
Luz é tudo!
AprendA A 

vALorizAr os 
Ambientes dA 

cAsA com efeitos 
de iLuminAção 

beLiches descoLAdos AmpLiAm 
os quArtos compArtiLhAdos

Apartamentos de 26, 41 e 71 m2 

cheios de dicas de decoração, 
aproveitamento e organização de 
espaço. você vai se surpreender!

compActos 
perfeitos

boho chic
Tons alegres, 

texturas e 
padrões étnicos 

marcam o 
estilo que traz 

personalidade ao décor

15 ideiAs  
pArA 

deiXAr o ApÊ 
ALuGAdo com  
A suA cArA

novidAde nA cozinhA
usAr revestimento ApenAs nA 

áreA dA piA é tendÊnciA
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3PEQUENOS 
NOtávEiS 
E CHEiOS 
DE BOSSA

Imóveis pequenos conquistam 
cada vez mais adeptos. Eles 
favorecem um estilo de viver 

mais prático e enxuto, parte de 
um conceito de vida básico. Tudo 
a ver com a contemporaneidade! 
O problema é viabilizar moradas 
com todo o conforto em metragens 
muitas vezes bem reduzidas. 

Mas as soluções arquitetônicas, 
a boa marcenaria e os avanços 
da tecnologia estão aí para isso. 
Veja, a seguir, três projetos que 
exemplificam bem esse conceito: 
apartamentos de 26, 41 e 71 m²  
que não deixam nada a dever 
a seus pares maiores. Neles 
é possível reunir amigos em 

ambientes integrados e cheios 
de charme, ter áreas íntimas 
aconchegantes e manter objetos 
pessoais e de cozinha organizados 
e bem guardados. Três profissionais, 
Camila Cordista, Lívia Dalmaso 
e Marcela Wandenkolk contam 
aqui os segredos que fazem desses 
projetos grandes sucessos. 

Selecionamos três exemplos de 
apartamentos compactos que 
reúnem tudo o que há de melhor 
em uma casa: funcionalidade, beleza  
e conforto. O que mais eles têm em 
comum? Projetos arquitetônicos 
e decorativos que esbanjam 
criatividade e ideias inspiradoras! 
TexTo simone serpa
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Há quem procure, nos apartamentos 

de metragem mais compacta, um 

estilo de vida mais minimalista e 

prático. Foi o caso da proprietária 

que trocou o imóvel maior em 

que morava por esse de 41 m2. 

Os móveis antigos ficaram para 

trás, mas suas muitas roupas, 

sapatos, louças e objetos de 

cozinha vieram na mudança e, por 

isso, ela encomendou à arquiteta 

Lívia Dalmaso um projeto com 

uma marcenaria generosa para 

acomodar suas coisas e um lugar 

discreto para colocar as caixas 

de areia dos seus dois gatos. Para 

se adequar às suas necessidades 

e gostos, todas as bancadas e 

revestimentos foram trocados. Sala 

e varanda foram integradas e foi 

criado um móvel entre o living e o 

dormitório para substituir a parede 

retirada e otimizar espaço. “Todos 

os cantinhos do imóvel foram 

rigorosamente dimensionados para 

o melhor aproveitamento”, diz Lívia. 

O milagre 
e o charme 

da boa 
marcenaria

 FoTos manu oristanio/Divulgação
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O sofá (Muma) de 2,20 m de comprimento tem um tom 
de cinza claro que acompanha o piso de porcelanato 

tipo cimento queimado. Atrás dele, o bufê com 45 cm de 
profundidade faz a divisória dos ambientes e forma uma 

espécie de corredor de entrada. Voltado para a cozinha, ele 
guarda parte da louça, serve de apoio e enfeite. O tapete 

(By Kamy) marca visualmente a área do living de 8,5 m²

No apartamento onde tudo é visível, funcionalidade e estética 
caminham juntas. Por isso, a composição de materiais e cores 
foi pensada como um todo. O mesmo padrão de madeira MDF 
carvalho Ibiza (Arauco) marca todos os ambientes da área 
social, assim como o tom de cinza e o tom azul-esverdeado (Rio 
Danúbio, Suvinil e laca Sayerlack N031) em uma composição 
contemporânea com um toque leve do estilo industrial presente nas 
paredes de tijolinho Yorkshire Light, linha All Bricks (Portobello)
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Cores e texturas comuns na área social
Assim, de frente para a sala, a 

cozinha precisa ser elegante 

e bem organizada. Materiais 

nobres valorizam o espaço que 

ganha cada vez mais destaque na 

decoração. Os eletrodomésticos 

são valorizados pelo design 

sofisticado e pela capacidade de 

economizar espaço e flexibilizar 

o projeto. Fogão cooktop e forno 

multiúso, que combina forno 

convencional e micro-ondas,  

atendem a esses dois requisitos 

e a torneira da pia é também 

filtro. As cores dos acabamentos 

estendem-se aos ambientes 

vizinhos: madeira e as lacas verde 

e grafite revestem os armários, 

mas o branco neutraliza a área do 

backsplash e da bancada de 1,82 x 

0,65 m em quartzo branco. 
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Na marcenaria, as ripas foram a solução encontrada para manter 
ventiladas as áreas do armário que servem de esconderijo na 
varanda. A bancada do cafezinho tem, abaixo dela, a adega que 
fica à vista e, do lado, camufla a máquina de lavar e secar roupa. 
Na parte de cima, uma porta tira a visibilidade do aquecedor de gás

Do outro lado 
do ambiente, a 

estrutura ripada verde, 
criada para disfarçar a 

evaporadora do ar-condicionado, 
foi estendida para abrigar a 
caixa de areia dos gatos, o 
acesso a ela é pela lateral. 
Para facilitar a troca da 
areia, o tampo do móvel 

é basculante
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A parede demolida entre o living e o dormitório 
deu lugar a um móvel que é aproveitado dos 
dois lados. Na parte central, há um armário com 
40 cm de profundidade que é sapateira na face 
voltada para o quarto. De frente para o living, 
abrem-se as portas abaixo e acima da TV para 
guardar a evaporadora do ar-condicionado e 
equipamentos de TV a cabo, livros e documentos. 
A lateral é aproveitada com estante decorativa

Se a proposta 
era aproveitar cada 

cantinho, esse armário 
de bijoux foi inserido na 
alvenaria. Ele tem 0,80 x 
1,97 m e apenas 12 cm de 

profundidade, medida mais 
do que suficiente para 

guardar, de forma 
organizada e prática, 

os acessórios
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O revestimento branco recebeu, no 
banho, rejunte cinza-escuro, o que 
destaca as peças, valoriza a disposição 
desencontrada e faz a ligação com a 
estrutura do boxe e a marcenaria grafite. 
Prateleiras acima do vaso sanitário são 
um detalhe decorativo simpático ao 
espaço que também é usado pelas visitas 
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As soluções de 
marcenaria organizam a 
distribuição dos espaços. 
A faixa de freijó no teto 

demarca o home theater e 
esconde o ar-condicionado e o 

projetor, que reflete na tela que 
fica à frente da estante e 
só baixa na hora de usar, 

evitando o uso de 
TV na sala

Vários foram os recursos usados 

para dar, ao apartamento de 71 m2 

mais amplitude e flexibilidade 

de uso. O projeto que Marcela 

Wandenkolk criou para um jovem 

boliviano começou ainda na busca 

pelo imóvel. Escolheram o que 

rendia melhor aproveitamento do 

espaço dentro de uma metragem 

reduzida. A planta de dois quartos 

ficou com apenas um dormitório, 

mas tudo está preparado para 

que o segundo seja facilmente 

resgatado quando necessário. 

A divisão visual dos ambientes 

é clara e bem definida, sem 

comprometer a integração que 

une salas de estar, jantar e de 

TV, cozinha e varanda em uma 

proposta de decoração marcante 

e bem versátil. O sofá, que serve a 

dois ambientes e ainda vira cama, 

simboliza e representa em si um 

resumo desse conceito. 

tudo em 
nome da 

versatilidade 

FoTos renato navarro/Divulgação
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Com o fechamento, a varanda  transformou-se em 
um living equipado com bar, adega e jardim vertical 
(Wallgreen) com sistema de irrigação automatizado 

para o morador que viaja muito. Esse espaço foi criado 
aproveitando o antigo vão da porta da área de serviço 

com o terraço. A posição do sofá não compromete a 
circulação e não obstrui a vista da cidade

Observando as vigas, que tiveram de ser mantidas, já dá para ver 
que entre sala, quarto e varanda caixilho foram retirados e portas. 
Aberturas que unificam e deixam a luz natural invadir os ambientes 
mais internos. O piso nivelado é madeira (Piso Tropical, Neobambu) 
que se une aos tons de cinza como base para as tonalidades de azul, 
o ensolarado amarelo e o caramelo do painel de madeira freijó, que 
reveste paredes para disfarçar as portas do lavabo e do quarto
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Um convite à socialização
A cozinha é o ponto de atração da 

área social. O morador gosta de 

cozinhar para os amigos, então, 

esse foi um ponto-chave do projeto. 

Como morou em Paris por anos, ele 

quis trazer para seu apê, no Brasil, o 

estilo provençal que o faz relembrar 

os bons momentos vividos na 

França. Aqui o estilo passou por 

uma releitura. No lugar dos móveis 

de ferro trabalhados, foram usadas 

as modernas estruturas retas 

confeccionadas em serralheria 

nas cadeiras, mesa e estante 

acima do balcão. O acabamento 

dos armários ganhou molduras 

e também trouxe uma pegada 

vintage, assim como o frontão 

feito com cerâmicas com estampa 

geométrica. Um ambiente com 

memórias afetivas e que inspirou as 

cores dos espaços que o rodeiam.
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O recurso do painel de madeira camufla as várias portas voltadas para 
a área social, criando uma sensação de mais unidade no ambiente 
multiúso. Aqui, bancada da cozinha, mesa de jantar e sofá da sala 
de estar ficam bem próximos para  favorecer o entrosamento entre 
convidados quando a casa estiver cheia. Mobiliário Fernando Jaeger

A estante de 
aço inox escovado com 

prateleiras em MDF faz a 
transição entre a cozinha 

Provençal e a sala de 
mobiliário contemporâneo. 

A peça de 1,88 x 0,46m e 86 cm 
de altura (Construções 

Metálicas Ikeda) presa ao 
teto deixa à vista o painel 

de cerâmica Bossa 
Moinho (Portobello)
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Nessa morada urbana, os elementos de base são atemporais. No 
quarto, tons de cinza nas paredes e tecidos permitem ousar na 
cabeceira de freijó. O terraço que havia ali foi integrado para incluir 
o futon (Kotton Futon) para leitura. Armários com portas de correr 
e a TV embutida no painel ripado ocupam menos espaço 

Em cômodos 
pequenos, a cabeceira 

(Via Madeira) em material 
de destaque e desenho 

retangular alto dá a sensação 
de mais altura e amplitude. A 
peça tem iluminação interna 

com fita de LED para destacar 
as fotos. A cabeceira (Fernando 

Jaeger) solta é versátil, pois 
pode ser deslocada 

com facilidade
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 Os dois banheiros seguem a mesma linguagem, ambos com 
lavatórios modernos e sofisticados, com cubas esculpidas. 
No caso do banho social que atende a hóspedes e também 

é lavabo, o requinte da bancada de travertino negro, do 
toalheiro em metal preto e do revestimento (Portobello) do 

boxe com deck de cumaru (Neobambu) aquecem as paredes 
de cor cinza, uma delas ornamentada pelo espelho Adnet

Em uníssono, banheiro e dormitório da suíte seguem a mesma paleta neutra que combina cinza, 
branco e madeira, escolhida para trazer sobriedade e tranquilidade. Lavatório Neogran
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