
Coadjuvantes
      de peso

Cada vez mais comuns nas moradas 

contemporâneas, o espaço dedicado 

ao acervo de livros ganha destaque 

em propostas inovadoras  
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Fã da série de desenho 
animado “As Aventuras 

de Tintim”, o proprietário 
coleciona réplicas e 

outros itens relacionados 
ao protagonista, que 

complementam a decoração 
da minibiblioteca 

Cantinhos de lazer
um ambiente aconchegante e privativo, não somente para a va-

riada coleção de livros, mas para curtir sessões de filmes, tardes de 

música e divertidas partidas de videogame ou bate-papo em volta 

da lareira era de que um jovem casal precisava no apartamento em 

que vive com três filhos pequenos. para isso, 25 m² da área social 

foram separados do living e da sala de jantar por uma estante de 

madeira Wengue 580 com fundo aberto, debruçada sobre um painel 

de vidro refletor bronze. Com nichos de 95 cm de largura, pratelei-

ras de alturas ajustáveis e escada deslizante, o móvel é versátil e 

amparado por embutidos de dicroicas que dão conta da iluminação 

sutil e pontual. a área de trabalho é formada por mesa confeccio-

nada com a mesma madeira da estante e gavetas embutidas no 

tampo, duas cadeiras com rodízio e a charmosa combinação entre 

o papel de parede Mica, cor 217, e o pendente com cúpula tripla 

revestido de linho. 

projeto, simone Bigoto; reforma, Future engenharia; marcenaria, net Marcenaria; piso, 
ype; móveis, artefacto; ar-condicionado, Bom Clima; papel de parede,

espaço paper; luminárias, labluz. 

A solução de divisória manteve a permeabilidade dos 
espaços e permitiu a visualização completa das salas para 
quem está na biblioteca e nenhuma interferência visual 
do lado oposto, graças à superfície espelhada
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Versátil e atual
no escritório de 36 m² de um empresário paulista-

no, estantes com possibilidade de ser ampliadas para 

acomodar a infinidade de livros eram uma das prio-

ridades. assim, 3,5 m dos 4,5 m de pé-direito foram 

aproveitados para a construção da estante principal, 

ao lado da charmosa escrivaninha de mármore rosa. 

Recheada por uma eclética gama de títulos – de arte 

à economia –, ela foi confeccionada de madeira Frei-

jó lavada, com nichos que variam de 30 a 40 cm de 

altura e portas de vidro de tom esverdeado. a escada 

Já existente no ambiente e 
estruturada em um painel de 
madeira de demolição que 
preenche todo o pé-direito, a 
lareira foi o ponto de partida 
da ambientação. Ao seu redor, 
quatro poltronas de couro, 
com costura aparente, e uma 
mesinha de madeira vazada 
reúnem alguns convidados 
com conforto e modernidade

deslizante foi item indispensável para o acesso aos ni-

chos dos três níveis superiores. outras duas estantes 

de MdF, com pintura de cor marrom e nichos com as 

mesmas dimensões, totalizando 2,5 m de altura, foram 

acomodadas nas laterais da lareira, complementando o 

conceito de biblioteca agregada ao escritório. 

projeto, Bp arquitetura+design; poltronas e mesa de centro, artefacto;
carpete e madeira de demolição, Vitrine Fortaleza; escada deslizante, li arte 

Metal; estantes, Marcenaria Mec Móveis; luminária de piso, Tok&stok; 
cadeira da escrivaninha, C!o!d.
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Espaço cultural
apaixonada pela leitura, a família pediu para as 

arquitetas ana Cristina Tavares e Claudia Krakowiak 

Bitran transformarem um dos quatro quartos da casa 

em biblioteca. na proposta, o ambiente de 8 m² foi in-

tegrado à área social com maestria. Bem de frente para 

o living, a estante, desenhada pelas arquitetas, ganhou 

um design arrojado, com nichos simétrico, retangular 

e um central em l, para acomodar livros maiores. or-

ganizando mais livros, a marcenaria, de acabamento 

laqueado com um tom similar ao fendi, estende-se 

pela parte superior da janela, pela bancada de estudos, 

também em l, e pela parede à frente. para completar 

a ambientação, apenas uma confortável poltrona, lu-

minária de piso e trilho com spots de focos reguláveis 

para a estante e para a mesa.<

projeto, KTa (ana Cristina Tavares e Claudia Krakowiak Bitran); poltrona, 
artefacto; marcenaria, Movelaria paulista; spots, lumini.

|71www.portaldecoracao.com.br

FoTo Celia MaRi Weiss/diVulGação



Design   
particular

Simples, modernas, sofisticadas ou práticas, as estantes 

aparecem repaginadas e continuam indispensáveis 

para acomodar livros e objetos decorativos

tBookworm (520 

x 20 x 19 cm), de 

PVC, do designer Ron 

Arad para a Kartell. 

R$. 3.549, na Novo 

Ambiente

pEstante modular Siena (400 x 35 x 355 cm) *, de Carvalho (pode ser feita também de Imbuia e receber 

acabamentos de laca fosca ou texturizada), com módulos e portas. R$ 41.000 **, na Líder Interiores
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tVertentes (240 x 20 x 120 cm), de 

Imbuia, com design de Caroline Ficker 

e Stefanie Samara. R$ 8.500, na 

Madeira Bonita

pTropicália (180 x 30 x 180 cm), da Fetiche Design, 

de compensado multilaminado moldado e metal com 

acabamento laqueado. R$ 10.727, na Schuster

tEstante C55 (85 x 

40 x 130 cm a torre 

com 6 prateleiras, e 

150 x 40 x 40 cm a 

com 3), com estrutura 

de aço-carbono com 

pintura eletrostática e 

prateleiras de chapas 

de mesmo material 

perfuradas. R$ 5.925, 

na Carbono

uArbol (142 x 62 x 108 

cm), de madeira Cumaru-

-ferro, com composição 

assimétrica graças aos nichos 

de diferentes tamanhos. 

R$ 16.222, na Decameron

tEstante A317 (142 

x 32 x 210 cm), do 

Estúdio Bola, aberta, 

com nichos vazados e 

acabamento laqueado 

amarelo. R$ 11.644, 

na Estar Móveis

tPinus (123 x 45 x 

184 cm), de madeira 

Pinus, com 3 prateleiras 

e fundo com listras 

coloridas pintadas. 

R$ 6.013, na L´oeil
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xFloresta (180 x 33 x 190 cm), de 

madeira Freijó, com design de Paulo Alves. 

              R$ 7.783, na Hetty Goldberg

pMellor (32 x 32 x 132 cm), 

suspensa por fixação na parede, 

de MDF, com revestimento 

laqueado brilhante. Preço sob 

consulta, na Adresse

uMalibú (90 

x 35 x 191 

cm), de madeira 

de demolição, 

com portas e 

gavetas com 

acabamento de 

laca colorida. 

R$ 11.900, 

na Kare

uEstante Laca 

Vermelha (320 x 35 

x250 cm), de madeira 

Freijó e com coluna 

com acabamento de 

laca de cor vermelha, 

R$ 21.900, na Lacca

tLlum (132 

x 30 x 215 

cm), de Cumaru 

natural, com 

nichos vazados. 

R$ 9.590, na 

Llussá

pUrban (144 x 35 x 88 cm), 

do designer Claudio Bellini, 

com módulos de polietileno 

e 3 nichos. R$ 3.872 (cada 

módulo), na Benedixt

pPositiva II (91 x 27 x 162 cm), com estrutura de MDF e pintura 

de cor branca. R$ 650, na Etna<
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