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Conforto e harmonia emanam dos tons neutros no amplo e 
elegante apartamento, inspirado no prazer de ficar em casa e 
na seleção apurada de objetos com personalidade. 

luce galvão de sá
Fotos: César MartiArquiteta
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Vidros e espelhos, Vidronorte. Mobiliário, incluindo mesa de centro de Jacqueline Terpins, Lado Sul Móveis e 
Nóbrega Decorações. Persianas e papel de parede, Agatek. Tapetes, Adroaldo Tapetes do Mundo. Colchas, 
almofadas e cortinas, Atelier João e Hélia Ellery. Luminárias, Artluz. Objetos de design, Idée. Obras de arte, 
tela de Cláudio César, escultura de parede de Ana Cristina Mendes e fotografias de autoria da arquiteta.
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CONCEITO DO PROJETO. Com carta branca dada pelos pro-
prietários do apartamento, a arquiteta Luce Galvão de Sá partiu 
do simples prazer dos clientes em ficar em casa para definir o 
projeto. O desenho dos interiores aproveita da melhor forma as 
paredes originais, que não obedecem apenas a ângulos retos, 
para criar ambientes repletos de movimento. As linhas puras 
foram reservadas ao mobiliário prático e atemporal. Materiais 
e tonalidades escolhidas na ambientação, como âmbar, bron-
ze, beges, amadeirados e branco, falam a mesma língua - a do 
aconchego e da sofisticação. Para deixar os espaços mais pes-
soais, Luce incorporou obras de arte, telas, fotografias assina-
das, objetos antigos e adquiridos em viagens, que se misturam 
às novas peças para quebrar a suavidade na medida certa.

DETALHES MARCANTES. A sala de estar traz um ambiente 
que privilegia o piano, com um pufe para os apreciadores da 
música, fácil acesso aos drinks e maior proximidade dos objetos 
favoritos da família. No lavabo, para garantir mais iluminação e 
ventilação naturais, a posição da bancada foi modificada, for-
mando um anteparo com o espelho e o vidro fosco. Na suíte 
de casal, o visor entre o quarto e a sala de banho possibilita a 
visualização da TV na hora do banho na hidromassagem.

PRINCIPAIS FORNECEDORES. Vidronorte, Lado Sul Móveis, 
Agatek, Nóbrega Decorações, Adroaldo Tapetes do Mundo, Artluz, 
Habitat Automação, Jardineira Paisagismo e Idée.

O uso de tons neutros e madeira inspira o aconchego
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