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Neutro, sem 
deixar de ser 

moderno

A lousa diverte crianças e adultos. 
O cantinho de recados pode ser feito 
com tinta esmalte fosca. O galão de 

900 ml na cor preta, da Coral, sai 
R$ 30,90 na Leroy Merlin



a
partamentos menores são geralmente os 
escolhidos por casais mais jovens, que não 
abrem mão do pacote “conforto, moderni-
dade e custo baixo”. E foi exatamente esse  

o cenário que a arquiteta Alessandra Zeni previu para 
o empreendimento Fatto Family Club, da constru-
tora Plano&Plano. O local é enxuto, mas muito bem 
distribuído nos seus 42,4 m², e conta com salas de 
estar e de jantar, cozinha integrada e área de serviço, 
banheiro e dois dormitórios, um para o casal e ou-
tro para os filhos. Ao mesmo tempo que apresenta 
itens singulares e contemporâneos, o projeto exala 
tranquilidade em tons neutros e detalhes que foram 
colocados estrategicamente em pontos da casa. 
“Usamos materiais bem atuais, como porcelanato 
no padrão cimento, amadeirado laminado para os 
armários, laca no móvel da sala e eletrodomésticos 
em inox”, pontua a arquiteta. A cozinha, junto à sala 
de jantar, tornou-se essencial no projeto: o ambien-
te ficou mais aberto e agora pode acomodar mais 
pessoas nas refeições.

com cores mais claras e toques de madeira, apartamento 
de 42,4 m² é espaço perfeito para um jovem casal

texto tissiane vicentin  fotos Mariana orsi (divulgação)

23



24

  MORAR | visite o decorado

Conforto em 
primeiro lugar
Na sala, cores neutras como 

bege e até mesmo o preto das 
almofadas e das molduras 

dos quadros criam um clima 
aconchegante. Para não 

perder o toque moderno, 
a cor berinjela se destaca 

em uma linha delicada que 
delineia o painel da televisão, 

bem como nos nichos da 
cozinha, que se ligam ao 

acabamento da sala de 
jantar. “O berinjela é uma cor 

mais viva, mas não como o 
vermelho. Ao mesmo tempo 

que chama atenção, também 
tem como característica 

a sofisticação”, afirma 
Alessandra.

 
Você pode  

fazer seus próprios 
quadros imprimindo 
fotos de viagens. No 

Submarino são
vendidas molduras 
de 24 x 30 cm por 

R$ 25,99 e placas já 
decoradas por 

R$ 8
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toque final
A iluminação foi cuidadosamente escolhida: lâmpadas 
em LED, que carregam o quesito sustentabilidade. 
“Sempre procuramos escolher materiais que tenham 
maior durabilidade”, comenta Alessandra, que 
complementa: apesar de ser um pouco mais caro em 
um primeiro momento, acaba gerando economia em 
longo prazo, por conta da vida útil prolongada.

A madeira sempre traz sensação de conforto 
para o ambiente e o painel de MDF puxado para  

o mel serve a esse propósito
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PLANTA

o apê de  
42,2  m2 tem área 
social integrada, 
ideal para receber a 
família e os amigos!

1 cozinha
2 Banheiro
3 sala de jantar
4 sala de estar
5 Quarto de casal
6 Quarto solteiro1

espaço das crianças
O pouco espaço no quarto dos pequenos não foi 
impedimento para dispor todos os elementos 
necessários. “Com camas em níveis diferentes e 
desencontradas, temos um espaço de circulação 
ideal, que não conseguiríamos se tivéssemos 
uma ao lado da outra”, aponta Alessandra. 

2
3

4 5
6

Com 
desnivelamento 

das camas, 
o quarto das 

pequenas ganhou 
espaço para 
uma estação  
de estudos 



sofisticado na medida
O quarto do casal segue o mesmo padrão neutro, 

com destaque para a cabeceira estofada, que 
complementa a sensação de conforto do cômodo. 

Acima dela, foram usadas faixas de vidro branco 
intercaladas com espelhos – composição essa 

pensada para “sair do espelho clássico e deixar o 
ambiente jovial”, afirma a arquiteta.

Os criados-
mudos foram 

substituídos por 
prateleiras de 

embutir. Além de 
trazer leveza, o item 
ajuda a economizar 

espaço

100 projetos incríveis, 

com metragens e estilos dos mais 
variados para você se inspirar.

U� S��h� �� s��rad�!

Acesse www.escala.com.br
e aproveite!

Loja

Planta_e_projetos_sobrados_modernos_ED12.indd   7 04/11/2016   11:14:56
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Truques para viver 
bem em 29 m2

Com projeto de marcenaria bem elaborado, foi possível 
explorar cada centímetro do apartamento pequeno

TexTo camila ochoa foTos mariana orsi (divulgação)

  MORAR | a casa É sua

Sem espaço para 
um mancebo, a 

solução foi dis-
por cabideiros 

na parede
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m
orar bem em 29 m2 parece impossível, 
não é mesmo? Só de pensar em encaixar 
sala de estar, jantar, cozinha e quarto em 
uma metragem tão enxuta já vem aquela 

sensação de aperto. O projeto comandado pelas 
arquitetas Ana Cecília Toscano e Flávia Lauzana, da 
ACF Arquitetura, desmistifica essa ideia, mostrando 
que é possível viver com muito conforto em apês 
com metragem reduzida e ainda reservar espaço 
para receber os amigos. Sem paredes dividindo 
quarto, sala de jantar e cozinha, parte da área social 
e a íntima foram integradas e decoradas de forma 
a manter a unidade visual. As portas que dividem 

varanda e área interna foram preservadas, e o am-
biente externo recebeu função de sala de estar. A 
marcenaria foi a grande aliada do projeto - com as 
boas soluções desenhadas pelas arquitetas, ficou 
mais fácil aproveitar cada centímetro disponível. A 
madeira freijó é a protagonista do mobiliário, com 
muitas saídas inteligentes, como o painel de TV que 
conta com nichos na parte superior e um armário  
na parte lateral. Outro recurso utilizado e que ajuda 
a criar a ilusão de espaço maior foi manter o pé-
direito original, sem rebaixamento com gesso. Os 
trilhos aparentes estão super em alta e permitem 
direcionar os focos de luz para onde quiser.

A cama-deck também faz 
as vezes de sofá. Além 
disso, tem um alçapão 

para guardar um colchão 
extra e gavetas para as 

roupas de cama e banho

Até os 
menores espaços 

foram bem 
aproveitados, repare 
que o guarda-roupa 
foi disposto entre a 

cama e a porta 
que leva ao 
banheiro
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Cores 
pontuais
Sem rebaixamento do 
teto, não se perdeu 
nenhum centímetro 
do pé-direito do 
apartamento, e na 
cozinha o espaço vertical 
foi bem explorado com 
armários e prateleira. 
“Para a pia, optamos 
por uma bancada em 
concreto. A iluminação 
de todo o apartamento 
com trilhos deu um ar 
moderno ao projeto. 
Em contrapartida, a 
marcenaria feita em 
madeira freijó e o 
colorido dos azulejos 
trouxeram o conforto 
que faltava”, completam 
as profissionais.

Paredes vazias? Que nada! Até o 
pequeno espaço entre a bancada 
da cozinha e a porta de entrada 
foi utilizado para dispor a 
prateleira de livros. Com pouca 
profundidade, não interfere na 
circulação do ambiente

O frontão da 
cozinha recebeu 

azulejos da Lurca. 
Já a mesa e as 

cadeiras da sala 
de jantar são do 
modelo Dinda,  

da Oppa 

  MORAR | a casa É sua
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Varanda 
reinventada

A pedido do proprietário, as arquitetas 
mantiveram as portas da varanda. “Do 

lado de dentro colocamos uma persiana 
blackout para garantir baixa luminosidade 

e conforto acústico na hora de dormir. 
Já a varanda, que tem um skyline lindo 
de São Paulo, se transformou em uma 

sala de estar e home theater, na mesma 
linguagem do restante do apartamento.

Para ampliar o espaço 
de armazenamento, as 

arquitetas lançaram mão 
de um rack com portas de 
correr. Prateleiras aéreas 

também dão uma mãozinha 
na organização do ambiente

Para 
esconder a 

condensadora do 
ar-condicionado 
a saída foi dispor 

uma caixa 
laqueada em roxo - 
mesmo tom usado 

no rack da  
televisão
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Final feliz!
O estilo 
romântico 
conquista pela 
sua delicadeza. 
A Bandeira de 
Porcelana pode 
dar esse toque 
de romance ao 
seu lar. R$ 130 
na Store House 
Home Decor. 

A madeira pode ser 
uma boa aliada na 
decoração. Aqui, o 
painel de carvalho 
confere um ar mais 
aconchegante para a 
sala de jantar. A mesa 
de laca branca traz 
mais sofisticação ao 
ambiente, combinada 
com as cadeiras de 
linho. Para completar, 
os espelhos são ótimos 
para ampliar o cenário

versatilidade
O Banco Glee, da Dioudi, 
garante um ar mais 
descontraído ao ambiente. 
Para quem gosta de 
versatilidade, ele também 
pode ser usado como mesa 
lateral.  Custa r$ 269. 
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Além de decorar, o trio de Mini 
Cachepô Flor e Amor da Decohouse 
deixa um recadinho inspirador pela 
casa. Por R$ 76,90, na Decohouse

 

Organize um espaço acolhedor para receber pessoas queridas
cartãodevisitas
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O suporte 
para garrafa 

de vinho azul 
vai trazer 

modernidade para a 
casa. Custa r$ 87,50, 

na Wish House.

Ideal para  
quem tem pouco 

espaço, o Abajur 665 
oferece praticidade 

com a mesinha lateral 
acoplada à luminária. 

Por R$ 720 na  
Formatual  

Móveis
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Apê dos 
sonhos
A morada conta com decoração que 
passeia entre o moderno e o industrial 
e medidas para ampliar a metragem
texto camila ochoa fotos mariana orsi (divulgação)

  cartãodevisitas | eu que fiz

sem paredes (ou armários)
Não foi apenas a parede principal que foi abaixo no projeto. 
A cozinha era muito pequena, praticamente um corredor, 
e a solução para diminuir o “aperto” foi criar uma despensa 
aberta. “Assim, melhoramos a área de circulação e de 
trabalho. É inevitável manter a organização das prateleiras, 
afinal estarão sempre à mostra, além de acharmos lindo 
quando todos os utensílios e louças ficam expostos”, conta. A 
porta que leva à área de serviço também mudou de lugar para 
melhorar a circulação.
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o
projeto do apartamento, conhecido nas 
redes sociais como 203, surgiu como uma 
história de amor: “O meu amor pela de-
coração e o do Henrique pela arquitetura. 

Amor, humor e o sonho de transformar um espaço 
em um lar”, romantiza a moradora Nathália, de 28 
anos, que é economista e apaixonada por decoração. 
Ela divide o apê com o marido, Henrique, arquiteto 
de 31 anos, e o pequeno Pedro, 5 anos, que é filho do 
casal. A reforma maior durou dois meses, mas eles 
confessam que continuam fazendo intervenções.   
A primeira e maior mudança no apartamento acon-

teceu na cozinha, que teve uma das paredes der-
rubada para dar lugar à bancada com pia e espaço 
para as refeições. “Com essa integração abrimos 
mão de alguns paradigmas, como a necessidade 
de uma mesa e uma sala de jantar. Para o dia a dia, 
uma bancada em volta da pia seria mais do que su-
ficiente, além de criar um espaço para convivência 
ao recebermos os amigos e ótimo para conversar 
enquanto cozinhamos”, conta Nathália. Os am-
bientes também têm integração com a varanda 
gourmet, é lá que a mesa de oito lugares reina em 
dia de casa cheia.
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Personalidade logo de cara!
O hall de entrada do apartamento já conta muito 

sobre o casal. “Além de cumprir a função de dar as 
boas-vindas a quem chega, o primeiro ambiente do 

lar também é responsável por introduzir o nosso 
estilo”, acredita a moradora. O aparador reúne 

objetos decorativos superdescolados, como o rádio 
retrô, enquanto atrás da porta estão dispostos os 

cabideiros da Umbra e o pôster lambe-lambe. É ali 
que também está o cantinho do café. 

Já o corredor que leva à cozinha conta com uma 
prateleira  (com pouca profundidade para não 

atrapalhar a circulação) que reúne diferentes livros. 

Para organizar a 
despensa composta por 
prateleiras, a saída foi 
lançar mão de cestos e 
potes de vidro - todos 
etiquetados para manter 
a organização em dia!
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estar bem 
resolvido

Com o fundo neutro, garantido 
pela parede de tijolinho aparente 

(Palimanan), rack e mesa de centro 
brancos (ambos da Tok&Stok) e o 

sofá cinza (Estar Móveis), ficou por 
conta dos objetos a responsabilidade 

de trazer personalidade para a sala 
de estar, como o violão na parede, 

a luminária de chão (Storehouse 
Home Décor) e o as plantas..

Além de 
compor a 

decoração, o pufe 
(Codex Home) 
e a poltrona 

Eames (Tok&Stok) 
garantem assento 

extra para  
as visitas
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espaço para o trabalho
Dá para acreditar que o escritório tem apenas 
1,76 m²? Ele foi montado por último, num pequeno 
espaço ao lado da sala de estar.  A marcenaria permite 
aproveitar melhor a área. Enquanto a tela na parede 
organiza e decora os objetos.
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Perfeito para 
receber!

A varanda foi pensada para recepcionar 
um número maior de amigos, e é onde os 

moradores procuram fazer as refeições 
no final de semana.  “Em todas as 

experiências que tivemos, a mesa de jantar 
sempre foi subutilizada, e sempre ocupou 

um espaço significativo. Decidimos mudá-
la para a varanda, assim iríamos realmente 

utilizá-la quando fosse necessário, ou 
quando quiséssemos jantar ou tomar café 
da manhã desfrutando a vista maravilhosa 

que temos”, completa.

Além da área de refeições, 
a varanda conta com um 

cantinho de estar, perfeito 
para os churrascos de  

fim de semana!

Feita de 
madeira pínus - 

que supercombina 
com o estilo 

industrial do apê –, 
a mesa da varanda 

acomoda com 
conforto até oito 

pessoas
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Quarto  
dos sonhos
Com 11 m2, o cômodo de 
descanso exibe a parede 
cinza, considerada um 
curinga da decoração. 
“Adoramos cores, 
infelizmente as paredes não 
são tão simples de mudar 
como uma capa de almofada. 
Por isso escolhemos uma cor 
neutra, que combinasse com 
qualquer roupa de cama que 
escolhêssemos”, explica a 
moradora. Para aumentar o 
espaço de armazenamento, 
a escolha foi usar uma cama-
baú. “Embaixo dela cabe 
muita coisa, todas as malas, 
decoração de natal, roupas 
de cama, etc. Tudo que não 
utilizamos com frequência 
está guardado lá.”

A cômoda e a estante de livros 
estão entre os móveis que vieram 

da antiga casa do casal. “Para 
nossa felicidade eles couberam 

perfeitamente nesse espaço, dando 
lugar para os acessórios e para 
nossos livros. Ainda nesse canto 

colocamos um mancebo, perfeito 
para as roupas do dia a dia”

Para  
esconder 

a fiação da televisão, 
a saída foi usar 

tubulação aparente: 
“Foi o encontro 
da necessidade 

e do gosto 
pela decoração 

industrial”



Dormir, brincar  
e estudar!

Pedro é quem habita este quarto cheio de 
boas ideias. “Ele é uma criança incrível, que 

adora seus brinquedos e os desenhos que ele 
mesmo escolhe para assistir na TV”, relata 
a mãe, que defende a escolha dos móveis: 
“Qualquer cama iria ocupar quase 50% do 

quarto, por isso a escolha por uma cama 
alta, liberando espaço para que ele possa 

brincar e estudar. O quarto ficou exatamente 
como sonhamos e projetamos. E o Pedro não 

discorda disso, nem seus amiguinhos, eles 
adoram passar o tempo brincando no quarto 

dele”, finaliza.

A parede da TV conta com dois móveis: 
um com prateleiras e um módulo de 

cremalheira -  composto por duas 
prateleiras e um gaveteiro. “Além de 

comportar os principais brinquedos, o 
conjunto esconde a fiação”


