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destaque
Neste projeto, de 62 m2, o nobre material é muito bem 
explorado em painéis, móveis, piso e acessórios
TEXTO: DANIELA ESPINELLI FOTOS: MARIANA ORSI / DIVULGAÇÃO

MADEIRA EM
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Carinhosas, as filhas de 

uma senhora viúva 

resolveram presenteá- 

-la com um novo apartamento. 

A responsável pelo projeto foi 

a arquiteta Danyela Correa, 

que acertou todos os detalhes 

com as meninas, buscando o 

máximo de informações para 

imprimir bem o estilo da mãe. 

Como a antiga morada tinha 

uma metragem maior – e 

essa é uma casa de vó, onde 

acontecem os encontros da 

família aos fins de semana –, 

o principal desafio foi ampliar 

os espaços desse imóvel, de 

62 m2. Para isso, a profissional 

se utilizou, sobretudo, da 

integração da sala, da varanda 

e da cozinha. A decoração é 

moderna com toques clássicos 

e traz como ponto de partida a 

madeira, que foi utilizada nos 

painéis, no piso e nos móveis. 



66  casa&CONSTRUÇÃO

Apaleta escolhida é 

predominantemente 

neutra, mas toques 

coloridos aparecem para dar 

vida ao projeto. O destaque 

é o painel da TV, sob medida,  

feito de madeira carvalho, 

que acompanha o rack, 

com frente de laca branca. 

Um generoso sofá de linho 

(Kenzo, Breton) figura no 

ambiente com almofadinhas 

de seda e de linho de mesma 

escala cromática. Em vez de 

pendurar os quadros com 

paspatur, Danyela optou 

por apoiá-los na prateleira 

acoplada ao balcão.

NA VARANDA...
...formou-se um canto de leitura, 
com poltrona com tecido chevron 
(Quaker Decor) e mesinhas de 
laminado de carvalho (Energy M) 
e de cor nogal (Tab), da Breton. 
Luminária com cúpula de linho 
(Puntoluce) e quadros coloridos 
completam a proposta. 

MAIS ESPAÇO
A porta da varanda foi retirada e o chão, nivelado.  

O mesmo piso (peroba dourada, Indusparquet) foi 

usado em todas as áreas secas. No espaço foi  

possível criar uma hortinha em um painel  

vertical de MDF Carvalho Hannover (Duratex).
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Asala de jantar ganhou 

um painel de carvalho 

e espelhos.  A mesa de 

laca branca (Breton) é solta, 

possibilitando mais assentos 

junto às cadeiras de linho. Sobre 

o conjunto, um romântico 

pendente de vidro soprado. 

PARA RECEBER
Para acomodar mais pessoas, 
o escritório criou um banco 
(Marcenaria Fazzio) com futons 
e almofadas (Quaker Decor). 
Banquetas Technicolor (Tidelli), 
de alumínio servem como 
assentos ou mesinhas de apoio.

RECORDAÇÕES
No corredor que dá acesso à área íntima, Danyela criou algo bem especial: 
“Montamos um composé para trazer um pouco mais da vida da moradora 
para a decoração. As fotos foram enviadas pelos filhos e netos e as 
revelamos em tamanhos adequados para as molduras selecionadas”, conta. 
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Por se tratar de uma 

área molhada, o piso da 

cozinha é de porcelanato 

(Galileu Crema, Portobello).  A 

marcenaria se revezou entre 

MDF branco diamante, vidros 

brancos e carvalho natural, 

seguindo o mesmo conceito da 

sala. Uma parede de ladrilhos 

hidráulicos (Dalle Piage) azuis- 

-claros dá alegria ao ambiente. 

Assim como na área de serviço, 

a bancada da pia foi feita com 

Caesarstone Osprey.

BOA IDEIA
Como a lavanderia é pequena, o 
espaço atrás da porta de entrada 
foi aproveitado para compor 
um armário (também com 
acabamento de carvalho) para 
armazenar produtos de limpeza, 
aspirador e vassouras. 

PRIVACIDADE
A porta da área de 
serviço foi substituída por 
um modelo articulado 
de vidro serigrafado 
branco – assim há melhor 
iluminação na cozinha 
e a lavanderia fica 
escondida. Os móveis 
foram feitos sob medida 
com MDF de padrão 
Branco Diamante e 
bancada de pedra 
Caesarstone Osprey.
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ELEGANTE E NEUTRO
O banheiro veio em tons pastel 
para prover mais elegância, mas 
a pastilha hexagonal (Chérie, cor 
Argent) deu o toque moderno. Os 
demais detalhes são bancada de 
mármore branco piguês e gabinete 
de MDF Carvalho Hannover. 

Oquarto seguiu um 

estilo romântico, assim 

como a sua moradora. 

A cama com palhinha e um 

quê provençal foi o único 

móvel reaproveitado da antiga 

casa e ganhou um enxoval 

com um delicado tecido floral 

(Cashmere Bicolore Brreeza, 

da Entreposto), que também 

compõe a banqueta laqueada 

da pentedeira (Quartos Etc.).

DÉCOR
As paredes 
receberam um 
barrado com 
moldura de gesso 
que divide o papel 
azul (coleção Casa 
Bela, da loja Iuri)  
e a pintura na 
parte superior.  



70  casa&CONSTRUÇÃO

 DE OLHO NA PLANTA

AMPLITUDE
Para ganhar mais espaço, a 
parede que dividia os dois 
dormitórios foi derrubada – os 
armários formam a divisão. O 
caixilho da varanda também saiu 
de cena: “Assim conseguimos 
uma integração melhor entre os 
ambientes”, explica a arquiteta 
Danyela Correa. 

Aárea de estudos  

também acomoda a TV. 

Fitas de LED auxiliam na 

leitura, assim como a ergonômica 

cadeira Sayl Chair (COD Store 

Brasil). Ao lado, o banheiro social 

conta com pastilhas de vidro 

(Minor Mix Blue, CristalColor)  

e armário espelhado com  

luz de LED embutida. 

VISITAS
Este é o quarto do 
neto e de hóspedes, 
por isso conta com 
uma cama estilo 
sofá de MDF com 
futons dobrados 
que podem ser 
usados como 
colchões extras. 
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