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Ambientes espaçosos e neutros 
ampliam ainda mais cada área 
desta residência, que recebeu 
uma rica composição entre 

texturas e contrastes.

Amplitude 
requintada
Amplitude 
requintada
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E Esta residência surpreende logo no primeiro am-
biente. Quem entra, percebe os amplos espaços pro-
jetados pela arquiteta Andrea Benthien, do escritório 
Tríade Arquitetura, com sede em Curitiba.

A praticidade foi o primeiro pedido do casal de 
proprietários, e está presente em todos os ambientes. 
Como ele é empresário do ramo de telecomunicações 
e ela é professora, ambos levam uma vida corrida e 

O living tem pé-direito duplo, e recebeu um pendente 
de cristal preto e cromado em diferentes alturas, 
criando um elemento que valoriza a verticalidade. Uma 
bela lareira a gás suspensa divide visualmente os dois 
ambientes o espaço de jantar e de estar.

Projeto: Andrea Benthien 
Fotos: Carol Sábio/ Divulgação

agitada. Sendo assim, toda funcionalidade seria bem 
vinda para eles e para a caçula, que reside na casa. A 
filha mais velha – já casada – frequenta o local cons-
tantemente, levando os netos para visitarem os avós, 
o que exigiu a criação de espaços agradáveis para 
receber as crianças.

A casa possui três suítes, e é cercada por muita natu-
reza, já que a ideia era trazer a tranquilidade do verde 
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para dentro do lar. Toda a área verde foi elaborada 
pelos paisagistas Vanderlan Farias e Nádia Bentz. 

O projeto foi idealizado com um estilo contempo-
râneo, buscando nas últimas tendências de revesti-
mentos o que melhor remetesse a texturas e materiais 
naturais, como porcelanatos com aparência similar a 
pedra, madeira e até mesmo o couro.  

Segundo a arquiteta, o grande desafio foi a implan-
tação da casa de 326 metros quadrados em um lote de 
16,8 x 22m. Apesar disso, foram criados vários espaços 
externos, com grandes portas e janelas ligando o terraço 
descoberto a um paisagismo extremamente elaborado. 
Foi incluído ainda um jardim de inverno embaixo da es-

cada, colocando a natureza no meio do living conforme 
o desejo do casal. A mesma escada tem sobre ela uma 
cobertura de vidro, que permite a entrada de iluminação 
natural durante todo o dia.

Em meio a um projeto contemporâneo e com 
muita inclusão de elementos naturais, a artista 
plástica Marilene Ropelato foi indicada para dar um 
toque a mais de arte ao projeto. Ela aplicou na parede 
de acesso à escada uma mistura de pó de quartzo em 
três cores diferentes, com massa acrílica pigmentada 
na mesma cor do espaço. A impressão de quem olha a 
parede é de estar vendo cristais, tamanha a qualidade 
conquistada por Marilene.
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O lavabo foi criado com uma área de pia externa, 
limitando a privacidade ao espaço do sanitário. A 
bancada feita em travertino romano bruto é enaltecida 
pelas pastilhas aplicadas atrás do espelho. A iluminação 
com fita de LED realça e dá o toque no ambiente.

Principais fornecedores: GreyHouse Iluminação, Marili Decor, 
Ton Sur Ton, , Euroaudio, Construtora Monreal, Personalizze 
Móveis, Inove Store, Hotfloor, Techhouse.

Integração e o bom gosto estão juntos em 
todos os ambientes do lar, com destaque para 
o projeto luminotécnico.
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Pontos-chave
• O Spa e a cozinha 
receberam uma área 
extremamente iluminada e 
bem aproveitada, onde foi 
criado um jardim interno 
que divide os dois ambientes. 
Isso traz novamente o 
diálogo com a natureza do 
entorno, explorando ainda a 
iluminação que vem do sol. 
• Todos os móveis foram 
projetados e planejados  
pelo escritório, que também 
escolheu cada objeto de 
decoração dos ambientes.
• A artista plástica Marilene 
Ropelato executou a 
escultura branca do living e 
também criou no ambiente 
do home theater uma peça 
instalada na parede.

Vasos cerâmicos de 
proporções generosas 
receberam bromélias, 
alegrando o espaço 
de privacidade entre a 
cozinha e o Spa.
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Para melhor aproveitamento dos espaços na 
suíte master, foi especificado um móvel que 
possui um minielevador hidráulico. Quando 
acionado, recolhe ou levanta a TV, não 
interferindo assim no visual da ampla janela 
que se estende por toda a largura do quarto. 
No banheiro, um rasgo na parede permitiu a 
especificação de iluminação em tons verdes, 
criando um ótimo local para apoiar velas – que 
enchem o ambiente de charme.
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Praticidade é a palavra da vez na décor da suíte da filha. 
O ambiente foi trabalhado com a distinção de duas áreas 
integradas: descanso e estudo. A TV instalada no meio do espaço 
é giratória, podendo ser assistida de qualquer lugar do quarto. 
O toque feminino aparece em especial nos tecidos em verde 
tifany e nos pendentes de cristais. Uma fita de LED foi colocada 
na cabeceira estofada, trazendo um efeito de luz indireta, 
valorizando ainda o brilho acetinado do papel de parede.



218 www.revista              .arq.br

1  Pensando no espaço para receber 
familiares, foi criado um Spa na área da 
churrasqueira, com uma Jacuzzi projetada 
em uma bay window, permitindo o acesso 
externo ao deck de madeira.

2 Para o melhor uso dos espaços íntimos, 
a arquiteta projetou um roupeiro na área 
de acesso às suítes. Seu desenho, contudo, 
não o faz parecer um armário, mas sim um 
verdadeiro hall de acesso aos quartos.

3 Com o living tendo pé-direito duplo, foi 
possível instalar um longo pendente próximo 
às cortinas. A lareira posta de frente para 
os sofás reforça a proposta aconchegante 
das ambientações.
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