
Personalidade e 
sofisticação na medida certa

Arquitetura de interiores

 Projetar um ambiente que ve-
nha de encontro com as expectativas 
do cliente, sem parecer extravagante e 
nada muito sofisticado, mas que tenha a 
medida certa destes elementos, é o ver-
dadeiro desafio de um bom arquiteto.
 Neste apartamento de praia, 
projetado e executado pela  arquiteta 
Jânia Maria Pereira, da Formato D, o 
desafio estava em conseguir o máximo 
de integração no convívio familiar e so-
cial diário, estabelecendo  espaços cla-
ramente individualizados, permitindo a 
realização de múltiplas tarefas, reunindo 
grupos de pessoas  em ambientes espe-
cíficos e ao mesmo tempo mantendo-as 
integradas  com o todo.
 Integram-se desta forma as Sa-
las de estar, de Jantar e a Cozinha/chur-
rasqueira, que cumprem cada um com 
seu papel individual e ao mesmo tempo 
ocupam praticamente o mesmo espaço.
 A sala de estar p   rojetada para 
abrigar também um Home theater, re-
cebeu especial atenção na sua decoração 
com o objetivo de torná-la ao mesmo 
tempo confortável e aconchegante. 

 Uma de suas paredes rece-
beu um aplique adesivo personalizado 
de um tema “Holywoodiano dos anos 
60” especialmente criado por um ar-
tista plástico, onde a cor do vestido 
de Marylin Monroe acompanha a do 
tecido aveludado roxo do sofá. 

Fotos: Ice Comunicação
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 A Cozinha/churrasqueira foi 
concebida de forma a ser o centro do 
ambiente. Na bancada de ilha, em siles-
tone zirconium, foi instalado o fogão e 
a cuba, permitindo com isto a plena in-
tegração de lazer permanente entre os 
ambientes.
 Os móveis, todos com portas 
e gavetas de vidro pintado preto e es-
pelho fume, foram projetados exclusiva-
mente para este ambiente e permitem o 
máximo de disponibilidade de espaços 
internos e muita praticidade de acesso 
para o uso dos utensílios de cozinha, 
churrasqueira e bebidas. Seu fácil acesso 
de qualquer um dos espaços adjacentes 
e mesmo das áreas mais intimas como 
os quartos, o  torna extremamente útil, 
pratico e de fácil utilização.  A Sala de Jantar recebeu uma decoração simples mas aconchegante. Corti-

nas de cor neutra do tipo romana da luxaflex, foram utilizadas em todas as janelas 
de forma a atenuar a claridade da luz do dia, proteger os móveis e embelezar o 
ambiente no período noturno tornando-o ameno e relaxante.

 A mesa utilizada foi da linha Brasília - Doimo  e as cadeiras da linha Tork - Doimo, 
deixando a sala em harmonia com o restante dos ambientes. 
 O lustre em cima da mesa foi especialmente projetado e fabricado para este cliente, com 
cores de fundo de cúpula em tom amarelo.
 Ao fundo ainda, num canto bem exclusivo e de pequenas dimensões foi colocada um 
chaise em fibra natural com estofamento em veludo preto, fazendo deste local um local ideal de 
leitura ou descanso isolado. 
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 A passagem, que leva para a sala de estar e aos quartos, exigia uma decoração discreta, mas que destacasse o ambiente de 
forma a complementar o espaço como um todo.
 A opção foi partir para uma solução simples e ao mesmo tempo harmoniosa, estabelecendo um contraste na parede em 
frente à cozinha que por sinal é um lugar de passagem obrigatória. Foi aplicado um revestimento de pedra iluminado por duas lâm-
padas leds especiais, realçando o contraste da ondulação do revestimento, complementado por dois vasos vietnamitas. 
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Serviço:

Pedras Kraisch
(47) 3435-4755 www.pedraskraisch.com

Casa Geraldo
(47) 3275-2055 www.casageraldo.com

Via House
(47) 3348-6696 www.viahousepersianas.com.br

Arquiteta Jânia M. Pereira 

FORMATO D Arquitetura

Jaraguá do Sul - SC

www.formatod.com.br

47 3055 0023

 Os quartos dos rapazes foram tratados como locais 
de descanso complementados  apenas por móveis de dese-
nho simples, mas funcional. Receberam armários com portas 
espelhadas de correr, colchões tipo  box tamanho Queen e 
criados mudos laterais.
 Nichos específicos para abrigar a TV integrada com 
antena coletiva e reprodutores de Blu Ray foras projetados 
para cada caso. Nas janelas foram utilizadas persianas em 

alumínio da Luxaflex e as paredes receberam revestimentos 
laminados do mesmo material dos móveis e em alguns trechos 
foram complementados com papel de parede.
 Os tons Azul e Amarelo foram escolhidos pelo clien-
te de acordo com o gosto do usuário de cada quarto.
 A iluminação foi feita toda com luzes direcionadas e 
pendentes, assim como fitas de LED RGB nas sancas de todos 
os ambientes. 
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