com resistência
aos raios ultravioletas e a rupturas é importante na
confecção de almofadas e assentos para áreas
externas, bem como para toldos e ombrelones.
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Giselle Macedo e Patrícia Covolo
queriam uma persiana que combinasse
com o rústico e o chique do apartamento
de um executivo solteiro. A solução
encontrada foi a tela solar Romana da
Luxaflex, by Arthur Decor. Sofá e cadeiras
da NM Estofados, tapete da Phenícia
Concept e armários da cozinha em madeira
de demolição feitos pela Marcenaria Tanabi.
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Escolha
A decisão pela cortina, persiana e tecidos a
serem utilizados em um projeto leva em conta
diversos fatores. O principal, que é o desejo e
a necessidade do cliente, devem ser alinhados
com a leveza do tecido, o tipo do ambiente,
o estilo da decoração da casa, os tamanhos
das janelas, o nível de privacidade desejada, a
manutenção dos materiais, a automação e até
mesmo a posição do nascer e do pôr do Sol.
A designer Bianka Mugnatto parte da
funcionalidade para fazer essa escolha. “Para
especificar corretamente preciso entender o
gosto do cliente no futuro espaço, associado à
função e ao cenário externo. Isso exige atenção
e dedicação do profissional para dimensionar
corretamente o investimento a ser feito.
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Um quarto romântico e colorido era
o desejo da adolescente portadora
de necessidades especiais.
Helen Granzote optou pelo tapete
e papel de parede floridos (Pazyryk
e Alamanda, respectivamente) e
manteve a cortina leve e discreta
(modelo Romana Wave, da Luxaflex,
também na Alamanda). A marcenaria
é da Blanco Design.
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É fundamental estudar o manuseio desta esquadria
e como ela funciona. Deve-se avaliar também o
cenário externo e como queremos que ele interfira
no interior. Ou seja, se temos uma linda paisagem,
a transparência e um xale fazem com que ela
seja emoldurada e realçada”, complementa.
Rose Diani tem em mente alguns materiais
diferentes para cada tipo de cortina e persiana.
“Para cortinas em tecido, escolho matérias-primas
leves com bom caimento, como os linhos mistos.
Em áreas ensolaradas, sempre utilizo persiana
rolô fabricada em tela solar”, diz a designer.
A decoradora Lidia Damy Sita prefere manter a
decoração desses elementos discreta. “Costumo
usá-las como um elemento e não como algo que
chame a atenção. Em cidades bastante poluídas,
como São Paulo, os tecidos e persianas têm de
ser laváveis e práticos”, finaliza a especificadora.
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Quando o escritório passou a ser o quarto
da adolescente, Sandra Araujo precisou
solucionar a regulagem da iluminação.
Ela utilizou o modelo Silhouette, da Luxaflex by
Beare Decor, para dar leveza. Os chamativos
tecidos das paredes e do enxoval são da
Unique Mood; a marcenaria é da Versátile.

