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tons de branco
A cor amplia o espaço e traz calma, mas usá-la bem tem seus truques.  

Misture variações de off-white e diferentes texturas para o visual ganhar movimento
RepoRtagem Visual zizi carderari  |  texto gabriela de sanctis  |  Fotos manu oristanio

Na página ao lado, o vaso na parede é da 
Galeria Nacional (89 reais). O boxer Gompo 
descansa no sofá (Decameron, 39 457 reais.). 
Luminária da Scandinavia Designs (5 395 re-
ais) e mesa de centro da Tidelli (2 833 reais).
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1. criações de sergio de divitiis (studio green lab), a mesa lateral 
(750 reais) de madeira e a luminária (2,9 mil reais) feita de peças ga-
rimpadas em antiquários aquecem o visual do quarto. a cama (madeira 
Bonita) ganhou um jogo de lençol da casa almeida (1 299 reais). os ta-
petes são da phenicia concept. 2. Flores de porcelana do estudio ma-
nus completam o décor com delicadeza. 3. No cantinho de meditação, 
a mesa lateral (2 095 reais) e o vaso alto (3 995 reais) são da scandi-
navia designs. luminária assinada por inês schertel (à venda na pro-
totype por 1 530 reais). 4. posicionada em frente ao quadro, a cadeira 
sentah (1 427 reais) cria a ilusão de perspectiva. as duas peças são da 
prototype. 5. para dar um up na decoração do lavabo, a designer de 
interiores apostou em sua coleção de vidros de perfume e sabonetes. 

Na decoração, o branco é um grande aliado: ajuda a 
iluminar os ambientes e faz o espaço parecer maior. 
Além disso, cria uma atmosfera de tranquilidade. 
Mas optar pelo branco total também traz alguns 
riscos: o visual da casa pode ficar frio e monótono. 
Para fugir dessa armadilha, a designer de interiores 
Neza Cesar sugere usar a cor em materiais com tex-
turas variadas e combiná-la com cerâmica, madeira 
e vidro. “O branco é interessante justamente porque 
muda de tonalidade dependendo do material em que 
está aplicado e são essas nuances que produzem mo-
vimento no décor”, explica. Conhecida por seu estilo 
ultracolorido, Neza topou nosso desafio de montar 
ambientes em que o branco domina a cena. Flores 
e tonalidades suaves em objetos menores, como al-
mofadas e louças, complementaram a decoração dos 
espaços com um toque romântico. “Tudo muito leve 
e sutil para que o branco não saia de foco”, afirma.
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O vaso com a espada-de-são-jorge (Heloisa Galvão) e as peças texturi-
zadas da D. Tonetti Home (a partir de 84 reais) ficam expostas na es-
tante vazada (Studio Green Lab, 1,7 mil reais). As cadeiras aramadas 
(D. Tonetti Home, 965 reais, cada uma) ganharam almofadas do Estu-
dio Avelós. Luminária assinada por Bianca Barbatto (Galeria Nacio-
nal, 2 185 reais). Nas paredes, látex acrílico branco fosco da Lukscolor.

Com tamanhos diferentes, os espelhos antigos foram ga-
rimpados na Barão Antiguidades. Os pássaros de por-
celana são da D. Tonetti Home (168 reais, cada um). 
Cortinas da Madeira & Linha Interiores fecham o armá-
rio sob a pia. Fotos clicadas no condomínio Ville Vert.

Em vídEo, nEza CEsar dá mais 
diCas dE Como usar o branCo 
no déCor. baixE o blippar, 
aCionE o app E posiCionE o 
aparElho sobrE a página. 
dúvidas? vá até o sumário.


