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aPaRtaMEntO
SÃO pAuLO . Sp

No living, os tons foram inspirados 
nas obras de arte e no conceito clean, 
com decoração escolhida com critério

projeto: cRISa SantOS | por: Kele sAntAnA | Fotos: luCAs FonseCA

no apartamento de 280 m², a arquIteta crISa SantoS 
trabalhou com cor, movImento e SoluçõeS que 
agregaram qualIdade de vIda ao caSal com fIlhoS. 
o deStaque São a Integração e o aproveItamento de 
eSpaço focado no dIa a dIa com aS crIançaS

o poDEr Das

IDEIAS
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Transformar o apartamento em um lugar onde tudo possa inspirar boas e 

belas ideias, além de resolver a metragem de forma criativa e funcional fo-

ram os pontos de partida da arquiteta Crisa Santos para um imóvel de 280 

m², em São Paulo. Aqui, a brincadeira com cores suaves, o aproveitamento 

de cantos irregulares e o trabalho de marcenaria são os pontos fortes. “Nas 

intervenções, apenas modificamos a entrada para os dormitórios e fizemos 

algumas adaptações na lavanderia e na cozinha. A planta é extremamente 

bem-resolvida”, diz Crisa. Sobre o perfil dos moradores, ela conta que se 

trata de um casal de administradores de empresa que estavam à procura do 

primeiro apartamento depois de alguns anos morando fora do país. “São pais 

de dois filhos com idade entre seis e dez anos. E isso foi fundamental na es-

colha desse apê, porque a planta possibilitou espaço para os filhos”, explica 

a arquiteta. No giro rápido pelas soluções que Crisa destaca, encontram-se 

alguns elementos que funcionaram como pontos de união na linguagem de 

Na sala de jantar, destaque para a forma 
descontraída de trabalhar cadeiras e banco
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decoração, como a pintura realizada por sua equipe, que criou faixas para 

unir os espaços. “Entre as salas de jantar e estar há o poço do elevador e 

o hall social, o que dificultou a integração. Assim, repetimos as dimensões 

das faixas pintadas nas paredes na marcenaria da porta do hall social e do 

móvel multiúso da sala de jantar. No espaço entre ela e o estar, criamos um 

cantinho intermediário para leitura, onde também está exposta a coleção de 

discos de vinil do proprietário. E da poltrona Charles Eames consegue-se 

tanto participar do bate-papo da sala de jantar quanto da de estar”, relata a 

profissional. Para chegar a esse resultado, a arquiteta diz ainda que optou, 

no geral, por trabalhar com tecidos que fossem de fácil manutenção, como 

a camurça sintética e o couro, nas poltronas, nas cadeiras da sala de jan-

tar e no sofá, além da marcenaria. “Mantivemos o piso de madeira original 

e apenas realizamos raspagem e aplicação de resina. Mesclamos ainda a 

pintura automotiva branca nos móveis com madeiras, para equilibrar. Para 

Integrados: o living com lareira recebeu a sala de leitura, que pode 
servir como área de bate-papo com quem está nos dois ambientes
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as mesas laterais e de centro da sala de estar utilizamos o mesmo modelo, 

porém, em tamanhos diferentes e pés de metal com tampo serigrafado de 

vidro marrom, para que as peças de decoração, como vasos e telas, pudes-

sem ser as principais atrações, aliadas aos móveis, ora mais neutros, como 

o sofá, ora agindo como peças de destaque, como as poltronas em vermelho 

e laranja”, afirma. Segundo Crisa Santos, nesse apartamento a marcenaria 

retrata a necessidade de móveis sob medida para organizar itens e objetos. 

Mas, se for para falar de detalhes, não se pode deixar de destacar, na sala de 

jantar, o móvel desenhado pela arquiteta, que serve de apoio para bebidas, 

com adega climatizada, bebidas e cristais, além da louçaria. Ela afirma que 

este móvel abraça a lareira, formando um conjunto harmonioso com a mesa 

e as poltronas. “Na sala de estar, que acompanha o home theater, colocamos 

uma porta de correr entre o corredor de circulação dos dormitórios e a sala 

de estar. Para controlar a luz natural, abundante no apartamento, optamos por 
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rolos com filtro solar, que agregaram privacidade e propuseram que a área 

externa fizesse parte de todo o contexto”, relata. E em se tratando de luz, a 

arquiteta optou por spots embutidos, com destaque para os elementos de 

decoração, como quadros, telas e objetos, de forma que o teto participasse 

como apoio para a iluminação e para a valorização dos ambientes e objetos. 

“Usamos, na sala de jantar, um pendente para dar movimento à linearidade. 

Na mesa lateral do sofá, optamos pelo abajur com cúpula quase preta, o que 

criou intimismo”, descreve. A mesma intenção foi levada ao quarto, acolhedor 

e aconchegante. “Clean, com cama mais baixa, criados-mudos discretos e 

com um toque de romantismo, nessa área eu inseri a bancada de estudo e 

trabalho, que serve de apoio para um momento mais reservado. A cabeceira 

é de couro, para fácil limpeza e manutenção, e o requadro foi realizado em 

No quarto do casal, a simplicidade deu o tom 
do décor. além disso, o espaço foi aproveitado 
para a bancada de estudo e trabalho
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gesso acartonado, para redução de custos. Já no lavabo, Crisa utilizou espelhos 

em todas as paredes, por se tratar de um ambiente pequeno. “Além disso, os 

rodapés em madeira com 30 cm evidenciaram a pastilha hexagonal, para um ar 

retrô. Na bancada fizemos um recorte como cabideiro, para se ganhar em visual 

e espaço. No banheiro de casal, a reforma foi maior, pois o espelho cobre grande 

parte da janela existente. Assim, aproveitamos melhor a área, tornando-o con-

fortável para dois. A principal ideia era apostar na simplicidade e na praticidade”, 

explica Crisa. Finalmente, a cozinha. Aqui, a arquiteta reaproveitou a bancada 

em granito andorinha existente para criar o projeto de marcenaria. “Porém, todo 

o revestimento foi trocado, o que ampliou o espaço. Para inserirmos a coifa, 

fechamos uma das janelas, que ganhou gesso acartonado, recurso que também 

empregamos no banheiro do casal”, revela.

a cozinha foi revitalizada pelos revestimentos, 
como as pastilhas e a marcenaria
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Brasil. são paulo. sp

Projeto, Crisa santos; marcenaria, MoBília Brasil; vasos, abajures e objetos, l´oeil, inDoasia; revestimento piso, 

inDusparquet; forro, thais Gesso; cortinas e persianas, rolos, persianas MunDial; tapetes, BY kaMY; iluminação, 

interliGht; lustre jantar, YaMaMura; espelhos, apiCeart; metais e louças e chuveiro, DeCa; metais, perFlex; bancadas, 

são Mateus; banheira, revestimento piso lavabo e pastilhas banho casal, jatoBá; espelhos para os criados-mudos, 

apiCeart; metais da cozinha, DoCol; forro, thais Gesso; sonorização e equipamentos de som, italYsat; sofá, Holambra, 

Dpot; ferragens, FerraGens Floresta; mesas laterais, central, poltronas vermelhas, cadeiras da sala de jantar, poltronas e 

banco da sala de jantar, cadeira com rodízios dos dormitórios do casal, FernanDo jaeGer; climatização, equipe 3.

No banheiro do casal, o predomínio 
foi do branco e da leveza por meio 

dos materiais e espelhos




