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Com living generoso, espaço gourmet, lounge externo, piscina ao ar livre e 
vista para o parque, este dúplex assinado pela designer Daiane Antinolfi foi 
projetado para viver os melhores momentos em casa, ao lado da família

UNIVERSO 

particular

Inspiração & Tendência para a sua casa

ESTANTES 
DE ENCHER 
OS OLHOS

14
Telas, pósteres, gravuras, fotos, 
aquarelas... dê vida às paredes com uma 

gallery wall

REFORMA 
RÁPIDA25 dicas práticas 

para dar um up 
no décor já



72 - revistaithome.com.br

Ao harmonizar diferentes estilos, 
cores fortes e elementos marcantes, 
projeto foge do lugar comum com 

uma decoração despojada e um 
leve toque de estravagância

Por Denis Nunciaroni/ Fotos: Renato Navarro

projeto

Ousadia 
pura
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Em meio a itens mais 
despojados, peças 
clássicas trazem um certo 
glamour ao living, como 
o duo de pendentes de
cristal e as poltronas de
espaldar alto de 1,80 m
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projeto

Elementos 
marcantes, 

como o abajur 
em escultura de 

cavalo, permeiam 
todo o décor
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No apartamento da youtuber Bia Sarah, o óbvio não tem 

vez. Da paleta de cores, que privilegia tons como o pre-

to e o roxo, até a mescla de peças dos mais diferentes 

estilos, tudo foge ao convencional. 

Esse mix ousado e com toques de estravagância 

fica evidente desde o hall de entrada, onde uma apa-

rente predileção ao clássico impera nas paredes com 

boiseries, no duo de preto e branco e na poltrona de 

“A ESCULTURA NA PAREDE FOI FEITA SOB MEDIDA. ESCOLHEMOS TIPO FÍSICO, 
ROSTO, CABELO E DEPOIS PINTAMOS NUM TOM DE ROXO PRA DAR MAIS DESTAQUE 

E HARMONIZAR COM OUTRAS PEÇAS NO DÉCOR”
SHIRLEI PROENÇA

espaldar alto que atinge incríveis 1,80 m. 

Logo, no entanto, surgem as primeiras evidências 

de despojamento, com as esculturas de um rinoceron-

te e de uma pantera a convidar o visitante rumo ao im-

pactante living ou à não menos atraente sala de jantar. 

Dali em diante, elementos modernos, peças clássicas, 

a arte urbano e o hi-tech fundem-se em composições 

que provocam olhares e sensações.  
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projeto

A responsável por harmonizar de maneira surpreen-

dente toda essa miscelânea é a designer de interiores 

Shirlei Proença, que atende à família da influencer há mais 

de 10 anos. “Fiz o quarto da Bia quando ela ainda era ado-

lescente. De lá pra cá, foram muitos outros projetos. En-

O grande painel de 
marcenaria promove 
a integração visual 
entre as salas de 
estar e de jogos. O 
balanço suspenso 
e o neon trazem 
irreverência ao 
espaço. Acima, 
batizado como 
sala de jogos, esse 
espaço atende um 
pedido especial do 
morador, que adora 
receber por lá seus 
amigos. A área do 
bar ganha tampo 
iluminado e um 
grafite no teto

tão, já conhecia um pouco dos gostos dela”, conta Shirlei.

A pedido da Bia e do marido, o Marcelo, o aparta-

mento de 370 m² ficou ainda mais amplo e fluido com 

algumas alterações na alvernaria. “Eles desejavam uma 

casa descolada, com bastante espaço para receber 
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A sala de jantar mescla 
o clássico, o moderno e
o lúdico num ambiente
extremamente elegante
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No hall de traços clássicos, 
surgem esculturas de um 

rinoceronte e de uma pantera, 
que convidam o visitante a 

entrar no impactante living ou 
seguir para a sala de jantar
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projeto

os amigos, e que contemplasse uma área de bar e 

jogos”, explica a profissional. Assim, várias paredes 

foram demolidas e interligou-se todo o social, embora 

cada ambiente permaneça bem demarcado.

Por sugestão da designer, também a área íntima pas-

sou por mudanças na configuração. Quarto e banheiro 

foram totalmente abertos, criando um verdadeiro spa 

dentro do dormitório.

“Isso só foi possível porque integramos as duas su-

ítes e o closet ficou com um banheiro completo para 

Aberta para o quarto, a sala de 
banho é o espaço perfeito para 
o relaxamento. Pequenos vasos
inserem um toque de natureza e
deixam o clima mais agradável e
intimista. As telas com imagens
de cães retratam uma paixão da
moradora e conferem pontos de
cor ao ambiente
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Estúdio Shirlei Proença 
T. (11) 5524-3228
@shirleiproenca

uso, permitindo retirar o vaso sanitário da sala de ba-

nho”, observa Shirlei.

Os maiores arroubos de ousadia, entretanto, estão 

mesmo na seleção dos móveis e itens de decoração. É o 

caso da escultura feita sob medida na parede da sala, do 

balanço suspenso, da luminário de cavalo, do neon e do 

grafite no teto, na sala de jogos, além de tantos outros 

elementos de destaque que sobrepõem-se por toda a 

parte, reiterando a personalidade marcante do casal.

A youtuber Bia 
Sarah descansa 
com seus gatos 
na suíte máster
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Separação estratégica entre os ambientes
Com diversos desníveis e alturas díspares de pé-direito, este apartamento passou por mudanças radicais nas mãos do trio cria-
tivo Marcela Muniz, Renata Adoni e Mariana Bilman, à frente da MAB3 Arquitetura. Elas deixaram só dois patamares, investindo 
em um banco de marcenaria, encaixado nos degraus, e a estante suspensa, elemento mais marcante do projeto. “ Ela é a grande 
atração, com seus nichos preenchidos pela farta vegetação e pelos vasos que conferem privacidade aos ambientes, sem bloque-
ar totalmente a visão”, fala Marcela. Feita de chapa de aço carbono com pintura fumê, a estante tem nichos de carvalho europeu. 
“Está suspensa 60 cm do piso, fixada em uma viga existente do prédio reforçada com estrutura metálica”, explica Renata. O 
móvel mede 4 m de largura por 1,80m de altura; os nichos variam entre 0,60 e 1,20 m de largura, todos com 48 cm de altura. 
Segundo o trio, não há uma receita exata para acertar na composição, mas a ideia é brincar com simetria ou assimetria, madeira 
total ou detalhes coloridos, metal, vidro, espaços vazios bem equilibrados e outros mais cheios. Nesta sala, poltronas de Jader 
Almeida e produção de objetos da Zacche Home.
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