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Com atmosfera 
contemporânea, projeto 
assinado pelo arquiteto 
Pietro Terlizzi mescla 
madeira, concreto, tijolos 
aparentes e muito verde 
em plena capital paulista

R
EFÚ

G
IO

 D
E

S
P

O
JA

D
O

 E
 C

O
S

M
O

P
O

LITA

Inspiração & Tendência para a sua casa
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A beleza 
autêntica e pura do 

CONCRETO 
APARENTE 
na arquitetura e

na decoração

Os segredos para 
conservar vidros, 

tapetes, carpetes, 
cortinas, persianas, 

papeis de parede, 
sofás, colchões e 

travesseiros sempre 
intactos

REFÚGIO 
DESPOJADO 
cosmopolita

&

30
novidades em 
acabamentos, 
louças e metais 
apresentadas na 
EXPO REVESTIR
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DECOR
concreto 
aparente

PROPOSTA JOVEM E DESCOLADA
No quebra-quebra que garantiu a 
tão desejada vontade do jovem 
casal de integrar os ambientes do 
apartamento, os sócios do MNBR 
Arquitetos aproveitaram a grande 
demolição para revelar a estrutura 
de concreto original em quase 
todos os lugares. “Descascamos 
a pintura antiga para deixar a 
superfície aparente e realizamos um 
tratamento de todas as áreas com 
uma empresa especializada”, explica 
o arquiteto Ariel Bery. “O processo 
usa uma lixadeira para limpar as 
imperfeições e granulados maiores 
e mais salientes. Por fim, aplicamos 
um verniz impermeabilizante incolor, 
mantendo as irregularidades de tons 
e manchas do material original”, 
continua. Segundo Ariel, ao longo 
dos anos essa resina pode começar 
a secar, deixando a superfície do 
concreto mais áspera e vulnerável 
a possíveis manchas de sujeira e 
umidade. “Basta lixar a superfície 
manualmente e aplicar novamente a 
resina impermeabilizante”, explica. 
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Com um toque rústico e uma linguagem 
contemporânea, o concreto aparente faz 
parte da casa dos sonhos de inúmeros 
brasileiros. Seu visual imperfeito, realçado 
com o passar do tempo, acrescenta um ar 
despojado e ainda mais originalidade aos 
projetos. Além de nunca sair de moda, ele 
tem manutenção praticamente nula. Confira 
dicas de uso e como garantir a longevidade 
e simplificar a limpeza do material
Por Dan Brunini
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VIGAS E PILARES REALÇADOS
Nem sempre o concreto precisa predominar no 
projeto, como aconteceu neste apartamento de 42 m² 
reformado pelos profissionais do Box14 Arquitetura, 
em que ele harmoniza com parede de tijolinhos e 
recebe muita iluminação natural. Antes, vigas e pilares 
originais do prédio ficavam encobertas por massa e 
tinta. “Removemos essas camadas para deixar tudo à 
mostra, evidenciando a estrutura que foi introduzida 
ao design de interiores”, explica o arquiteto Leandro 
Mostardo. “Ao descascar vigas e pilares, nem sempre 
encontramos o concreto em bom estado e com 
poucas imperfeições”, conta o profissional. “Aqui, 
apenas lixamos com uma lixa fina para tornar a cor 
uniforme. Mas também é possível passar resina fosca 
ou brilhante”, finaliza. 

PERFEITO PARA O CLIMA BRASILEIRO
Completamente reformado, este apartamento 
prima pela integração dos ambientes, a exemplo do 
living, home theater e sala de jantar que formam um 
único e amplo espaço. A proposta das arquitetas 
Alessandra Pinho e Stella Teixeira, à frente do 
escritório Stal Arquitetura, foi valorizar e realçar o 
concreto aparente presente em piso, teto e algumas 
paredes entregues pela construtora. “Fizemos com 
que a decoração conversasse com o apelo industrial 
do imóvel”, conta Alessandra. Para aumentar 
a longevidade do material, que tem baixíssima 
manutenção, a dupla aplicou somente uma resina 
transparente com acabamento acetinado. Segundo 
as profissionais, o segredo de um bom concreto 
aparente está na execução dele, que precisa ter 
matéria-prima de qualidade e o seu tempo certo de 
cura. “Esse material é muito prático e de fácil trato, 
além de combinar com vários estilos. Também tem 
um toque frio que se encaixa muito bem ao clima 
brasileiro”, conta Stella. 
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RIPAS FEITAS ARTESANALMENTE 
Acima, à direita, a ideia original dos arquitetos 
Leandro Cavalheiro e Bianca Antunes, da OONA 
Arquitetura, era criar as paredes desta casa com 
concreto aparente moldado in loco, porém existiam 
alguns limitantes relacionados à mão-de-obra. 
Para um maior controle sobre o aspecto final do 
concreto, a dupla optou por um revestimento de 
concreto (Tresuno Revestimentos), instalado sobre 
a alvenaria tradicional. “Cada peça do produto 
mede 120 x 10 cm e é feita realmente de concreto 
moldado sobre formas de madeira”, explica 
Bianca. “Como o processo é artesanal, cada ripa 
fica com desenho único, sem peças repetitivas 
como aconteceria com outros revestimentos. 
Assim, conseguimos alcançar a estética que o 
cliente buscava, mas sem a complexidade de uma 
concretagem na obra”, completa Leandro. Outro 
destaque do projeto é a estratégia de iluminação 
natural das circulações, que contam com 
esquadrias zenitais.
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Em pouco mais de um mês, reforma personaliza o apê, 
que ganha décor marcante e boas soluções de espaço
Por Cláudia Domingos | Fotos: Júlia Ribeiro

projeto

Transformação 
sob medida
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Foram apenas 35 dias de obras para que este aparta-

mento de 70 m², no bairro do Itaim, em São Paulo, se 

transformasse na casa dos sonhos do morador, um en-

genheiro elétrico solteiro e que adora curtir o lar.

O responsável pela mudança foi o arquiteto Antonio 

Armando de Araújo, que reaproveitou parte dos móveis 

e da marcenaria existente e utilizou algumas artimanhas 

para uma repaginação mais limpa e ágil, como a aplica-

ção de azulejos sobre azulejos e a colocação de piso 

vinílico, simples e rápido de instalar. 

Acima, elementos mais rústicos, 
como o tijolinho de barro e 
o cimento, conferem uma 
atmosfera contemporânea, 
despojada e com um leve toque 
industrial. À direita, escolha por 
uma mesa redonda e com tampo 
de vidro, deslocada para a lateral 
e de frente a uma parede de 
espelhos, é uma das soluções 
que melhora a circulação e traz 
amplitude e leveza ao ambiente
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projeto

“O cliente comprou esse apartamento já mobiliado e, 

após dois anos, sentiu que precisava deixá-lo mais perso-

nalizado”, explica o arquiteto, ressaltando o desafio de re-

formar o imóvel com móveis e outros objetos dentro dele.

Para melhorar o layout, o profissional optou por re-

mover portas e caixilhos que existiam na lavanderia, uni-

ficando a área com a cozinha. Dessa maneira, o cômo-

do que era bem apertado agora ficou espaçoso e com 

soluções de organização.

 A varanda, por sua vez, foi nivelada à sala, integran-

do todas as áreas sociais do apartamento.

Com forte presença do azul e do preto, a decoração 

possui estilo contemporâneo, com toque industrial e 

um mood mais masculino. Um dos elementos de des-

taque, o tijolinho aparente de barro pode ser visto em 

quase todos os ambientes, inclusive no quarto. Outro 

material bem realçado é o cimento queimado, que ga-

nha algumas paredes, como a da TV.
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Acima, o nivelamento do piso e a 
integração das áreas sociais deu mais 
amplitude ao apê, que parece maior 
do que os 70 m². Ao lado, de cima 
para baixo, assim como o aparador 
da sala, o banco da varanda também 
foi originado do reaproveitamento 
de uma prateleira em madeira tauari 
retirada da cozinha; feito em obra e 
aplicado sobre o antigo revestimento 
em algumas paredes, como a da TV, o 
cimento queimado sugere um mood 
mais masculino e industrial ao décor 
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Com base neutra, a 
decoração explora os tons 
de preto e azul para trazer 
mais personalização. Ao 
lado, a cozinha chama a 
atenção pela cor. Além 
dos vidros, o revestimento 
no formato de tijolinho 
que reveste a área da pia 
também é preto, tom que 
dá o ar de sofisticação. Ao 
fundo, a lavanderia, que 
teve área ampliada, ganhou 
até um jardim vertical com 
samambaias e sistema de 
irrigação. Destaque para o 
cimento queimado aplicado 
sobre os revestimentos. 
Nele, foi feito tratamento 
de impermeabilização para 
proteção do local
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Antonio Armando de Araújo
T.: (11) 3534-3785

antonioarmandodearaujo.com.br
@antonioarmandoarquitetura

Característica dos trabalhos do arquiteto, a sus-

tentabilidade também fica evidente na reutilização 

de materiais, como o uso de uma prateleira maciça 

retirada da cozinha para criar o aparador da sala e o 

banco da varanda. 

À direita, o quarto 
segue a mesma 
identidade visual 
dos cômodos 
sociais. O destaque 
vai para a cabeceira 
em MDF com laca 
cinza. A cadeira de 
design faz às vezes 
de criado-mudo 


