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A designer de interiores Noura Van Dijk 
combinou o jogo de cama de 800 fios, a 
colcha de piquet e a almofada com renda 
richilieu da Trousseau com a manta com 
trama de tear da Blue Gardenia para dar 
mais elegância ao quarto. Atrás da cama, 
uma divisória com espelho fornecido pela 
Efeito Cristal separa o quarto e o banheiro, 
dando mais profundidade ao ambiente.

Trânsito, trabalho, correria, estresse. Deparamo-nos 
com esse cenário todos os dias. Só de imaginar dá 
dor de cabeça. Acordamos cedo, comemos errado, 
passamos a maior parte do dia sob pressão e à 
noite só queremos descansar. É durante o sono que 
recarregamos as energias e nos preparamos para a 
batalha do dia seguinte. Por isso, a cama deve ser um 
sinônimo de conforto – e o colchão é parte fundamental 
neste processo. Afinal, é sobre ele que depositamos 

O arquiteto Neto Porpino compôs este quarto 
com uma colcha em matelassê da Zelo e o jogo 

de cama de 400 fios da Etna. Os adesivos na 
cabeceira da cama, da I-Stick, são uma simpática 

homenagem à cidade de São Paulo.

O algodão é umas das matérias-primas da tecelagem 
mais antiga conhecida pelo homem. Seu cultivo é 
feito há mais de 7 mil anos e há espécies nativas 
da África, Ásia e América. Ao contrário da lã, por 
exemplo, o algodão é um tecido antialérgico, o que o 
faz adequado para o contato com peles sensíveis. 
“O algodão egípcio e o algodão pima são escolhas 
certas para uma roupa de cama de alta qualidade”, 
comenta a designer de interiores Noura Van Dijk. 
Mas, o que faz desses tipos de algodão escolhas tão 
especiais? O algodão egípcio é cultivado às margens 
do rio Nilo, que, em época de cheia, transborda e 
alaga as terras ao seu alcance. Quando as águas 
recuam, deixam o solo fértil e propício ao plantio 
dessa commodity. A riqueza do solo favorece o 
desenvolvimento de fibras finas, longas e resistentes. 
Além das suas qualidades genéticas naturais, o 
algodão egípcio é plantado sem o uso de agrotóxicos 
e colhido à mão, cuidados que enobrecem o material. 
O algodão pima, por sua vez, é uma espécie de fibra 
extralonga cuja origem remete ao Peru. Há indícios de 
que começou a ser cultivado há 4.500 anos! O que os 
dois tipos de algodão têm em comum é a dimensão 

todo o nosso peso enquanto nos entregamos aos 
braços de Morfeu, mas nem só dele depende a 
qualidade de uma boa noite de sono. Nada pior do 
que aquele lençol duro, desbotado após as primeiras 
lavagens e que insiste em se soltar durante a noite. 
Isso acontece quando o produto é de baixa qualidade, 
fabricado com tecidos sintéticos de fios grossos. Para 
evitar esse tipo de problema, é valioso conhecer um 
pouco sobre a composição do fio e o tipo de trama, 
fatores que determinarão a qualidade do produto. 
Os melhores jogos de cama são feitos com 
fibra natural. O algodão é a fibra mais difundida 
do mercado, reconhecida por sua suavidade 
e durabilidade. No entanto, a seda e o linho 
também são de extrema qualidade, apesar de 
menos procuradas para compor o enxoval. Países 
como Bélgica, Holanda, França e Lituânia têm se 
destacado pela produção de linho, reconhecidos 
mundialmente pela elevada qualidade de confecção. 

alongada de sua fibra, conhecida pelas siglas LS 
(Long Staple) e ELS (Extra Long Staple). O seu uso 
na confecção do tecido dispensa a emenda dos 
fios, reduzindo a formação de pelling (bolinhas). 
Além do material, dois outros fatores determinam 
a qualidade do jogo de cama: a quantidade e a 
titulagem dos fios. A quantidade de fios por polegada 
quadrada define a maciez do tecido. Quanto maior 
o número de fios passando em uma área de uma 
polegada quadrada, maior a qualidade do tecido. 
“Quanto mais fios, mais fechada a trama e 
mais encorpado e sedoso o tecido”, assinala o 
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As almofadas sobre a cama e o jogo de 
cama de 600 fios da Trousseau dão mais 

conforto ao projeto de David Bastos. 
O carpete (Santa Mônica), as cortinas 

(Celina Dias), as poltronas e o sofá 
(tudo da Casual Móveis) completam 

o amplo dormitório.
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A arquiteta Renata Mueller deu 
harmonia ao “Loft da Advogada”, da 
Casa Cor Paraná, combinando o tom 
cru da colcha de sarja aos demais 
elementos do quarto: as cores 
neutras das almofadas de linho, do 
sofá e da cortina do mesmo material 
(tudo da Marili Decor), do tapete 
(Persépolis) e da persiana (Luxaflex).   

arquiteto David Bastos. É possível encontrar 
produtos no mercado que variam de 150 a 
1.000 fios, mas, segundo Noura Van Dijk, 
algumas lojas têm peças de 1.200 fios.  
Tramas de algodão com mais de 180 fios por 
polegada quadrada são conhecidas como 
percal. Enxovais feitos com esse tipo de 

trama são mais macios e suaves ao toque, 
têm mais qualidade e durabilidade. 
O especificador também deve ficar atento à 
titulagem do fio, ou seja, à espessura do fio. 
Quanto maior a titulagem, mais fino será o fio 
e, consequentemente, mais suave ao toque. 
Logo, não adianta ter apenas um tecido com 
muitos fios. Ele deve ser fino e de qualidade, 
caso contrário, a peça poderá ser grossa, 
quente e áspera inclusive com 1.000 fios.  
A arquiteta Alessandra Braggion considera 
que 220 fios já garantem um produto de 
qualidade e elegância, mas admite que, para 
um público AAA, busca enxovais de algodão 
egípcio com pelo menos 1.000 fios. 
O arquiteto Maurício Karam é ainda mais 
exigente ao dizer que um jogo com 1.200 fios é 
o tipo de produto que está no nível do público 
AAA. Já os arquitetos Luiz Fernando Salgado 
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A arquiteta Alessandra Braggion utilizou tons pastel 
para compor um ambiente calmo e aconchegante. 

A marcenaria em madeira MDF no padrão fresno claro, 
da Buriti, valoriza a cabeceira em couro sintético. 

O jogo de cama de 600 fios e a colcha de linho foram 
confeccionados pela Casa Mineira.

Franco e Paulo Roberto Evangelista preferem 
os lençóis de fio egípcio bordados à mão. 
“No entanto, temos lençóis de fio egípcio 
com bordados industriais tão elegantes que 
contentam qualquer cliente AAA”, admite a 
dupla de especificadores. A verdade é que o 
público AAA busca, acima de tudo, maciez e 
conforto com um toque a mais de refinamento, 
que só pode ser dado por materiais nobres, 
exclusividade nos detalhes e design.     

Tendências
O mercado está recheado de opções quando 
o assunto é a escolha de um jogo de cama. 
Elas são bem variadas e podem mudar de acordo 
com o material, a trama e o número de fios. 
Mas o que é tendência em jogo de cama? 
Segundo Noura Van Dijk, peças criativas estão em 
alta. “O jogo de cama deixou de ser monocromático 
e monótono. Cores da estação e tendências têxteis 
captadas nos desfiles de moda influenciam a 

cama, mesa e banho

criação das peças”, explica a designer. Tanto que 
estilistas renomados, arquitetos e designers estão 
assinando peças exclusivas para grandes marcas 
do mercado mundial. “É o caso da designer 
Diane Von Furstenberg, que lançou uma coleção 
de roupas de cama para a inglesa Selfridges. 
No Brasil, a Trousseau apresentou duas 
coleções desenhadas pelos irmãos Humberto 
e Fernando Campana”, recorda Van Dijk. 
Ainda há, entretanto, muitos arquitetos que 
preferem tons mais claros e neutros na composição 
do jogo de cama. “Prefiro o básico e o discreto, 
sempre compondo com o projeto. No conjunto 
do ambiente, a roupa de cama deve valorizar 
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Os tons claros da roupa de cama da 
Trousseau, do papel de parede da Celina 
Dias e do carpete da Santa Mônica dão 

leveza e suavidade ao projeto composto 
pela designer de interiores 

Marina Linhares para a Mostra Black.

e não se destacar”, acredita a arquiteta 
Adriana Scartaris. “Os tons e estampas dependerão 
do perfil do cliente. O quarto e, principalmente, o 
leito, devem despertar desejos e estabelecer uma 
harmonia entre a roupa de cama e o ambiente”, 
complementa a arquiteta Alessandra Braggion. 
O arquiteto Neto Porpino concorda, mas não 
exclui a possibilidade de trabalhar com material 
estampado. “A não ser que tenhamos uma 
estampa bordada muito bonita, prefiro os 
modelos clean, sem muita informação”, aponta 
o especificador. Maurício Karam também prefere 
tons mais neutros e alerta para o uso excessivo 
de estampas: “Elas são bem-vindas, mas deve-
se tomar cuidado para não transformar o quarto 
num carnaval. A cama já possui colchas, mantas, 
travesseiros e almofadas, então, é importante 
verificar se a composição está em harmonia com 
a decoração, sem comprometer um ao outro”. 
As arquitetas Juliana Junqueira e Erica Mare, do 
escritório D2N Arquitetura, concordam que o mais 

importante é considerar o ambiente proposto e o 
perfil do ambiente antes de escolher o enxoval, 
mas para não errar igualmente apostam em 
cores neutras. “Elas são sempre um coringa, 
e são mais fáceis para compor o ambiente”. 
A defesa das peças estampadas também pode 
passar pela melhor qualidade dos produtos. 
Afinal, com a tecnologia de estamparia 
reativa, cria-se um tecido colorido mais 
macio ao toque e resistente às lavagens, que 
não desbota e mantém as cores vivas.  
Se há uma oferta maior de enxovais estampados, 
existe também uma quantidade crescente de 
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A luminária vermelha e a cômoda em inox da Kartell 
propiciam o toque ousado ao projeto do arquiteto 

Maurício Karam. O jogo de cama de 600 fios 
da Trousseau e as almofadas da Missoni Home 

garantem o conforto do quarto. O espelho bronze 
(Viplas Vidros) aproveita o chanfro e 

dá profundidade ao cômodo.   

fibras fabricadas com materiais alternativos. É possível 
encontrar no mercado jogos de cama feitos com 
fibras naturais, como as de bambu, e as sintéticas, 
como as de PET. Para Adriana Scartaris, essa 
oferta responde ao grande apelo por alternativas 
ecologicamente corretas para o crescimento 
sustentável. A arquiteta diz que as novas fibras são 
macias, mas ainda prefere o algodão egípcio. 

Mesa
Toalha de mesa ou jogo americano? É cada 
vez mais comum a preparação de jantares 
com jogos americanos no lugar da tradicional 
toalha, mas pode-se dizer que isso é uma 
tendência? As arquitetas Juliana Junqueira e 
Erica Mare explicam que cada peça tem o seu 
momento. “O jogo americano cai muito bem 
no dia a dia, enquanto as toalhas são ótimas 
para festas e jantares mais elaborados”. 
A arquiteta Renata Mueller concorda e acrescenta: 
“a verdade é que o jogo americano tem sido 
mais utilizado pela praticidade, mas não há nada 

de errado em usar uma bela toalha de mesa”. 
Os arquitetos Luiz Fernando Salgado Franco e 
Paulo Roberto Evangelista chamam a atenção 
para o uso de caminhos de mesa como alternativa 
à decoração, mas defendem o uso da toalha. 
“Nas ocasiões menos formais, o jogo americano 
vai muito bem e pode até ser usado com um 
caminho de mesa, mas uma boa toalha ainda 
é o mais bonito e gostoso para um jantar”. Já 
a arquiteta Adriana Scartaris defende o uso de 
jogos americanos. “Prefiro jogos americanos e 
uso até em jantares mais sofisticados, pois o 
mercado oferece peças nobres e interessantes”. 
Seja a toalha de mesa, seja o jogo americano, 
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o mais importante é especificar peças de 
bom gosto, feitas com materiais nobres. 
Neto Porpino tende para as toalhas de mesa 
feitas em linho. “São mais sofisticadas, 
principalmente se tiverem algum tipo de renda 
ou bordado. Particularmente prefiro as brancas, 
que são clean e me permitem usar e abusar da 
composição da mesa”, explica o arquiteto. 
Paulo Evangelista também gosta de toalhas de 
linho e chama a atenção para o caimento. “Uma 
toalha até o chão é mais clássica e vai dizer ao 
que veio! Não precisa ser branca, mas deve 
exercer um contraste com a louça”, observa. 
Maurício Karam aponta para o uso de peças feitas com 
bordados originários do Nordeste. “Os acessórios de 
linho com trabalhos feitos pelas pernambucanas são o 
que há de mais chique atualmente”, afirma o arquiteto.

Desenvolvidas pelo Ateliê Viviane Catelan a pedido dos 
arquitetos Luiz Fernando Salgado Franco e 

Paulo Roberto Evangelista, a colcha de seda nas 
cores marfim e areia e a manta de pele aos pés da 

cama compõem com suavidade o projeto. Cama, 
criados-mudos e painéis no fundo do quarto foram 

executados pela Ornare. 
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As arquitetas Juliana Junqueira e Erica Mare, do 
escritório D2N, escolheram jogo de cama de 400 fios e 

colcha de algodão e linho da CASA by Buddemeyer, assim 
como as almofadas de tricô, que relembram o aconchego 

do tempo da vovó, tendência em alta na decoração 
em geral. O painel que serve de cabeceira é executado 
pela Todeschini e o criado-mudo, pela Rami Marcenaria. 

Ambos são projetos do próprio escritório.

Banho
A melhor toalha é aquela que enxuga. Nada pior 
do que sair do banho e usar uma peça que deixa o 
corpo todo molhado. Mas para enxugar, uma toalha 
depende, em primeiro lugar, do material com que 
é feita. As melhores disponíveis no mercado são 
feitas 100% em algodão. Peças confeccionadas 
com algodão de qualidade superior, como o 
egípcio ou o pima, tendem a ser ainda mais macias 
e apresentar maior qualidade de absorção. 
Os arquitetos Luiz Fernando Salgado Franco e 
Paulo Roberto Evangelista observam que também 
é importante procurar toalhas com fios penteados. 
Nestes produtos, o fio passa por uma máquina 
penteadeira, que retira as impurezas e os fios 
curtos, selecionando apenas os melhores 
para a confecção. A qualidade da toalha ainda 
será indicada por sua gramatura, que mede 

As flores naturais e as cores 
delicadas das peças dão harmonia 
à mesa posta pela arquiteta 
Adriana Scartaris. Ela compõe 
o projeto com um jogo americano 
em couro de arraia na cor lilás e 
guardanapos em algodão egípcio 
rendado. Todas as peças são da 
Tânia Bulhões. 
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a densidade da toalha em gramas por metro 
quadrado. Ela está relacionada à quantidade de 
felpas da toalha, linhas que se sobressaem sobre 
a sua base. Quanto mais felpuda, maior a sua 
gramatura e a sua capacidade de absorção. 
Luiz Fernando e Paulo Evangelista dizem que 
procuram adequar as cores das toalhas às do 
banheiro. “Mesmo que todas sejam brancas, 
procuramos aquelas com detalhes como borda ou 
mandamos bordar algo com as cores do banheiro”, 
complementam. David Bastos prefere os tons neutros, 
que não contrastem com as cores do banheiro. 
“O branco e os beges são sempre fáceis de adequar”, 
lembra o arquiteto. Adriana Scartaris também assinala 
as toalhas mais neutras. “Gosto do básico e do chique. 
Nada de toalhas coloridíssimas, pois destroem qualquer 
proposta de design”, finaliza a especificadora. 

A arquiteta Teresa Simões optou por toalhas 
brancas da Buddemeyer para adequá-las à 

decoração clean do banheiro. O tapete da Pazyryk 
se destaca em meio aos tons suaves e os espelhos 

Guardian ampliam a sensação de espaço. 
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