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capa++

Étnico
No projeto de um apartamento no bairro do Panamby, 
em São Paulo, a arquiteta Crisa Santos usou e abusou 
dos objetos de arte do acervo dos moradores para 
compor a decoração. Na parede principal do living, faixas 
pintadas horizontalizam o ambiente, aproximando piso e 
teto, tornando-se o cenário ideal para expor a coleção de 
máscaras, que vieram de várias partes do mundo. O sofá 

Nas alturas!
Por: Luciana Porfírio Imagens: Denilson Machado, Guilber Hidaka e Lucas Fonseca.

Utilizado ao longo dos séculos para dar sensação de suntuosidade, 
poder e soberania, o pé-direito alto invade o décor de livings, 
proporcionando melhor ventilação e enchendo de luz e estilo os 
ambientes. Confira a seleção feita por CASA&mercado e inspire-se.

Dpot, com tecido estampado da Vila Nova Tecidos, ajuda 
a compor o cenário étnico. Do outro lado, prateleiras em 
madeira de demolição, da Mobília Brasil, recebem mais 
adornos, enquanto as grandes cortinas feitas com tecido 
da Aladim e executadas pela Lorusso Decorações dão 
um ar intimista e aconchegante. As persianas e o sistema 
de automação são da Mundial. Tapete: Avanti. Mesinhas: 
Dpot. Poltronas: Desmobilia, com tecidos Vila Nova.
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Contemporâneo
Para as arquitetas Carolina Escada e Patricia Landau, 
da Escala Arquitetura, quanto maior o pé-direito, melhor! 
Tanto que na reforma de uma casa antiga, que já contava 
com um pé-direito de 4 metros, as profissionais decidiram 
ousar e cavaram 1 metro no terreno para 
conseguir uma altura ainda maior. 
Graças à solução, a residência, 
localizada no bairro da Gávea, 
no Rio de Janeiro, ganhou 
um segundo andar, 
com um quarto para o 
casal, e um mezanino, 
que virou um canto de 
estudo, escondido atrás 
da estante. Executado 
em laca fosca colorida 
pela Maju Marcenaria, 
o móvel garantiu um ar de 
modernidade. O tapete e sofá 
são do acervo do proprietário. Piso: 
LBS Esquadrias e Madeiras. 
Iluminação: Ledvolt.

Clássico 
A arquiteta Graciela Piñero dá a 
receita: iluminação, integração e 
harmonia são as chaves para a 
criação de um bom espaço duplo. 
“Saber utilizar as paredes com 
6 metros de altura é um desafio a 
ser desvendado. É o momento 
em que a arquitetura e design 
se complementam, formando um 
ambiente único”, considera.
No projeto de uma casa em Alphaville, 
em Barueri (SP), o pé-direito duplo 
integra o living com a sala de TV; 
dividida por um caixilho, da Mado, 
está a cozinha gourmet. Baseado nas 
cores branco, cinza e madeira, o living 
conta com sofá em couro preto e 
poltronas desenvolvidas e executadas 
pelo próprio escritório, além da mesa 
de centro do proprietário. Piso: 
Recesa e Rivestire. Esquadrias: Mado. 
Vidros: Terra de Santa Cruz. 


