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redacao@editoraonline.com.br
www.revistaonline.com.br

Para quem mora em um apartamento de metragem reduzida, ganhar alguns centímetros na decoração 
da sala, do quarto, da cozinha ou do banheiro pode fazer toda a diferença para agregar conforto, 
comodidade e elegância. Assim, tirar proveito de alguns truques de décor é fundamental. Usar espelhos e 
cores claras, assim como derrubar paredes e unir cômodos são ideias bastante válidas e devem fazer parte 
das suas possibilidades. Nesta edição, apresentamos sugestões de ambientes que ficaram visualmente 
maiores com pequenas e certeiras intervenções de arquitetos e designers de interiores. Aproveite nossas 
dicas e sucesso na sua empreitada!
Um abraço,

Aumentando os espaços

Editorial

Tatiana Arcolini
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Aproveite os lançamentos da estação para dar
cara nova aos espaços gastando pouco

Novidades

a sua casa
Por Paula Barradas Fotos Divulgação

redecore

luz
Luminária em 
polietileno de média 
densidade em 
formato de gatinho 
(15 x 33,5 x 8 cm), 
preço sob consulta, 
na mK mania Casa  
& Presentes.

do teto
Lustre pendente 

Pier feito com corda 
náutica e cúpula em 

linho (66 x 65 x 71 
cm), r$ 749,00 na 

Cecilia dale.
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novidade
Papel de Parede 
para porta com efeito 
capitonê vermelho (210 
x 95 cm), r$ 110,00 
no o segredo de 
vitorio.

Tricô
Centro de mesa 
em porcelana 
com textura de 
tricô, r$ 245,00 
na gift by moma.

lavagem
A nova Mini Silent 3 kg da 

Electrolux tem capacidade 
compacta com seis programas de 

lavagem, água quente, 5 enxágues 
e centrifugação para quem mora 
sozinho e gosta da facilidade do 

usou, lavou. r$1.699,00.

Antigo
O Rádio retrô AM e FM, com 
entrada auxiliar, reproduz 
músicas gravadas no formato 
de áudio MP3, r$ 300,00 na 
Carpe diem .

Caixas
Em formato de caixas de 

fósforos, a mesa é feita em 
madeira folheada tingida 

de preto (45 x 45 x 32 cm). 
Preço sob consulta, na 

futon Company.

Contra 
machucados
Evite que as crianças prendam 

os dedos nas portas com os 
protetores personalizados de 
joaninha e sapinho, r$ 13,90 

cada, da Bem fixa.

Chique!
O sofá de dois lugares com 
encosto em estilo bergère 
traz muito mais sofisticação 
ao ambiente. Preço sob 
consulta, na in. Casa.

no chão
Revestiment de piso 
Seixo indicado para 

garagem e área externa 
com impressão digital Full 

HD e relevo acentuado, 
gotejado, acetinado (44 x 

44 cm). Preço sob consulta, 
viAÁPiA - lEf Cerâmica.
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Capa

cosmopolita
Esta sala prova que é possível gastar em itens  

certeiros sem desperdiçar o orçamento

vermelho

A mesa lateral  
oval tem acabamento 
laqueado em vermelho, 
cor de destaque no 
espaço social.

8

Em tons quentes, a sala de estar se torna um local propício para o 
convívio de toda a família. A decoração em nuances de vermelho e 
bege se destaca por aparentar amplitude mesmo em um pequeno 
espaço de 3, 5 x 2 m. As linhas geométricas presentes nos móveis e 
acessórios garantem o estilo contemporâneo do local. Apenas pita-
das de preto e tons mais vivos fogem do jogo bicolor que pincela o 
living. As texturas também estão presentes para dar profundidade ao 
espaço. Elas aparecem no papel de parede, no sofá de gomos e nos 
pufes que possuem dupla função: mesa e bancos auxiliares.

Por Paula Barradas  Fotos: Adriana Barbosa Produção: Cristiane Alberto 
Assistente de Produção: Jhon Lion e Cauã Miguel

decoração
dois pufes soft bege com estrutura em madeira maciça de reflores-
tamento (Pinus Elliotti) revestida com espuma de poliuretano (D30) e 
tecido 92,6% poliéster/ 7,4% poliamida e com sapatas plásticas (40 x 
47 x 47 cm), R$ 174,00 cada, na Tok&Stok
Cortina tessi com duas folhas (150 x 260 cm), R$ 169,90 
na Tok&Stok
minipoltrona bola vermelha, R$ 84,90 na Tok&Stok
luminária de mesa Hybrid vermelha, R$ 225,00 na Tok&Stok
tela Croquis Festa (47 x 62 cm), R$ 88,50 na Tok&Stok
dois vasinhos com buchinho, R$ 49,90 cada, na Tok&Stok
mesa lateral em MDF (Medium Density Fiberboard) com 
acabamento em pintura de alto brilho, com rodízios em 
nylon (45 x 45 cm), R$ 354,00 na Tok&Stok
vaso com alça areia opaco (24 cm), R$ 9,90 na C&C
vaso com alça cinza opaco (33 cm), R$ 15,90 na C&C
Kit de varão cromado (28 mm x 2 m), R$ 55,00 na C&C
Persiana decorativa em PVC (160 x 130 cm), R$ 65,90 na C&C
Capa almofada listrada colorida (40 x 40 cm), R$ 42,90 na C&C
refil de almofadas (40 x 40 cm), R$ 14,90 na C&C
Quadro london (40 x 120 cm), R$ 45,90 na C&C
Almofada em veludo amendoado (45 x 45 cm), R$ 42,90 na 
Meu Móvel de Madeira
tinta Acrílica Premium Plus Fosco LKS 2222 Blanket,  
R$ 58,00 galão (3,2L), da Lukscolor
Papel de parede Classique 2802 (rolo de 10 x 0,52 m),  
R$ 170,00 da Bobinex
sofá Ibirapuera de dois lugares cru, R$ 2.399,00 na Oppa 
Poltrona Madalena vermelha, R$ 559,00 na Oppa
Conjunto de três almofadas Lasi (40 x 40 cm), R$ 39,90 na Oppa
tapete Sonetti (150 x 200 cm), R$ 799,00 na Oppa
Prateleira Tendenza tabaco (150 x 25 x 7 cm), R$ 149,90 na Etna
mesa lateral amêndoa, R$ 89,99, na Etna
Piso de vinílico, preço sob consulta, da Tarkett/ Fademac
livros, acervo

total: r$ 5.928,19 ou 
10 x r$ 592,82

A prateleira em tabaco serve de 
apoio ao quadro London, que mos-

tra o estilo cosmopolita do local.

Os pufes  
em soft sobre 
o tapete tra-
zem geome-
trismo à sala. 

A mesa quadrada em tom amendoado quebra o duo 
vermelho e bege sem atrapalhar a harmonia do local. Sobre 
ela foi colocado um abajur e uma minipoltrona de design.

A poltrona com pé 
palito, apesar de 

vintage, dá moder-
nidade ao espaço  
com a releitura do 
passado aliada ao 

aspecto urbano. O sofá de três lugares possui o assento e o encosto 
feitos com acabamento em gomos, tornando o móvel 

mais representativo na sala de estar.

A tela em estilo oriental traz um colorido a mais ao 
ambiente totalmente despojado, mas com um to-

que de sofisticação em cada um de seus detalhes.
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Projeto, Monise Rosa Arquitetura e Interiores; marcenaria, Raízes Móveis Marce-
naria; mobiliário, Artefacto e Dpot; objetos de produção, LS Selection, Cecília Dale, 
Tânia Bulhões e Blue Gardênia; tapetes, By Kamy; iluminação, Ligação Home Center.

Com apenas 60 m², o apartamento pode ser muito bem 
aproveitado após a reforma. O ambiente social acomo-
dou a sala de estar, o espaço para o home office e uma 
pequena mesa de jantar embutida na bancada da cozi-
nha gourmet. Essa união da sala de jantar com cozinha 
possibilitou a criação de um living maior no qual foi pos-
sível colocar, além do sofá, um pufe, dois banquinhos e 
um banco em marcenaria com futons que se estende de 
ponta a ponta da sala. Ao fundo, ainda sobrou espaço 
para instalar um rack para os aparelhos eletrônicos do 
home theater e embutir a televisão na parede. 

e confortável
Pequeno

A integração da área social com 
a cozinha possibilitou a criação 
de um projeto mais amplo para o 
apartamento de pouca metragem
Por Paula Barradas  Fotos divulgação 

A Casa toda
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dEstAQuE
O total aproveitamento 
da sala deu espaço a 
um cantinho de estudos 
elaborado com uma mesa 
em acrílico transparente 
com cadeira estampada 
em tons fortes, quebrando 
um pouco os tons neutros 
do ambiente. 
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A Casa toda

Para apartamentos pequenos como este, o ideal 
é optar por acabamentos e revestimentos claros 
e integrar o máximo possível os ambientes.

dica do arquiteto:

A sala de jantar anexa à cozinha foi um 
truque para ampliar. A parede que esconde 
a cozinha foi forrada com espelho. Já a 
bancada foi estendida em uma mesa de 
jantar que acomoda confortavelmente cinco 
pessoas e ainda tem espaço para um minibar 
com adega e lugar para taças e bebidas.

A arquiteta responsável pelo projeto conse-
guiu criar um pequeno hall de entrada com 
direito a uma estante embutida na parede. 

Feita em madeira com luzes embutidas, serve 
como base para objetos decorativos.
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A Casa toda

o uso do espelho é sempre a 
melhor solução para criar sensação 

de aumento do espaço 

A cozinha ganhou piso 
em porcelanato e cooktop 
elétrico localizado na ilha 
anexa à bancada de jantar. 
Com armários amadeirados, 
a bancada da pia foi feita 
em silestone cinza, o que 
conferiu sofisticação ao 
ambiente longilíneo.

Como a cozinha é longa e fina, 
todos os eletrodomésticos e armá-

rios foram colocados apenas em 
um dos lados. Do outro, para não 

atrapalhar a passagem, foi feita 
uma fina estante para o cultivo de 

vasos de temperos.
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A Casa toda

O único banheiro do apartamento 
é usado tanto como lavabo quanto 
banheiro do casal. Nele, a cuba foi 
esculpida em mármore e as paredes 
receberam revestimento em palha.

Para não atrapalhar a área de 
circulação em torno da cama, a 
televisão foi embutida em um 
painel feito no mesmo material 
da cabeceira de cama, o couro.

O uso da madeira clara nos 
móveis, com a palha revestindo 
a parede, e o painel em couro 
da cabeceira resultaram em um 
quarto aconchegante, exatamente 
como os proprietários imagina-
ram. O enxoval feito em off-white 
e fendi, mesma cor da cortina em 
shantung, completou a decoração.

Em vez de colocar um 
gabinete sob a pia, foi posto 
no local um banco em tora 
de madeira, deixando o local 
muito mais elegante.
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Gemina com base em 
madeira e cúpula crepe de 

seda torcida, r$ 980,00 
 na grey house.

Sistema de Som Omni Play 
com formato de vitrola. Este 
sistema reproduz LPs, CDs, 
fitas e ainda contém um 
rádio AM / FM, r$ 999,90 
na loopday.

Pufe em espuma 
e tecido panamá 
estampado com 

antigos carros Fiat 
500, r$ 158,00 na 

loja virtual fiat 
fashion.

Cadeira em couro natu-
ral (77 x 84 x 87 cm),  
r$ 4.015,23 na 
leather Editions.

Criado vintage repaginado de móveis dos 
anos 50 com puxadores de latão e pés 
de réguas de madeira ( 55 x 54 x 50 cm), 
r$1.391,00 na galatea Casa.

Criado-mudo Luis XV com acaba-
mento em laca (45 × 35 x 54 cm),  

r$ 953,00 do Estúdio gloria. 
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retro

Decore sua casa com peças em estilo retrô 

Por Paula Barradas Fotos Divulgação

em alta!
vintage

Sofá B530 de três 
lugares em couro na-
tural (233 x 104 x 82 
cm), r$8.703,62 na 
leather Editions.

Cadeira Herman Mille,  
remake dos anos 30 (45, 
72 x 46,99 x 80,64), preço  
sob consulta, na loja  
virtual herman mille.

Namoradeira em S de  
ferro (84 x 104 x 46 cm),  

r$ 3.136,00 na hips retrô.
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faça você mesmo

venda: r$ 80

materiais:

Foto: André Wittner  

Custo: r$ 40 Banco de MDF com • 
assento em formato 
de prancha, da Silvio 
Madeiras
Rolinho de espuma • 
Tinta PVA ou acrílica • 

nas cores mineral, 
azul-ultramar, azul-
mar e branca 
Pincéis batedor  • 
nº 2 e chato nº 18 
Lixa abrasiva • 

Estêncil de  • 
cavalo-marinho 
Pano de malha• 
Lixa vermelha nº 100 • 
Pasta Multiúso,  • 
Byo Cleaner

 C
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Como uma onda

Que tal se inspirar e 
criar peças decorativas 
para a casa de 
veraneio? Busque no 
melhor do litoral as 
referências de que 
você precisa
Texto: Vanessa Moraes  Fotos: Mônica Antunes 
Produção: Cristiane Alberto

Banco de surfe

1. Com a lixa vermelha, alise toda a peça. Com o pincel chato e o rolinho, dê duas demãos de tinta azul-ultramar nas pernas do 
banco, intercalando secagem de 20 minutos. Após a secagem, passe a lixa abrasiva suavemente. 2. Com o mesmo pincel, o roli-
nho e a tinta azul-mar, pinte a parte de baixo do assento e a trava de apoio do banco. Após a secagem, alise com a lixa abrasiva. 
3. do mesmo modo, mas com a tinta mineral, pinte a parte de cima do assento, dando duas demãos. Alise com a lixa vermelha. 
depois, dê duas demãos de tinta branca, intercalando a secagem por 20 minutos, e alise com a lixa abrasiva. Para a limpeza dos 
pincéis, utilize a Pasta Multiúso. 4. Posicione o estêncil no assento da peça e, com o pincel batedor, aplique a tinta azul-mar. Para 
a limpeza do estêncil, use a Pasta Multiúso e o pano de malha.

1 2 3 4

venda: r$ 180

materiais:

Foto: André Wittner  

Custo: r$ 95 Criado-mudo com 2 • 
gavetas; e Estêncil 
FBK de arabesco, da 
Fabrikota 
Verniz acrílico bril-• 
hante, da Aquarela 

Brasil
Tinta PVA nas cores • 
branca, azul turquesa 
e turquesa
Laca chinesa, da • 
Aquarela Brasil 

Rolinho de espuma • 
Pincel broxa • 
Pincéis nº 484-20,  • 
nº 424-24 e nº 462-4 
Lixa nº 120 • 
Esponja marinha • 

Criado-mudo

1 2 3 4

5 6 7

1. Com a lixa, alise toda a peça. Com o rolinho de espuma, passe uma demão de tinta branca. deixe secar por 40 minutos e 
lixe novamente. Repita o processo até que a peça fique totalmente branca. 2. Com o pincel nº 424-24, aplique duas demãos de 
tinta azul-turquesa na peça, deixando as bordas e as laterais brancas. Pinte também os entalhes das gavetas e os puxadores. 3. 
Com a fita-crepe, crie faixas de 3 cm na frente da gaveta e, com a esponja marinha, esponje com a tinta azul-turquesa na técnica 
positivo-negativo – ou seja, intercalando muita, pouca e nada de tinta. Repita o processo nas laterais do criado-mudo, distan-
ciando as faixas de fita-crepe em 5 cm. Aguarde a secagem completa. 4. Posicione o estêncil sobre as faixas e, com o pincel nº 
462-4, preencha-o com a tinta azul-turquesa. 

5. Com o pincel nº 484-20 e a tinta turquesa, faça um leve sombreado nas faixas. 6. repita a aplicação 
do estêncil, de modo aleatório, no tampão. 7. Com o pincel nº 424-24, aplique o verniz em toda a peça. 
Dica: para preservar o criado-mudo e dar um toque diferente, coloque um tampão de vidro de 3 mm.
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reforma

O armário ripado foi elaborado para 
esconder o cilindro de gás que, 
indesejavelmente, foi instalado no 
meio da sala de estar

inconveniente
cilindro

Projeto, Monise Rosa. 

Por Paula Barradas Fotos Divulgação

Dica 
A pedido da moradora, 

o ar-condicionado deveria ser 

colocado na sala. Assim, a 

arquiteta deu um jeitinho de 

embuti-lo na parede sobre a TV.

Para esconder o cilindro de gás localizado na sala de 
estar, foi necessário criar um truque de marcenaria que o 

tornou invisível e ainda conferiu charme ao ambiente.

ANtEs
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A televisão foi embutida na própria parede, 
e o armário, elaborado com o mesmo de-
senho do rack, fez com que nem parecesse 
que o móvel foi criado para esconder algum 
objeto indesejado.

reforma

orçamento:marcenaria em madeira ripada, da Hanna Marcenaria, R$ 13.000,00
Piso já existente
sofá em sueddi cinza, na Gallery, R$ 6.000,00Papel de parede texturizado fendi, da Espaço Paper,  R$ 3.200,00
tapete em nailon, da Avant, R$ 900,00televisão de 60” 3d, R$ 6.000,00Enfeites caixas de osso, da LS Selection , R$ 550,00 cadamão de obra com pintura e iluminação, R$ 2.000,00total: r$ 32.200,00  ou 10 x r$ 3.220,00

O estúdio de uma jovem empresário tinha apenas um 
incômodo: o cilindro de gás, localizado bem o meio da 
sala de estar. Para escondê-lo, foi criado um armário 
em seu entorno em madeira ripada laqueada de bran-
co. Quem olha de fora não imagina o que há dentro 
do móvel. Para complementar a decoração, o rack foi 
desenhado com o mesmo estilo clean do armário. As 
paredes foram revestidas com papel texturizado fendi, 
que sofisticou o ambiente. Para finalizar, optou-se por 
colocar um grande sofá com chaise em cinza, que deu 
um toque de cor ao ambiente austero. 
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Conheça alguns revestimentos  
que não são o que parecem ser
Por Paula Barradas  Fotos Divulgação

Nem sempre o revestimento desejado é o indicado para o cômodo.  
Porém, com a tecnologia aplicada na construção civil, já é possível insta-
lar o acabamento dos sonhos em qualquer morador. 

disfarçados...

Piso loft treviso
Material do piso: PVC 100% recicláveis
Aparenta: Madeira
Vantagens: O material promove maior confor-
to acústico e é resistentea a riscos e man-
chas. Conta ainda com o sistema Click de 
encaixe, que dispensa o uso de cola e deixa a 
instalação, mais rápida, fácil e sem sujeira. 
Desvantagens: Não podem ser instaladas 
em áreas externas, banheiros e cozinhas, 
pois não aguenta umidade.
Conservação: Sua limpeza e conservação 
são fáceis, basta utilizar uma vassoura de 
cerdas macias, ou um pano torcido em 
solução com pouca água, pois o produto 
não é lavável.
Como assentar: A instalação do vinílico é 
muito simples, precisando apenas de uma 
trena, um estilete profissional, esquadro e 
lápis de carpinteiro. O produto conta com 
sistema click de encaixe, na qual as peças 
são encaixadas umas nas outras, por meio 
de trava mecânica, não necessitando de 
cola ou massa.
Preço: R$ 150,00 o m² instalado
Marca: Durafloor

revestimento stoneWood Antracita lapidado
Material do piso: Porcelanato
Aparenta: Madeira
Vantagens: Pode ser aplicado em pisos, paredes e fachadas, além de  
ser ecologicamente correto, não inflamável e com durabilidade maior.
Desvantagens: É um produto ainda muito caro se comparado a outros 
revestimentos e não transmite conforto térmico.
Conservação: Deve ser limpo com água e sabão neutro, com auxilio de 
escova com cerdas de nylon.
Como assentar: Com argamassa
Preço: R$ 88,90 o m²
Marca: Lanzi

Porcelanato Colonial
Material do piso: Porcelanato com impressão HD
Aparenta: Madeira rústica
Vantagens: Fácil manutenção, alta durabilidade e resistência, baixa 
absorção de água.
Desvantagens: Aparece o rejunte entre o porcelanato não ficando 
tão fiel à madeira.
Conservação: Apenas com água e  
detergente neutro.
Como assentar: Argamassa indicada para  
porcelanato e mão de obra especializada.
Preço: R$ 59,90 o m²
Marca: Cerâmica Porto Ferreira

dia a dia
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dia a dia

Piso Eccolection super deck
Material do piso: Porcelanato
Aparenta: Madeira
Vantagens: Impermeável, lavável, prático e resistente
Desvantagens: Indicado para áreas externas
Conservação: Use água e detergente neutro.  
Não aplique nenhum produto que agrida o porcelanato,  
ou seja, nenhum produto com ácido fluorídrico.
Como assentar: Argamassa e rejunte para porcelanato
Preço: R$ 144,90 o m²
Marca: Portobello

Cerâmica de ladrilho hidráulico
Material do piso: Porcellanato com impressão HD
Aparenta: Ladrilho Hidráulico
Vantagens: Fácil manutenção, alta resistência, baixa  
absorção de água. Mais durável que o ladrilho original.
Desvantagens: Não é feito artesanalmente como os  
ladrilhos hidráulicos.
Conservação: Apenas com água e detergente neutro.
Como assentar: Argamassa indicada para porcelanato e 
mão de obra especializada.
Preço: R$ 59,90 o m²
Marca: Cerâmica Porto Ferreira

Cerâmica Patchwork
Material do piso: Cerâmica
Aparenta: Ladrilho Hidráulico
Vantagens: Superfície acetinada  
e resistência à abrasão superficial
Desvantagens: Não é feito artesanalmente 
como os ladrilhos hidráulicos.
Conservação: Limpar com Adimax Gold 
Removedor
Como assentar: Com argamassa e rejunte 
para cerâmica
Preço: Sob consulta
Marca: Eliane Revestimentos Cerâmicos

Cerâmica milano
Material do piso: Cerâmica  
hidráulica artesanal
Aparenta: Ladrilho hidráulico
Vantagens: Fácil manutenção
Desvantagens: Limitação de  
quatro cores por peça
Conservação: Apenas com água  
e detergente neutro.
Como assentar: Mão de obra 
especializada e uso de argamassa 
indicada para cerâmica
Preço: R$ 9,91 o m², tamanho  
10 x10 cm e R$ 13,27 o m², 
tamanho 20 x 20 cm
Marca: Emme Due

Primitiva
Material do piso: Porcelanato
Aparenta: Madeira rústica
Vantagens: Pode ser usado 
em pisos e fachadas
Desvantagens: Apenas para 
área internas
Conservação: Limpar  
com Adimax Gold Removedor 
Fachadas em geral
Como assentar: Argamassa 
para porcelanato
Preço: Sob consulta
Marca: Decortiles

Parquet mini Caramelo
Material do piso: Porcelanato
Aparenta: Madeira
Vantagens: Superfície acetinado e junta de assentamento  
com 3 mm aparentando o taco.
Desvantagens: Apenas para área internas
Conservação: Limpar com Adimax Gold Limpeza  
Total Porcellanato Polido
Como assentar: Argamassa para porcelanato
Preço: Sob consulta
Marca: Eliane Revestimentos Cerâmicos

Cerâmica Patchwork geométrico
Material do piso: Cerâmica
Aparenta: Ladrilho Hidráulico
Vantagens: Superfície acetinada e  
resistência à abrasão superficial
Desvantagens: Não é feito artesanalmente  
como os ladrilhos hidráulicos. Apenas para  
uso em paredes.
Conservação: Limpar com Adimax  
Gold Removedor
Como assentar: Com argamassa e rejunte 
para cerâmica
Preço: Sob consulta
Marca: Eliane Revestimentos Cerâmicos

Essence decor
Material do piso: Porcelanato
Aparenta: Ladrilho Hidráulico
Vantagens: Não é feito artesanalmente como os  
ladrilhos hidráulicos.
Desvantagens: Não é ideal para áreas externas,  
como rua, garagens, varandas.
Conservação: Limpar com Adimax Gold Limpeza  
Total - Porcellanato Polido
Como assentar: Argamassa para porcelanato
Preço: Sob consulta
Marca: Eliane Revestimentos Cerâmicos

geo Parquet 
Material do piso: Porcelanato
Aparenta: Madeira
Vantagens: Superfície acetinado e junta de  
assentamento com 3 mm aparentando o taco.
Desvantagens: Apenas para área internas
Conservação: Limpar com Adimax Gold  
Limpeza Total Porcellanato Polido
Como assentar: Argamassa para porcelanato
Preço: Sob consulta
Marca: Eliane Revestimentos Cerâmicos
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Projeto, Adriana Lima.

Projeto Teresa Simões; pedra silestone, Brutus; espelhos 
e vidros, Vidro e Cia; cuba, Bollpi; metais e louças, Deca.

Banheiros

Em apartamentos de pouca metragem, 
é comum o banheiro servir tanto para a 
família quanto de lavabo para as visitas. 
Assim, aprenda a deixá-lo mais sofisticado

na casa
Único

O estilo cosmopolita fica bem evidente no banheiro 
de 3 m². O destaque do cômodo fica por conta da 
cuba sobreposta feita em aço inox, que conferiu 
status moderno. Ela foi a peça principal no banhei-
ro, que teve todos os outros revestimentos escolhi-
dos a partir de seu estilo. A bancada foi elaborada 
em silestone cinza e o gabinete superior foi reves-
tido de espelhos para compor harmonicamente 
com o espaço. Já o gabinete inferior permaneceu 
branco com acabamento em laca, acompanhando 
a cor do piso e da parede revestidos em porcelana-
to. Apenas uma pequena faixa em pastilha colorida 
– em tons de preto e cinza – foi usada no canto do 
banheiro, tanto no piso quanto na parede, para dar 
vida ao local contemporâneo.

Acabamentos 
tecnológicos
Por Paula Barradas  Fotos divulgação / J.Vilhora

DicaTrabalhe o cômodo com funcionalidade, levando em consideração que, por ser um ambiente pequeno, a marcenaria e os demais itens de decoração devem se encaixar perfeitamente ao local, sem atrapalhar o pouco espaço de circulação. Para deixar o banheiro (2,90 
x 1,25 m) com mais cara de 
lavado, o box foi escondido 
com o acabamento de adesi-
vo estendido até o teto e aju-
dando a deixar o local mais 
longilíneo. Outro truque para 
ampliar foi o grande espelho 
que emoldura a bancada fei-
ta em granito preto absoluto, 
mesma cor usada nas pasti-
lhas aplicadas na parede do 
vaso sanitário e do adesivo do 
box. Apenas o piso quebra os 
tons escuros. Ele é de mármo-
re travertino, o que contrasta 
com o restante do projeto e 
traz equilíbrio ao cômodo. Por 
fim, os arabescos em dourado 
do adesivo foram elaborados 
nessa nuance para combinar 
com o piso em mármore.

escondendo 
o box
Por Paula Barradas  Fotos divulgação 
/ Lúcio Flaubert

Dica
O box foi prolongado até 

o teto com um adesivo 

escuro, o que ajudou a dar 

profundidade ao banheiro.
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Projeto, Paula Leme Lima para Blanco Design; 
marcenaria, Blanco Design; pedras, Brutus; 
louças e metais, Primeira Linha; iluminação, 

Lustres Iriê; gesso, Damazio Gessos; tomadas e 
interruptores, Spazio SP; revestimentos, De Stijl.Projeto, Adriana Lima.

Banheiros

O banheiro de 2,80 x 1,10 m 
usado para as visitas e para 
a família se destaca por seus 
acabamentos nobres. O granito 
verde com veios que se pare-
cem com madeira foi usado na 
bancada com cuba esculpida 
com design exclusivo criado 
especialmente para o espaço. 
O granito também foi usado 
em uma das paredes do box e 
no rodapé com 50 cm de altu-
ra. O restante das paredes do 
box recebeu pastilhas em vidro 
branco, o piso foi feito em ce-
râmica branca com aspecto de 
pastilha e as paredes restantes 
apenas foram pintadas com 
tinta acrílica branco neve.

design 
exclusivo
Por Paula Barradas  Fotos divulgação 
/ Lúcio Flaubert

Dica
Trabalhe com poucos 

revestimentos e priorize 

o branco para fazer pano 

de fundo para o verde 

do marmorizado, assim o 

ambiente fica mais moderno e 

com o design clean. 

Projetado para um casal com 
apenas um filho, o banheiro 
de 2,4 m2 supre as necessi-
dades de toda a família e tam-
bém dos visitantes. Em estilo 
contemporâneo, o espaço foi 
projetado com revestimentos 
claros, porém com detalhes 
coloridos inseridos nas pasti-
lhas de vidro e metal bronze, 
criando um aspecto diferen-
ciado no espaço. Já a banca-
da foi feita em granito marrom 
absoluto, material não poroso 
que facilita a conservação em 
áreas úmidas. O acabamento 
unido à cuba sobreposta faz 
uma composição elegante e 
fluida, perfeita para combinar 
com as pastilhas. 

detalhes 
fazem a 
diferença
Por Paula Barradas  Fotos divulgação 

A marcenaria do 
gabinete foi elaborada 
pensando na pratici-
dade. O móvel recebeu 
pintura gofratto, resis-
tente à umidade.

DicaO uso de espelho na parede inteira sobre a bancada ajuda a ampliar o minúsculo cômodo.
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Projeto, Giselle Macedo e Patricia 
Covolo Decoração de Interiores; vidros e 
espelhos, Amaral Vidros; louças e metais 
Deca, Decor Banho; papel de parede, 
Wallpaper; marcenaria, Tanabi.

x

Projeto, Vivian Tonglet e Cláudio Helzel.

Despojada e urbano, a moradora 
desejava um banheiro para a famí-
lia e para as visitas que fugisse do 
convencional bege. Para atendê-la, 
o cômodo de 2 m2 foi projeto com 
acabamentos contemporâneos em 
tons de branco e preto, porém sem 
deixar de lado o ar acolhedor do 
espaço íntimo. A porta e a cuba fo-
ram alterados de lado para garantir 
melhor aproveitamento do espaço. 
As paredes foram revestidas com 
pastilhas de vidro até a metade in-
ferior em preto e, na parte superior, 
em branco. Já o gabinete foi feito 
com gavetas e portas ripadas com 
acabamento em laca branca.

Preto 
Branco
Por Paula Barradas  Fotos divulgação 

Banheiros

Dica
Uma pequena prateleira foi 

posta abaixo do gabinete 

superior, para deixar à mão 

itens muito usados, como 

sabonetes e perfumes. Assim, 

evita que as visitas abram os 

armários onde estão os objetos 

mais pessoais da família.

Para que o banheiro de 2,9 m2 
ficasse com estilo de lavabo, a 
arquiteta optou por uma deco-
ração bem mais sofisticada. O 
papel de parede adamascado 
foi aplicado em toda a área seca 
e foi coordenado com a cor do 
gabinete feito em madeira sob 
a pia de granito cinza. A pia 
sobreposta também auxiliou a 
criar a função de banheiro so-
cial ao cômodo usado por toda 
a família. Outra solução usada, 
agora para ampliar, foi o espe-
lho que emoldura toda a pa-
rede do lavatório. Além disso, 
abusou-se da iluminação, que 
dá a sensação de o local ser 
mais amplo. Para esconder o 
box, deixando o ambiente mais 
chique, o tradicional vidro inco-
lor foi trocado por um modelo 
preto, escondendo o chuveiro.

truque  
de classe
Por Paula Barradas  Fotos divulgação 

DicaO vidro preto do box reflexivo cria a sensação de que o espaço é maior no banheiro de  dupla função.
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Projeto, Adriana Fontana.

Cozinha

Para ampliar a cozinha, uma ideia é retirar as paredes que a  
separam da lavanderia e projetar um ambiente mais amplo

a área de serviço
integrando

Para aumentar a claridade na cozinha de 2,5 x 1,2 m2 e sem janelas, 
a lavanderia foi integrada ao cômodo destinado às refeições. A pa-
rede que dividia os ambientes foi retirada e substituída apenas por 
um vidro translúcido na área do fogão. Os armários feitos em MDF 
com acabamento em branco e o piso em porcelanato de mesmo 
tom ajudaram a aumentar a luminosidade. Apenas a bancada foi 
elaborada em granito preto e a parede revestida em pastinhas de 
vidro em tons de verde e dourado, o que conferiu certa sofisticação 
ao local. Outro atrativo é a iluminação embutida atrás do armário 
superior, iluminando a bancada com um efeito bem decorativo.

sem barreiras
Por Paula Barradas  Fotos divulgação

O tradicional tanque 
foi substituído por um 
modelo menor e mais 
moderno, pois como 
os ambientes são in-

tegrados, esse tanque 
chama muito menos 

atenção do que o 
modelo clássico.

Dica
A integração foi essencial para 

levar claridade ao cômodo. 

Além, claro, de ampliar o local, 

já que se trata de uma cozinha 

estreita e longa.
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Projeto, Ligia Resstom; marcenaria, 
Normandia Móveis; revestimentos, 
Portobello Shop; vidros, IV Cen-
tenário Comércio de Vidros. 

Cozinha

A reforma na pequena cozinha de 
9,74 m² permitiu que as disposi-
ções dos armários, eletrodomés-
ticos e bancadas fossem muito 
bem elaboradas para garantir 
uma boa circulação e se tornar 
um ambiente prático e funcional. 
O branco foi a cor escolhida por 
proporcionar amplitude e, em 
conjunto com o granito preto da 
bancada, dar um visual moderno 
ao ambiente. Outro recurso para 
ampliar foi a retirada da parede 
que divide a cozinha da lavande-
ria. No lugar foi colocada uma mu-
reta de alvenaria com fechamento 
de vidro para separar o fogão da 
máquina de lavar roupas.  

Quase unidos
Por Paula Barradas  Fotos divulgação

Dica
O uso de cores claras nas 

cerâmicas e nos acabamentos 

da marcenaria, além da 

eliminação da parede da 

lavanderia, ajudaram a ampliar 

o cômodo de pouca metragem.

Para tornar a cozinha de 8 m mais dinâmica, ela foi integrada 
à sala de estar. O balcão demarca os ambientes sem, contu-
do, criar barreiras para o convívio, possibilitando, assim, que 
quem esteja na cozinha possa se comunicar com as pessoas 
que ocupam a sala. O divisor, como os demais armários da 
cozinha, foi executado em laca branca com detalhes de frisos. 
O tampo do balcão foi feito em nanoglass branco, enquanto 
a bancada da pia recebeu granito mescla. Como o ambiente 
não tem janelas, a porta da lavanderia foi substituída por um 
modelo incolor jateado, que deixa a iluminação passar, porém 
não permite a visualização das roupas no varal.

Atenção aos acabamentos
Por Paula Barradas  Fotos divulgação

Projeto, Elaine Carelli; marcenaria, Carlos JC;  
marmoraria, Garbarino; luminárias, Lustres Iriê; revesti-

mentos, Mais Revestimentos; tintas, Pavão Tintas.

Dica
Para garantir a funcionalidade na cozinha, a arquiteta optou pelo uso de cores claras que garantem a sensação de amplitude. Outros truques foram as divisórias em vidro, que permitiram a entrada de iluminação, e a retirada da parede, evitando a obstrução da circulação e criando um corredor amplo.

Tanto os armários 
superiores quanto os 
inferiores ganharam 
portas com aca-
bamento em vidro 
leitoso, que deixaram 
o local mais clean, 
porém com um toque 
de sofisticação.
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Projeto, Daniel Kalil.  

Cozinha

O arquiteto pode fazer esta obra des-
de o começo, pois o cômodo estava 
sem nenhum revestimento. Desta 
forma, o tempo e o dinheiro que se-
riam usados para o quebra-quebra 
puderam ser aproveitados em aca-
bamentos mais sofisticados. O bran-
co e preto foram as cores escolhidas 
para a longilínea cozinha de 3 x 1,2 
m. Os armários em MDF com vidros 
serigrafados conferiram amplitude 
ao cômodo, pois seu acabamento 
é totalmente reflexivo. O mesmo re-
curso foi usado no piso em porcela-
nato branco, ou seja, a claridade do 
ambiente acabou criando a ilusão de 
amplitude. Já na bancada optou-se 
por um granito preto, quebrando a 
monotonia da cor predominante. 

Reflexo em alta
Por Paula Barradas  Fotos divulgação / Marcelo Magnani

Dica
A escolha por colocar os  

armários e eletrodomésticos de 

apenas um lado ajudou a melhorar 

a circulação do espaço.

A porta translúcida que 
leva à lavandeira cria um 

ambiente quase que unido, 
melhorando a sensação de 

espaço e claridade.

Para deixar a cozinha de 15 m2 mais aconchegante, a 
parede que dividia o cômodo do living foi substituída por 
uma bancada elaborada em corian branco, integrando 
os dois ambientes. Outra mudança estrutural foi feita na 
porta que separa a cozinha da lavanderia. Antes em alu-
mínio antigo, agora ela recebeu nova aparência, pois foi 
pintada de branco. A cor apenas apareceu nos armários 
feitos em tom da madeira claro, para ganhar destaque 
sem deixar o ambiente pesado. Já a bancada dos armá-
rios acompanhou o tom amadeirado, apesar de ter sido 
feita em corian, como na outra.

integrado e amplo
Por Paula Barradas  Fotos divulgação

DicaMesmo tendo pouco espaço, o objetivo era deixar o ambiente organizado e aconchegante, integrando a sala com a cozinha.

Para o piso da cozinha e da lavanderia, 
utilizou-se porcelanato na cor creme.

Projeto, Faten Kamel Soueid; 
marcenaria, Arte e Estilo; porta 

em vidro, Imagem Vidros.
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Cozinha

Aposte nos utensílios coloridos e com formas 
lúdicas, e deixe sua cozinha muito mais gostosa
Por Paula Barradas Fotos Divulgação

diversão
na cozinha
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A batedeira Stand Mixer vem com o kit Set 
Gourmet Specialty que inclui moedor de 
alimentos, cilindro fatiador e ralador. Batedeira, 
R$ 1.990,00 e Kit Set Gourmet Specialty,  
r$ 790,00, ambos da KitchenAid.

Balança digital 
dobrável com display 
LCD e controles 
sensíveis ao toque. 
Pesam sólidos e 
líquidos com as 
seguintes unidades 
de medida: gramas, 
libras, onças e 
mililitros. 
r$ 219,90 na 
loopday.

Batedeiras de 
Silicone com 
formato de 
passarinhos feitas 
de aço inoxidável e 
silicone (batedeira 
maior, 26 cm e a 
menor, 22 cm),  
r$ 59,90 o 
conjunto, no 
o segredo de 
vitório.

A faca Tubarão tem a lâmina em aço inox e o 
cabo emborrachado para maior conforto na hora 

de cortar. Mede aproximadamente 23 cm e é 
ideal para cortar legumes, r$ 24,00 na diseño.

Migalheira de bambu para 
cortar pão e faca de inox  
(41 x 25 x 5 cm),  
r$ 179,00 na  
Cecilia dale.

Pinguim de 
geladeira pintado 
à mão, a partir 
de r$ 350,00 do 
Cako martin.

Cafeteira em aço 
inoxidável e alumínio 

para até 6 xícaras, 
r$ 638,00 da 

Kenwood. 

Chaleira feita em aço 
inoxidável, com capacidade 
para 2,5 litros e com 
alça fixa, r$ 21,30 no 
Armarinhos fernando.

Frigideira com fundo estampado 
de abelinha, r$ 48,00 na mK 
mania Casa & Presentes.

O purificador  
de água PN535 remove 
as impurezas, gostos e 

odores desagradáveis da 
água. Sua nanotecnologia 

impede a proliferação 
de algas e bactérias 

e o sistema hidráulico 
hermético blindado garante 

a não contaminações 
provenientes de insetos 

e poeiras. r$ 149,00 no 
Clube do lar. O cesto 

multifuncional 
possui formato 
de porquinho e 
acomoda todos 
os apetrechos 
de cozinha. O 
utensílio feito em 
MDF estampado 
digitalmente tem 
o formato de 
diferentes figuras 
em 3D (27 x 34 x 
27 cm). r$179,00 
da i-stick.
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Projeto, Camila Klein; marcenaria, Moldan.

Quartos

O quarto deve ser o local mais confortável da casa, pois é nesse cômodo que 
descansamos. Veja como transformá-lo em um ambiente superagradável

mas aconchegantes 
Pequenos, 

Mesmo com pouca metragem (7,15 m2), o quarto 
do casal foi feito com acabamentos suntuosos para 
que o local de dormir fosse o mais aconchegante 
possível. A parede da cama foi elaborada com uma 
ampla cabeceira em camurça fendi, já o restante 
da parede foi revestido em espelho para ampliar 
o cômodo. Uma prateleira embutida na cabeceira 
apenas de um lado da cama faz o papel de criado-
mudo. A frente da cama foi criada um pequeno 
rack que tem a função de guardar livros e um pai-
nel que emoldurar a parede e embutir a televisão.

luxo planejado
Por Paula Barradas  Fotos divulgação

Dica
Mesmo com pouca metragem, 

é possível fazer um projeto 

sofisticado com elementos 

ousados e confortáveis.

O rack ainda embute um pequeno pufe que 
serve de apoio durante a troca de roupa.

   
| 

Pe
qu

en
os

 A
m

bi
en

te
s



   
| 

Pe
qu

en
os

 A
m

bi
en

te
s

44    
| 

Pe
qu

en
os

 A
m

bi
en

te
s

45

Projeto, Lisandro Piloni; objetos decorativos e 
quadros, Marizza Prado; marcenaria e laqueação,  

Cell Marcenaria; tapete personalizado, Nato Interiores.

Quartos

Para deixar o quarto do primeiro filho mais mo-
derninho, o projeto do cômodo foi elaborado 
em tons de azul e cru com acabamentos inu-
sitados, como o couro e o junco natural, além 
do amadeirado pintado de laca. O berço e a 
cômoda receberam demão de laca azul para 
entrar no contexto do quarto e a poltrona de 
amamentação, herança de família, foi refor-
mada em sarja crua. Já as paredes receberam 
lambri de junco até o meio e, na parte superior, 
foram pintadas de bege. Já o piso foi mantido 
recebendo apenas um grande tapete listrado 
para aquecer o ambiente.

nada de tradicional
Por Paula Barradas  Fotos divulgação

Dica
 Em apenas 2 x 2,5 m, o 

uso de cores neutras foi 

fundamental para garantir a 

sensação de conforto visual 

no quarto do bebê.

O emprego de dife-
rentes materiais foi 

proposital para fugir 
do convencional e o 

quarto poder ser uti-
lizado até a juventude 

do recém-nascido.

A suíte máster (4,26 x 2,61 m² ) precisava ser projetada para ca-
ber todos os itens de um quarto e também um bom guarda-rou-
pas. A solução foi elaborar armários em L e minicriado-mudos, 
um de cada lado da cama. A parede da cama foi forrada toda em 
espelho, o que deu profundidade ao quarto. Sobre o acabamen-
to ainda foram pendurados quadros com paisagens de Paris e 
uma prateleira para ornamentos decorativos. Já o guarda-roupa 
foi confeccionado com portas basculantes com acabamento em 
vidro fendi, o que conferiu sofisticação a ambiente.

Conforto na troca de roupa
Por Paula Barradas  Fotos divulgação

DicaAs portas de abrir foram escolhidas 
devido à sua visão privilegiada. Assim, 
o casal pode usar ao mesmo tempo o 
guarda-roupa, sem precisar fechar um 
pedaço para abrir outro, como ocorre com as portas deslizantes.

Projeto, OCA Oficina de Criação  
e Arquitetura; execução, Todeschine.



   
| 

Pe
qu

en
os

 A
m

bi
en

te
s

46    
| 

Pe
qu

en
os

 A
m

bi
en

te
s

47

Quartos

Feito com uma decoração clean e funcional, para facilitar a vida 
do menino de 4 anos, o quarto possui um mobiliário pensado 
no bem-estar do morador, sem criar barreiras para que ele ande 
pelo espaço tranquilamente. Com cores neutras e claras es-
colhidas para criar um clima de tranquilidade, os poucos tons 
vibrantes são pontuais: aparecem na roupa de cama e no ade-
sivo na parede com o propósito de levar alegria e vivacidade, 
já que se trata de um quarto infantil. O piso recebeu tacos de 
cumaru e as paredes tinta PVA. Toda a marcenaria é de madeira 
com revestimento melamínico com muitos nichos para guardar 
os brinquedos e também enfeitar o quarto de 12 m2.

Pronto para a brincadeira
Por Paula Barradas  Fotos divulgação

DicaOs adesivos do desenho preferido do garoto deixaram o quarto ainda mais personalizado. 

Projeto, Marcos Contrera; execução, Difratelli; piso de 
madeira, Assoalhos São Bernardo; iluminação, Iriê Perimetral; 

adornos, cortinas,persianas rolos e almofadas, Archiforma; 
painéis adesivos, Ideal Signs; enxoval, Alamanda.

Os móveis com ergonomia, como 
nichos nas paredes, ajudam na 
fluidez do espaço e garantem 
mais conforto visual. 
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Projeto, Adriana Fontana.Projeto, João Gilberto Saspadini  
Junior e Sérgio Schiavon.

Quartos

Misturando elementos rústicos a modernos, o quarto 
do recém-nascido (2,70 x 3,00 m) ganhou um apelo di-
ferente e bem sofisticado. Apesar de ser um pequeno 
ambiente, uma das paredes foi revestida em madeira 
natural, porém para diminuir a sensação de redução 
de espaço, a cômoda que fica localizada à frente foi 
elaborada sob medida na cor branca. Já nas outras 
paredes, foi instalado um lambri branco com alto e 
baixo relevo. Na parte superior, um delicado papel de 
parede listradinho. A janela também não foi esqueci-
da, ganhou uma moldura feita de nichos iluminados 
que serve como aparador para mimos do bebê. 

decorado com amor
Por Paula Barradas  Fotos divulgação

Dica
No futuro, quando a 

criança crescer, é só 

substituir o berço pela 

cama e o trocador por 

uma bancada de estudo, 

assim não será necessário 

refazer todo o layout.

A árvore feita em MDF com 
folhas em tecidos variados 

ajuda a ampliar, pois a peça 
se duplicada no espelho.

O quarto de 8 m2 dividido entre dois 
irmãos não permitia a colocação 
de uma cama ao lado da outra. A 
solução foi usar uma beliche para 
ganhar espaço. Porém, o modelo 
de cama foi confeccionado com 
design diferenciado. Enquanto a de 
baixo fica em uma extremidade do 
quarto, a de cima fica em outra, tor-
nando o local menos carregado. A 
parede no qual as camas encostam 
também teve uma atenção espe-
cial. Ela foi revestida em amadeira-
do com o centro em espelhos para 
ampliar o local. Sob a cama supe-
rior foi acomodada uma escrivani-
nha para os estudos.

Criatividade
em dois andares
Por Paula Barradas  Fotos divulgação

Dica
O beliche com camas longe 

uma da outra torna o quarto 

menos claustrofóbico, 

principalmente para quem 

dorme na parte de baixo.

Para dar mais alegria ao cô-
modo, o puxador embutido 

na porta do guarda-roupa foi 
pintado de amarelo e lúdicos 

pássaros em adesivos se 
espalharam pelas paredes.
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Edredom Micro 
Mink com 
sherpa e porta 
travesseiro. 
Solteiro, R$ 
177,30. Queen, 
R$ 267,30 no 
mundo do 
Enxoval.

Colcha Orvieto 
inspirada na 
decoração 
sofisticada dos 
palácios no norte 
da Itália. Queen, 
r$ 1.615,20 na 
trussardi.

Colcha Tricot Canelada 100% 
acrílico, R$ 498,00 de casal (220 
x 250 cm), na lolahome.

Jogo de cama com um edredom 100% 
poliéster, um conjunto de lençol 100% 
algodão 150 fios, dois porta-travesseiros e 
duas fronhas, r$ 179,90 na mobly.

Capa de edredom dupla face com fronha em tecido 
100% algodão egípcio 400 fios e detalhe com 
ponto ajour. solteiro, r$ 280,00. Casal, r$ 350,00. 
Queen, r$ 395,00 no mundo do Enxoval.

Manta feita em jacquard 
cinza com letra em bege, 
r$ 420,00 na Enfance.

Jogo de cama Gotha com fio penteado 
e sobrelençol com dobra feita. Conjunto 
com cinco peças 100% algodão e percal 
180 fios. King, r$ 174,90. Queen, 
r$ 153,90 e Casal, r$ 139,90 da 
Karsten.

Enxoval

Durma em aconchegantes lençóis, 
edredons e colchas para garatir uma 
boa noite de sono

bons
sonhos Kit de manta (80 x 80 cm), 

travesseirinho (30 x 40 cm) e capa para 
bolsa d’água quente, tudo em tricô pima 
personalizável, r$ 410,00 na Enfance.

Por Paula Barradas Fotos Divulgação

Colcha Oxford feita em tecido exclusivo 
com textura de fio tinto e relevo das listras 
plissadas. Jogo de lençol Queen,  
r$ 513,00. Colcha Queen, r$ 1.043,00, 
tudo na trussardi.
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Projeto, Andrea Pontes  
Arquitetura e Interiores; móveis,  

Dellanno; iluminação, Casa Roberto.

salas

Criatividade e bons truques de marcenaria são necessários para dar à a 
pequena sala ares de um amplo salão para receber

a área social
Planejando

Para o living ( 3,90 x 5,00 m) ficar mais aconchegante, a marcenaria da estante que 
embute a televisão e guarda todos os aparelhos do home theater foi confeccionada 
em acabamento claro, pois um revestimento escuro poderia diminuir o ambiente. 
Feito em MDF com laminado branco, o móvel possui nichos nas laterais e uma base 
com portas na parte inferior. Há ainda mais um truque de marcenaria que ajuda a 
ganhar espaço: os módulos inferiores foram projetados com portas para guardar 
CDs e DVDs. A estante, destaque no cômodo que só possui mais um sofá como 
complemento, tem em seus nichos laterais iluminação embutida feita com soquetes 
bem finos e lâmpadas halógenas bipinos, que iluminam objetos decorativos.

destaque em um móvel
Por Paula Barradas  Fotos divulgação

Para dar mais 
requinte ao móvel, 
foi feita no forro de 
gesso uma moldu-
ra contornando a 
estante.

Dica
Em um ambiente 

pequeno, destaque um 

único elemento, assim o 

cômodo não fica muito 

carregado.
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Projeto, Cristiane  
Schiavoni Arquitetura.

salas

Para dar vida ao living de 15 m2, o espaço 
foi decorado com elementos ecléticos de 
diversos materiais e estilos. Como a mo-
radora estava cansada de sua antiga sala 
neutra, ela deu preferência por um novo 
ambiente cheio de referências. O tecido 
ultrasuede foi usado nos sofás, já a fibra 
natural aparece na estrutura das poltronas 
e, por fim, a madeira foi escolhida para os 
móveis. Essa diversidade de materiais dei-
xou o ambiente convidativo para ser usado 
no dia a dia. Outro destaque fica por conta 
do rack embutido na parede, que possui 
uma iluminação em suas extremidades em 
tom amarelado, dando modernidade ao 
móvel. Este foi elaborado em madeira es-
cura com painel em laca.

mix de materiais
Por Paula Barradas  Fotos divulgação

Dica
Escolha móvel no 

tamanho adequado, 

que não ocupam 

visualmente o espaço.
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Projeto, Elaine Carelli; marcenaria, Carlos JC; luminárias,  
Lustres Iriê; móveis, Estar Móveis; tintas, Pavão Tintas; papel de 

parede  e cortinas, Alamanda Home; laminados de madeira, Intensity.

salas

Para deixar a sala de 8 m bem confortá-
vel, optou-se por um amplo sofá que se 
estende em uma chaise. Para não tirar a 
área de circulação da casa para a varanda, 
a mesa central foi deixada de lado, con-
centrando todos os objetos decorativos 
na estante cheia de nichos, que serve de 
base para a televisão. A peça ainda tem 
um truque que facilita o dia a dia: apesar 
de ser um móvel grande, ele pode ser mo-
vido para a manutenção de fios e até para 
a limpeza, devido às suas roldanas que 
permitem movimentar a estante livremen-
te. Feito em MDF laqueada de branco, o 
móvel concentra os aparelhos eletrônicos 
do home theater com delicadeza e sem 
sobrecarregar a decoração.

menos é mais
Por Paula Barradas  Fotos divulgação

Dica
Utilize móveis pontuais  

em um ambiente pequeno, 

assim possibilitará uma 

boa circulação. 

Na sala já existia a lareira, mas estava um pouco des-
gastada devido ao tempo. Para deixá-la mais atual, foi 
feito um painel no qual ela se encaixa e que embute a 
televisão, fazendo o papel de rack. Em estilo contem-
porâneo e com poucos detalhes, o objetivo foi deixar 
tudo prático em cores neutras que ajudam a destacar 
o cinza do painel e o vermelho utilizado na mesa de 
centro de altura baixa. Por fim, optou-se por apenas 
um sofá com duas pequenas poltronas que ocupam 
menos espaço. 

lareira repaginada
Por Paula Barradas  Fotos divulgação

DicaMesmo com pouco espaço, o objetivo era deixar o ambiente organizado e com estilo, utilizando poucos móveis.

Projeto, Faten Kamel Soueid; marcenaria, 
Marcenaria Arte e Estilo; cortina, Luxaflex; 

sofá, Etna; mesa de centro, Etna.

Junto ao gesso foi instalada uma 
fita de LED, deixando a ilumina-

ção indireta em todo o living.
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Projeto, Celeste leão.

salas

A sala de 10 m2 e cor ousada chama a 
atenção devido ao estilo do sofá – ela-
borado em veludo berinjela. Para não 
sobrecarregar o pequeno ambiente, a 
arquiteta optou pelo restante da de-
coração em tons neutros. O aparador 
que divide o living do jantar foi feito em 
laca branca, mesmo material do rack 
que encosta no painel, que embute a 
televisão, feito em tons de amadeirado 
e preto. Outro ponto importante des-
ta ambientação foi o criterioso estudo 
luminotécnico. O resultado foi a com-
posição de pontos de luz necessários 
sobre o rack e, também, sobre o apa-
rador colocado atrás do sofá. 

ressaltando a cor
Por Paula Barradas  Fotos divulgação/ Yuji Sogama

Dica
A ousadia de cores 

também pode ser um 

truque para disfarçar o 

pequeno cômodo, pois 

a atenção acaba se 

voltando para a peça 

em destaque.
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Projeto, Cristiane Schiavoni Arquitetura; nicho, 
marcenaria Decorcity; painel de mármore, 
Marmoraria Alonso; iluminação, Empório Luz.

salas

Devido ao pouco espaço no aparta-
mento, a sala ganhou dupla função 
e precisou acomodar os móveis do 
home theater e do escritório. O fun-
do um painel em preto determinou o 
espaço para o trabalho. A peça ainda 
possui diversas prateleiras que aju-
dam a decorar todo o ambiente, pois 
elas servem como base para diferen-
tes ornamentos. Na sala, o destaque é 
o painel em mármore travertino roma-
no que embute a televisão e os nichos 
criados para acomodar a aparelhagem 
eletrônica. O espaço embutido da pa-
rede foi retirado do cômodo localizado 
logo atrás – o quarto da empregada 
que é usado como dispensa.

living multiuso
Por Paula Barradas  Fotos divulgação

Dica
Delimitar visualmente 

os espaços traz 

organização para o 

ambiente e também 

conforto.

Na frente da televisão, apenas foram 
colocadas uma mesa de centro e duas 
poltronas. A chaise faz a divisão entre 
o living e o home office, e o sofá sepa-
ra a sala do ambiente de jantar.
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salas

Projeto, Cristiane Schiavoni Arquitetura;  
marcenaria, Decorcity; iluminação, Empório Luz.

Para criar um home theater separado do living, 
foi necessário fazer algumas adaptações no 
apartamento. O closet do quarto foi diminuído 
e a ampla sala foi dividida em dois espaços dis-
tintos. O painel da televisão foi embutido 15 cm 
para dentro da parede, desta forma os nichos 
e as gavetas não ficaram com uma profundi-
dade reduzida reduzindo o espaço para CDs 
e DVDs. A sala ainda pode virar um quarto de 
hóspedes, já que o sofá se abre em uma cama 
e a porta articulada se fecha, preservando a 
intimidade da visita. Outro armário também foi 
embutido na parede, servindo como mesa de 
estudos, cheio de armários para guardar a co-
leção de livros do morador.

Embuta os armários
Por Paula Barradas  Fotos divulgação

Dica
Aproveite todos os 

pequenos cantos abrindo 

paredes para embutir ao 

máximo as peças.

Para ampliar o espaço de 8,5 m², 
a marcenaria foi elaborada 

em branco, deixando o colorido 
apenas nos detalhes.
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revestimento

Muda sua casa alterando apenas 
um elemento, o revestimento das 
paredes. Veja as diversas opções que 
combinam com qualquer decoração

Abuse do
papel de parede

Por Paula Barradas Fotos Divulgação

Papel de parede  
100% papel

Medida do rolo: 0,52 x 10 m
Aplicação: Aplicar com cola  

especifica para papel de parede
Limpeza: Somente com  

espanador e aspirador de pó
Preço do rolo: R$ 99,90

Leroy Merlin

Papel de parede 100% papel
Medida do rolo: 0,56 x 10 m
Aplicação: Aplicar com cola especifica para papel de 
parede em superfícies lisas, secas, sem imperfeições e sem 
nenhuma ondulação para que no ato da aplicação do papel, 
ele não fique com bolhas ou desnível e livre de umidade
Limpeza: Somente com pano úmido
Preço do rolo: R$ 170,00
Bobinex

Papel de parede 100% papel
Medida do rolo: 0,53 x 10 m

Aplicação: Aplicar com cola especifica 
 para papel de parede

Limpeza: Somente com espanador e aspirador de pó
Preço do rolo: R$ 91,90

Leroy Merlin

Papel de parede 100% papel
Medida do rolo: 0,7 x 10 m
Aplicação: Cola especifica para papel de parede
Limpeza: Com pano úmido sem produtos químicos
Preço do rolo: R$ 506,00 e preço do m²: R$ 72,29
Naru

Papel de parede em cortiça
Medida do rolo: 0,9144 x 
10 m
Aplicação: Aplicar com  
cola especifica para papel 
de parede
Limpeza: Somente com 
espanador e aspirador  
de pó
Preço do rolo: R$ 3.542,00 
e preço do m²: R$ 387,36
Naru

Tecido para parede 100% Algodão
Largura: 1,60 m
Aplicação: Diretamente sobre a parede utilizando-se cola 
fórmica, mas é recomendado que a parede esteja livre de 
umidades e nivelada para não ocasionar ondulações
Limpeza: Apenas limpe com aspirador de pó. Para limpar 
manchas ou derramamento de líquidos o ideal é usar pano 
úmido e sabão neutro. Nunca use produtos abrasivos
R$ 43,90 o metro
Paranatex

Papel de parede pie de poule vinílico
Medida do rolo: 0,53 x 10 m
Aplicação: Aplicar com cola especifica  
para papel de parede
Limpeza: Somente com espanador e aspirador de pó
Preço do rolo: R$ 54,90
Leroy Merlin

Papel de parede vinílico
Medida do rolo: 0,52 x 10 m
Aplicação: Aplicar com cola especifica para papel de 
parede em superfícies lisas, secas, sem imperfeições 
e sem nenhuma ondulação para que no ato da 
aplicação do papel, ele não fique com bolhas ou 
desnível e livre de umidade
Limpeza: Somente com pano úmido e sabão neutro
Preço do rolo: R$ 170,00
Marcelo Rosenbaum para Bobinex

Papel de parede 100% papelcom alto relevo em espuma
Medida do rolo: 0,53 x 10 m
Aplicação: Aplicar com cola especifica para papel de parede 
Limpeza: Lavável com pano úmido
Preço do rolo: sob consulta
Mundo do Papel de Parede

Papel de parede  
100% papel
Medida do rolo:  
0,52 x 10 m
Aplicação: Aplicar com 
cola especifica para  
papel de parede 
Limpeza: Somente  
com pano úmido
Preço do rolo: R$ 88,50
Tok&Stok
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A
Adriana Fontana, 

tel.: (11) 2306-6051,
www.adrianafontana.com.br

Adriana Lima Arquitetura e Interiores, 
tel.: (44) 3226-2608, 
www.adrianalima.arq.br

Andrea Pontes Arquitetura e Interiores,
tel.: (11) 2872-6257, 

www.andreapontes.com.br

Armarinhos Fernando 
(11) 2799-8000 

www.armarinhos-fernando.com.br

B
Bem Fixa, 

www.bemfixa.com.br

Blanco Design, 
tel.: (11) 3969-8228,

www.blancodesign.com.br

Bobinex, 
tel.: (11) 4704-3500,
www.bobinex.com.br

 
C

C&C, 
www.cec.com.br

Cako Martin, 
www.cakomartin.com

Camila Klein, 
tel.: (11) 5041-4529, 

www.cklein.com.br

Carpe Diem, 
SAC: 0800 7700270,

www.carpediembrasil.com.br

Cecília Dale, 
tel.: (11) 3064-2644

Celeste Leão, 
tel.: (71) 9981-7252, 
www.celesteleao.com.br

Cerâmica Porto Ferreira, 
tel.: (19) 3589 4000, 

www.ceramicaportoferreira.com.br

Cristiane Schiavoni Arquitetura,
tel.: (11) 3649-4900, 

www.cristianeschiavoni.com.br

D
Daniel Kalil, 

www.danielkalil.com.br

Decortiles, 
SAC: (48) 4004-2971,
www.decortiles.com.br

Diseño, 
www.casadiseno.com.br

Durafloor, 
www.durafloor.com.br

E
Elaine Carelli, 

www.elainecarelli.com.br

Electrolux, 
SAC: 0800 728 87 78,
www.electrolux.com.br

Eliane Revestimentos Cerâmicos, 
SAC: (48) 4004-2971, 

www.eliane.com

Emme Due, 
www.emmedue.com.br

Enfance, 
www.enfance.com.br

Estúdio Gloria, 
www.estudiogloria.com.br

Etna, 
www.etna.com.br

F
Faten Kamel Soueid, 

tel.: (11) 98537-2888.

Fiat Fashion, 
www.fiatfashion.com.br

Futon Company, 
www.futon-company.com.br

G
Galatea Casa, 

www.galateacasa.com.br

Gift by Moma, 
www.giftbymoma.com.br

 
 

Giselle Macedo e Patricia Covolo  

Decoração de Interiores, 
www.macedoecovolo.com.br

Grey House Iluminação, 
tel.: (41) 3336-4159, 
www.greyhouse.com.br

H
Herman Mille,

www.issoehermanmiller.com.br

Hips Retrô, 
tel.: (11) 3078-4844, 
www.hipsonline.com.br

I
In. Casa, 

tel.: (11) 3062-0660

K
Kenwood, 

www.kenwood.com.br

KitchenAid, 
www.kitchenaid.com.br

L
Lanzi, 

www.lanzi.ind.br

Leather Editions, 
www.leathereditions.com.br 

LEF Cerâmica, 
www.lef.com.br

Leroy Merlin,
www.leroymerlin.com.br 

4007 1380

Ligia Resstom, 
www.ligiaresstom.com.br

Lisandro Piloni, 
www.piloni.com.br

Lolahome 
(41) 3076-7635 

www.lolahome.com.br

Loopday, 
www.loopday.com.br

Lukscolor,
tel.: (11) 5087-9300, 
www.lukscolor.com.br

M
Meu Móvel de Madeira, 

www.meumoveldemadeira.com.br

MK Mania Casa & Presentes, 
www.mkmania.com.br

Mobly, 
www.mobly.com.br

Monise Rosa Arquitetura e Interiores, 
www.moniserosa.com.br

Mundo do Enxoval, 
tel.: (11) 3064-1315, 

www.mundodoenxoval.com.br

Mundo do Papel de Parede, 
www.mundodopapeldeparede.com.br

N
Naru,

tel.: ( 11) 2338-4122

O
O Segredo de Vitório, 

SAC: 0800 052 8486, 
www.osegredodovitorio.com

Oca Oficina de Criação e Arquitetura, 
www.arquiteturanaoca.com.br

OPPA, 
www.oppa.com.br

P
Paranatex, 

www.paranatex.com.br

Portobello, 
www.portobello.com.br

S
Saspadini & Schiavon Arquitetura, 

tel.: (11) 3849-4527, 
www.saspadinischiavon.com.brKarsten

T
Tarkett/ Fademac, 

www.tarkett.com.br

Teresa Simões, 
www.teresasimoes.com.br

Tok&Stok, 
www.tokstok.com.br
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66 Já nas bancas

TODA A HISTÓRIA DO MAIS
CLÁSSICO DESIGN SOBRE RODAS
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