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NEsTE APARTAmENTO NA BARRA DA 
TIjUCA, NEm A DIsTâNCIA gEOgRáFICA 
ENTRE A PROFIssIONAl E O ClIENTE 
ImPOssIBIlITOU A CRIAÇÃO DE Um 
PROjETO sURPREENDENTE. PARCERIA 
FOI O gRANDE sEgREDO  

in RIO

O 
Rio de janeiro, reconhecido pela sua beleza natural e pelo 
calor humano, figura entre os destinos mais desejados pe-
los turistas do mundo. A cidade maravilhosa foi também a 

escolha do proprietário deste apartamento de 250 m2, na Barra da 
Tijuca. Apesar de morar em outro país, cerca de duas vezes ao ano, 
ele elege a capital fluminense como o local de refúgio para momen-
tos de relaxamento, descanso e lazer junto aos amigos e familiares.   

Devido à logística e distância entre o morador e Tathiana Petra 
de mello, responsável pelo projeto arquitetônico, todo o processo 
de criação  e execução foi desenvolvido à quatro mãos. “Como o 
cliente não estava presente nos momentos de compra e escolha 
do mobiliário, por exemplo, eu precisei criar um trabalho bonito, 
moderno e sem frescura. Escolhia as peças e os objetos e enviava 
as imagens por email para que ele pudesse aprovar. A confiança 
dele na minha experiência e a nossa parceria foram os grandes 
diferenciais“, conta a profissional. 

Made

O ambiente, integrado às salas de estar e jantar, ganha amplitude e funcionalidade 
com os móveis da Breton. O requinte fica por conta do piso travertino da Brasiltone
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Na lista de pedidos, uma sala de TV integrada ao estar, ideal para unir os convidados em torno de conversas 
animadas. A solução encontrada foi incluir uma porta de correr separando, de maneira simplista e muito práti-
ca, esses dois ambientes ao quarto principal. 

A disposição de móveis nas salas e de um painel para apoio da televisão permitiu uma dose de requinte e funcionali-
dade. O piso travertino da Brasilstone somado às sofisticadas luminárias da Benfica criou um clima clean e agradável.

Devido à dimensão enxuta da suíte master, a arquiteta optou por um closet integrado ao banheiro e ao quar-
to. Os armários executados pela Favo exaltam as características marcantes deste espaço, adornado por uma 
decoração bem masculina.

O painel em madeira e o móvel em linhas retas da Favo acomoda a televisão, tornando o cantinho mais visitado pelo morador e amigos. 
Na suíte máster a atemporalidade e neutralidade requisitadas pelo cliente são apreciadas nos móveis projetados pela Favo
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TaThiaNa PETra DE MELLo

FaVo

AV. gAl gUEDEs DA FONTOURA, 1126 / 101 
BARRA DA TIjUCA - RIO DE jANEIRO
(21) 7841-8676
tathianapetra@hotmail.com
www.tathianapetra.com.br

RIO DE jANEIRO

CAsAsHOPPINg
(21) 3325-5554      

RIO DEsIgN lEBlON
(21) 2294-3144      
www.favomoveis.com.br

No quarto das filhas, para que atendesse também, eventualmente, a outros hóspedes, a pro-
fissional projetou duas camas, sendo uma delas bicama. O lavabo manteve a linha dos outros 
cômodos do apartamento, com piso e bancada Travertino da Brasilstone e armários Favo. 

A cozinha americana, completamente neutra em suas cores e elementos, é um convite 
à harmonia. mesa em laca branca e cadeiras de acrílicro da Breton garantem o conforto e 
o charme na medida certa. Por outro lado, os armários, com o dna da Favo, cumprem a 
missão de acomodar os acessórios domésticos, além de unir a copa à cozinha, ampliando o 
espaço de convivência social.

Acima, na sala a elegância é expressa nas 
luminárias da Benfica Rio. Requinte e aconchego 
nas cortinas da Isnar. Ao lado, a cozinha é 
notada pela claridade e leveza, com a mesa em 
laca branca e cadeiras de acrílico da Breton. 
Armários da Favo dão a ideia de união com a 
copa, ampliando o espaço 


