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Com uma decoração leve 

contemporaneidade

Cosmopolita 
e atemporal
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Leve, o décor mescla matizes 
claros e neutros com o tom café 

da marcenaria. Destaque para 
o bar-adega com iluminação 

embutida, desenhado pelo 
escritório e executado pela 

marcenaria Espaço Interferência
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Assim que recebeu as chaves da construtora, o ca-

sal as repassou à arquiteta Juliana Bianchi e à desig-

ner Amanda Lima, do escritório Bianchi & Lima, com a 

incumbência de projetarem uma morada clean, neutra 

e acolhedora.

projeto

Este apartamento de 103m², na Casa Verde, zona Norte 

de São Paulo, pertence a um casal com uma filha já adul-

ta. Ao adquirirem o imóvel, tudo o que eles procuravam 

era amplitude e integração de ambientes, onde pudes-

sem reunir a família e os amigos com maior comodidade.

A área do home (acima) 
tem rasgos com iluminação 
embutida na parede lateral 
para deixar o clima mais 
aconchegante. A parede da 
TV recebe revestimento da 
Castelatto. O sofá é da Komfort 
House e o tapete é da Sol 
e Art. Ao lado, o jantar tem 
mesa quadrada desenhada 
pelas arquitetas, com base 
em nogueira e tampo em laca 
branca com vidro por cima. A 
cozinha ganha móveis também 
no padrão nogueira e uma 
bancada em neolith Pulpis, 
ultrarresistente
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O hall de entrada 
do apartamento tem 
parede revestida com 
paginação aleatória 
de espelho bronze e 
recebe um aparador em 
madeira de demolição
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projeto
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Em busca de leveza, claridade e aconchego, a dupla 

optou por tons neutros, aliado ao bom uso da madei-

ra em padrão Nogueira, para aquecer e trazer sofistica-

ção. O décor, em estilo contemporâneo e casual, não se 

atém a regras, mas, sim, a uma proposta aconchegante, 

trazendo o toque da simplicidade das cores ao novo lar.

Na parte estrutural, apesar da integração ser a marca 

do projeto, não foi necessário realizar uma grande refor-

ma. Apenas a parede da cozinha com a sala e o caixilho 

da varanda foram removidos, unificando por completo 

a área social, que leva o mesmo piso em porcelanato 

Travertino Navona.

Com uma visão 
panorâmica da região, a 
varanda é primeira cena 

que se avista ao entrar 
no apê. Rústica e chique, 
tem parede em madeira 
de demolição, bancada 

em neolith e móveis em 
madeira e fibra



revistaithome.com.br - 63

Bianchi & Lima
Arquitetura . Design . Interiores
Juliana Bianchi e Amanda Lima

T.: (11) 3641-0709
bianchielima.com.br

Delimitados somente pela distribuição dos móveis, 

os espaços ganharam maior flexibilidade de uso. Toda 

aberta, a cozinha recebeu um balcão de apoio em neo-

lith, onde os convidados podem, por exemplo, degustar 

um vinho enquanto o anfitrião prepara o jantar. Um bar-

-adega com iluminação embutida e nichos para as bebi-

das, desenhada pelas profissionais para ocupar um “can-

to morto” do living, é um dos protagonistas do cenário. O 

home, com caixas de som distribuídas pelo forro de ges-

so, permite assistir TV de qualquer um dos ambientes. 

Na varanda, sutilmente mais rústica, o padrão No-

gueira da marcenaria dá vez à madeira de demolição, que 

reveste a parede da churrasqueira. Na área de descanso, 

destaque para duas confortáveis poltronas em fibra. Por 

mais aconchego, as áreas íntimas mereceram piso em 

taco de madeira Cumaru Legno. Nos dormitórios, preva-

lecem os gostos e desejos de cada um dos moradores. 
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A suíte do casal (ao 
lado) é neutra, clean 
e aconchegante, 
com cabeceira em 
laca brilhante e 
ripas em madeira 
nogueira. Abaixo, 
em madeira freijó, 
laca branca e laca 
lilás, o diferencial 
do quarto da jovem 
é a marcenaria. 
O armário em L 
tem criado mudo 
embutido na lateral 
da cama

Moderno e 
despojado, o 
lavabo tem parede 
em cimento 
queimado, bancada 
de madeira de 
demolição e 
uma agradável 
iluminação indireta 
na sanca e espelho
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cinza decoram apê dos recém-casados

Entre o rústico 
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e o moderno
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projeto

Os tons de cinza, 
preto e branco 
ajudam a criar um 
mood urbano e 
despojado
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Projetado para ser o primeiro lar do casal, este aparta-

mento de 105m², no bairro paulistano do Campo Belo, 

tem atmosfera urbana e um toque de rusticidade. Pre-

dominantes, os tons de cinza, branco e preto permeiam 

todo o décor e criam uma interessante composição com 

os tijolos de barro e o piso em madeira de demolição. 

O tijolo cerâmico 
é um elemento 
marcante do décor 
e reveste a parede 
que integra o living 
ao escritório. O 
mesmo material 
também surge como 
detalhe no fundo do 
nicho de prateleiras 
atrás do sofá

Ao lado, a varanda tem bancada com área de bar, 
cafeteira, cervejeira e adega. Transferida para a 
varanda, a sala de jantar (acima) ganha mesa oval para 
seis lugares e atende a churrasqueira e a cozinha
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projeto

A bem orquestrada harmonia do rústico com o 

moderno foi a proposta do escritório Hildebrand Silva, 

dos arquitetos Heverton Silva e Eleonora Hildebrand, 

para atender ao desejo dos jovens por uma morada 

mais despojada e com personalidade, sem abrir mão 

da sofisticação.

A mescla de estilos resultou em um apê aconche-

gante e convidativo, uma prioridade dos recém-casados, 

que adoram receber os muitos amigos. Essa condição, 

inclusive, foi ponto de partida para uma significativa mu-

dança na planta do imóvel. Para dar mais amplitude aos 

espaços, varanda, living e cozinha, antes desconecta-

O home office substitui o terceiro 
dormitório e se conecta ao living 

pela porta-painel que integra 
a solução em marcenaria com 

armários e gavetas embutidas na 
mesa de trabalho
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Hildebrand Silva Arquitetura
Heverton Silva e Eleonora Hildebrand

T.: (11) 3073-0021
hsarquitetura.com.br

Ampliada com a 
incorporação do antigo 
dormitório de serviço, 
a cozinha ganhou duas 
bancadas: uma de apoio, 
na divisa com o jantar, 
e outra para refeições 
rápidas, na parede 
contígua ao living 

dos, passaram a fazer parte de uma única área social.

A sala de jantar foi levada para o terraço, aumentan-

do o ambiente de estar, e a cozinha invadiu um antigo 

dormitório de serviço, sem utilidade para o casal.

Na área íntima, o terceiro dormitório deu vez a um 

escritório que pode ser integrado com a sala através de 

uma porta-painel de correr. Ligado à área do home, o es-

paço recebe o mesmo revestimento em tijolo cerâmico 

para dar unidade ao décor quando a porta está aberta.
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Traços da personalidade e 
das paixões do morador são 
facilmente reconhecidas no 
décor desta casa de 400m², 
projetada pelo arquiteto Sidney 
Quintella. Na sala, por exemplo, 
o grande destaque fica por conta 
de um dos 90 automóveis da 
coleção do empresário, que 
de tempos em tempos muda 
o veículo exposto no living. Ele 
também coleciona bicicletas e as 
expõe como itens de decoração.
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O apê do jovem executivo tem 
atmosfera masculina, despojada e 
dinâmica. Desenhada pelo escritório 
da arquiteta Marina Breves, a mesa de 
ping-pong é a peça central do living e 
tem próximo um bar de apoio para os 
momentos de descontração.
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