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reforma | uma planta, duas soluções

Texto: M. N. Nunes
Fotos: Pedro Abude
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Idênticos na planta, dois apartamentos de 229 m2 ganharam 
projetos com personalidades e usos absolutamente diferentes, 
segundo a personalidade dos proprietários

T

1

2
muito pessoal

“Era uma planta padronizada  /  Sem acabamentos, não tinha nada  /  
Até se podia entrar nela, sim  /  Mas a sem-gracice não tinha fim...”

Uma questão
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Texto: M. N. Nunes    
Fotos: Pedro Abude

Era desejo do casal separar a cozinha dos espaços de 
lazer – por isso a varanda gourmet é tão importante. 
Até o escritório no mezanino dá vista para ela

Simone Bigoto, arquiteta

2

Itens como a mesa de madeira de demolição e até 
uma parede de tijolinhos dão um leve quê vintage 
ao apartamento. Mas a passarela-escritório, as 
texturas e a iluminação caprichada não deixam 
dúvidas sobre a elegância da proposta

Rústico, urbano, chique

reforma | uma planta, duas soluções

O A PORTA QUE DÁ ACESSO AO CORREDOR dos quartos 
!ca entre o home theater (à esquerda) e a sala de 
estar, sob o mezanino. Os tacos são de cumaru.
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A PAREDE DO FUNDO DA SALA DE JANTAR, na qual se 
repete o revestimento Duna da Castelatto, foi cons-
truída para fechar a cozinha, originalmente inte-
grada ao living. A varanda gourmet está à direita. 
À esquerda, a porta da cozinha.

 OS APOIOS DA BANCADA DE NOGUEIRA do escritório 
são de vidro incolor, como os guarda-corpos. Tudo em 
nome da transparência, já que os moradores queriam 
vista para a varanda. Os !os correm pela espessura da 
bancada, que tem tampa basculante para ocultá-los.

O REVESTIMENTO DUNA, DA CASTELATTO, na cor areia, 
é iluminado por cima e por baixo para destacar a textu-
ra e o volume do material. A escada metálica, solta da 
parede e com degraus de madeira e guarda-corpos de 
vidro, é quase uma escultura na sala. 

A PAREDE DE TIJOLINHOS confere um clima acolhe-
dor à sala de almoço que !ca junto à cozinha. Mas 
a modernidade se mantém nas cadeiras Charles Ea-
mes transparentes.

O TAMPO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL se alonga em um 
frontão até encontrar os armáriossuperiores da cozinha. As 
luminárias quadradas embutidas no gesso com lâmpadas "u-
orescentes iluminam o ambiente, depois que a parede para 
separar o cômodo da sala o isolou também da luz do dia.

A MESA E AS CADEIRAS DE DEMOLIÇÃO para acomodar 
dez pessoas são peças centrais na varanda gourmet, 
um dos pedidos dos proprietários. No canto há uma 
cristaleira e adega de madeira. A bancada de traba-
lho, onde !ca o cooktop, é de caesarstone.

www.portalcasaecia.com.br
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Con!ra quem fez
Ar-condicionado: Bom Clima Ar
Armários cozinha e área de serviço: Bontempo
Armários quartos e closet: Favo Móveis 
Automação áudio e vídeo: Joy 4 You 
Churrasqueira a gás: Lazer e Cia
Coifa: Tubo Ar
Escada e mezanino: So Escadas
Ferragens: Classic Fechaduras
Luminárias decorativas (lustres): Art Maison
Luminárias embutidas: Labluz
Marcenaria: Net Marcenaria
Mármores e caesarstone: Nova America MG
Papel parede: Espaço Paper
Persianas: Home Decor
Piso madeira: Ype Aplicadora 
Poltronas: Clami Design
Porcelanato e Castelatto: Portoro
Reforma: Future Engenharia (elétrica, 
hidráulica, gesso, pintura) 
Sofá: Brentwood
Tapeceiro: Edson Grillo
Tijolinhos: Palimanan Pedras Naturais
Vidros boxes e espelhos 3A Esquadrias

A integração deste apartamento se deu no 
contexto dos cômodos de estar, mas sem 
incluir a cozinha, que foi fechada por uma pa-
rede. Em compensação, o trânsito é livre entre 
home theater, salas e varanda gourmet. Para 
o escritório foi erguido um mezanino sobre 
as salas. Na área íntima, uma das quatro suítes 
originais virou quarto de brinquedos integra-
do à suíte do filho, mas com opção de trancar 
a porta para impedir o acesso da criança

CONCEBIDO COMO UMA PASSAGEM LÚDICA, o corredor de 
acesso aos quartos tem balizadores em formato circular para 
compor com os nichos do quarto de brinquedos. O armário 
com nicho e iluminação embutida é para roupas de cama.

 O SOFÁ#FUTON SERVE COMO CAMA de hóspedes no quarto de brinquedos. 
O painel de correr que dá acesso ao quarto do !lho é de vidro color bran-
co e pode ser desenhado com canetinha. Os nichos redondos têm acaba-
mento de laca. Do outro lado, junto à cama, painel para livros e revistas.

PARA COMPOR O AMBIENTE com tacos de cumaru e 
cabeceira e criados-mudos de madeira wenguê, 
pendentes de linho cru. O papel de parede dá um 
toque de design clássico.

 O CASAL PREFERIU TER UM BANHEIRO ÚNICO NA SUÍTE – a 
planta original previa dois. Duas cubas foram instaladas na 
bancada de mármore travertino romano. Os armários têm 
acabamento de fórmica brilhante e o boxe é de vidro incolor.


