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A essência high low se impõe de forma jovem e ao mesmo tempo sofisticada neste
apartamento de 200m², em Porto Alegre (RS). O casal com dois filhos pequenos não
poupou esforços na escolha de bons materiais de revestimentos e em tecnologia.
Mas, no projeto da arquiteta Carolina Burin, os móveis soltos e os elementos de
decoração também mesclam escolhas simples, vibrantes e despretensiosas. “Os
moradores são jovens, alegres e muito bem humorados e queriam traduzir isso em
sua casa. Uma das maiores preocupações era evitar que a morada se parecesse com
cara de casa de vó”, explica Carolina. Na planta baixa, as maiores alterações foram
feitas na cozinha, para a criação da ilha central, e no banheiro da suíte, que previu
um melhor uso do closet e uma divisão na área do vaso sanitário e do chuveiro. A
iluminação também ganhou uma atenção especial, com cerca de 70% dos pontos de
luz em led, solução que une estética e economia de energia. Os leds estão presentes
nos embutidos, nas sancas e no sistema RGB dos banheiros, onde a troca de cores
pode ser acionada. Com base neutra de materiais como a madeira cumaru, com
efeito de demolição, e paredes pintadas na paleta cinza, o projeto permitiu que as
cores fossem destacadas pontualmente, como o amarelo nas poltronas de camurça,
e as obras de arte, dos artistas Henry Lichtmann e Gustavo Correa, o Gusco. Na
cozinha, o porcelanato tom sépia mantém a padronagem também presente na parede
adesivada com ingredientes e utensílios para deleite da criançada.
ESTILO DO PROJETO
O mix de materiais escolhidos para este projeto revela a proposta jovem.
Revestimentos, tecnologia e itens como metais exibem lançamentos de ponta
e são misturados sem melindres a móveis despojados e objetos simples, como
as luminárias de alumínio. O resultado é um imóvel com jeito de casa de família,
para uso intenso, e com soluções feitas para durar, como a marcenaria neutra,
com linhas retas e escolhas tradicionais. O branco e o amadeirado permitirão, no
futuro, mudanças no décor de forma rápida e prática.
104

Anuário Visual&Design

Dentro da cartela de cores que vai do gelo ao cinza, o estar foi composto por tecidos como camurça dos estofados e poliéster da
cortina. A persiana romana traz tela solar e motorização. A madeira aquece o visual na mesa de centro com tampo de espelho e no
banco. Acima, o pé cromado contrasta com a madeira maciça da mesa, composta por cadeiras com encosto de palha trançada e
assento em linho sintético. Mesmo piso de cumaru reveste a bancada da churrasqueira, complementada por granito Preto Absoluto.

Madeira maciça com tratamento para áreas externas e tecido impermeável garantem o visual dos móveis da sacada. Acima, nos
banheiros, a marcenaria em laca branca e bege predomina, assim como mármores neutros, a exemplo do travertino no banheiro
dos filhos, e do crema marfil, na suíte. Neste, a parede ainda é destacada por porcelanato que imita madeira. No quarto do filho,
piso vinílico garante fácil manutenção, e formas arredondas previnem acidentes. Leds imitam um céu de estrelas.

Na suíte, os beges substituem os cinzas para ampliar o efeito visual de conforto, como visto na laca fendi. A base é o tapete oriental tipo
Safed Shore, de 4m x 5m, e visual estonado, produzido por uma técnica de tingimento, lavagem e raspagem. Nos tecidos, a versão
sintética chamada de sede design da cabeceira é combinada ao reposteiro de shantung, que ladeia a persiana tipo celular com 38mm.
Aos pés do leito, baú de couro com capitonê. Piso vinílico padrão Louro Itaúba.

A nova ilha central da cozinha promove o
conceito de reunião de família. Neutra, a marcenaria traz a estrutura em melamínico branco
com portas de vidro pintado no mesmo tom.
Para a bancada e o painel da parede, a escolha foi pela madeira teka, em contraste natural
aos demais tampos de silestone branco. O
toque de cor fica por conta dos pendentes de
alumínio, que serviram de norte à cartela eleita para o adesivo personalizado na parede.

PERFIL
Carolina Burin desde pequena sonhava em colorir o mundo. Fascinada
pelo universo cromático, ainda na infância já tinha o ímpeto de testá-las e
fazer as mais diferentes misturas. Talvez desde então tenha sido escolhida
pela profissão, com foco predominantemente em interiores residenciais e
corporativos. Fundou o escritório Carolina Burin Arquitetura em 2004, apenas
quatro após a formatura pela UFRGS. E nunca abandonou a vida acadêmica:
fez pós-graduação em Arquitetura de Interiores pela UniRitter, mestrado
em Teoria e História da Arquitetura pela UFGRS e, hoje, é professora da
graduação em Arquitetura e Urbanismo na Unisinos. Este, um sonho
conquistado recentemente e que abre caminho para tantos novos projetos.
Aposta e anseia que a consciência da racionalização e da sustentabilidade
mova o mercado e se torne lei. Pelas pessoas, pelo planeta, pelas cores.
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PRINCIPAIS PARCEIROS
Alabastro Decorações - cortinas de tecido e persianas
Casa Quintino - mesa e cadeiras de jantar e banquetas do bar
Dacas Construção e Reformas - empreiteiro e mão de obra civil
Mercatto Marcenaria - móveis sob medida de dormitórios,
banhos e área social
Florense Nilo - marcenaria da cozinha
Espaço do Piso - piso Indus Parquet e vinílico Acquaclick
Jasmin Tapetes/Mac - móveis da varanda e tapete da suíte casal
Comespe - iluminação geral e pendentes da cozinha
Manjabosco Decor - papéis de parede
Marmoraria Schuller - mármores, granitos e silestone branco

