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P
ensado para um casal jovem que adora rece-
ber visitas, o apartamento de 43 m², projeta-
do pelos profissionais do escritório Carolina 
Ouro Arquitetura para o empreendimento 

In Parque Belém, da construtora Atua, reúne con-
forto e bem-estar, que vencem a pouca metragem.  
A integração total dos ambientes sociais favorece o 
layout e é a principal solução que a arquiteta encon-
trou para dispor todos os quesitos necessários para 
atender o briefing. Prova disso são os espaços de 

circulação entre os cômodos, delimitados por móveis 
ou elementos decorativos. “Como a sala é pequena, 
optamos por poucas peças em posições favoráveis 
para ampliar o ambiente. Mudamos o ponto original 
da parede e, consequentemente, o posicionamento 
do sofá. A partir desse núcleo, o restante se concluiu”, 
afirma Carolina. Assim, a sala de TV é um “corredor” 
que leva ao quarto. O tapete demarca a área de estar, 
ao lado do jantar, espaço em que há uma divisória de 
madeira laqueada para situar a cozinha. 
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truques espertos vencem a metragem reduzida 
e privilegiam o espaço social, perfeito para receber 

bem os amigos. inspire-se nas ideias! 
texto Flávia Firmino fotos mariana orsi (divulgação)

Área de convivência 
valorizada em
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“Como queríamos um ar despojado, em vez de colorir as 
paredes, escolhemos um sofá marcante, peça-chave da 
sala. A cor azul foi eleita por ser fria, cansando menos 

o visual que as cores quentes”, diz Carolina

É possível  
ousar e abusar de  

estampas diversas em 
uma mesma composição.  

A dica é repetir as nuances 
em peças de diferentes 
padronagens. Veja que 
o preto, branco e cinza 

predominam  
nos objetos
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toques finais
Alteradas as áreas sociais no 
layout e finalizada a iluminação 
que complementa o visual, restou 
à equipe pensar nos detalhes para 
um lar aconchegante. Ao lado da 
TV, os nichos guardam objetos 
pessoais e decorativos dos 
moradores, que dão aquele toque 
pessoal para o lar e o deixam mais 
intimista. A estrutura mescla laca 
branca com madeira nogueira 
americana, mais escura, que  
cria o contraste. 

Visual original
Durante o dia, o apartamento faz uso das amplas janelas, 
que garantem iluminação natural abundante. Para controlá-
la e ainda decorar o espaço com efeito, os profissionais 
criaram uma composição de persianas de madeira com a 
sobreposição de cortinas brancas. Lâmpadas fluorescentes 
em sancas de gesso arrematam a composição.

O espelho é  
bem-vindo para 
dar sensação de 

amplitude ao 
ambiente. Na sala, 

os quadros são 
fixados em sua 

superfície com fita 
espumada

De marcenaria planejada, o aparador serve 
todo o estar. Você tem o mesmo efeito 
com uma prancha de MDF (ou OSB) revestida 
com laminado melamínico ou adesivo 
vinílico por um preço bem mais camarada
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Mais um!
Repare que, logo na 
entrada, há uma área com 
espelho na parede. É o 
espaço para o bar, com 
direito a pendente de teto 
para valorizar o cantinho. 
A luminotécnica inclusive, 
é estruturada levando 
em conta esse ambiente. 
A iluminação geral, com 
spots, é complementada 
por focos de destaque. 

Marcenaria 
aliada

Tudo cabe nesta cozinha-
corredor, já que a parede  

é totalmente aproveitada com 
armários de MDF. Há espaço 

certo para a geladeira, gavetões 
para organizar utensílios e louças 
e armários para os mantimentos. 

O frontão espelhado pode ser 
encontrado na Leroy Merlin.  
O modelo autoadesivo, que 

facilita a aplicação, sai por  
R$ 71,90 (110 x 32 cm).

Com área social 
privilegiada, não 

sobrou muito espaço 
para a cozinha e a 
lavanderia. A saída  

foi investir em 
armários aéreos  
para ambientes  
bem equipados!
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PLANTA

a metragem 
reduzida não 
impediu a ampliação 
das áreas sociais, 
foco do briefing do 
projeto:
  
1 cozinha
2 lavanderia
3 sala de jantar
4 sala de estar/ tv
5 Banheiro
6 Quarto

6
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2

3 4

Alternativa 
econômica
Na decoração do quarto,  
a cabeceira em laca tem 
uma faixa central revestida 
com papel de parede, boa 
ideia para decorar sem 
gastar com o revestimento 
em toda a parede. O modelo 
autocolante Poá, da Bobinex, 
é boa opção para decorar  
e custa R$ 165 (rolo com 
500 x 60 cm).
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"as cores neutras deixam o ambiente  
mais tranquilo e possibilitam renovar  

a decoração sempre que quiser"

Reparou que os 
espelhos estão em 

formato de losango? 
Comprar um modelo 

inteiriço pode ser 
mais caro que vários 
menores, por conta 
da dificuldade do  

transporte 



d
ecorar um espaço de apenas 40 m2 não 
é uma tarefa fácil. É preciso abusar da 
criatividade para deixar o ambiente fun-
cional e, ao mesmo tempo, personaliza-

do. Inspirado na decoração urbana de Nova York, 
o empreendimento decorado Trend Higienópolis, 
da construtora Helbor, tinha um briefing inicial 
de um apartamento para um jovem solteiro. Mas 
também pode muito bem abrigar recém-casados 
que amam receber a família e os amigos. Para 
isso, o apê foi pensado de forma que não tivesse 
barreiras de parede e os ambientes fossem com-
pletamente  integrados, facilitando a circulação 
e garantindo amplitude visual. Já a decoração,  
a iluminação e até os espelhos foram fundamen-
tais para definir os ambientes. "As cores foram 
selecionadas para criar aconchego, através dos 
tons de bege e marrom, e com personalidade  
e atemporalidade, usando o preto, branco e azul-
marinho", explica a arquiteta responsável pelo 
projeto, Silvia Aguiar. 
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inspirado nos lofts da "Big 
apple", o apartamento de 
40 m2 possui um estilo 
contemporâneo, com 
propostas funcionais
TexTo natália sá FoTos mariana orsi (divulgação)

Apê com 
atmosfera 
nova-iorquina



Bom aproveitamento
Para valorizar a circulação do local, uma mesa foi 
disposta ao redor da ilha onde fica o fogão. "Além 
da interação dos convidados com o mestre-cuca, 
o formato permite acomodar quatro pessoas sem 
prejudicar a passagem", ressalta Silvia. Já a coifa  
ocupa pouco espaço e não cria uma barreira 
visual entre os ambientes. É um eletrodoméstico 
indispensável em cozinhas americanas, uma vez  
que evita que o cheiro dos alimentos preparados  
se propague pelas áreas social e íntima.



Clima de descanso
Com uma paleta de cores neutras, o canto da 

leitura foi pensado como uma extensão da sala. 
A luz pontual proporcionada pelo pendente 

torna a leitura mais cômoda para o morador. O 
painel de madeira traz um clima sofistificado ao 

ambiente. Uma saída mais em conta é revestir a 
parede com adesivo vinílico que reproduz esse 
revestimento. O rolo com 10 x 0,45 m de Con-
Tact, sai por R$ 48,90, na Kalunga. Substitua 
também o revestimento de tijolinho por papel 
de parede adesivo - o rolo que preenche cerca 

de 3 m2 sai R$ 165, na Papel na Parede .  

A parede de tijolos confere o 
efeito despojado e moderno 

que o projeto merece. Por 
ser única, além de integrar, 

ainda amplia os espaços
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Visual leve
A proposta do quarto era trazer cores mais 
sóbrias e ao mesmo tempo elementos que 
fossem atemporais. A iluminação suave 
aliada ao papel de parede claro imprimem 
ar de loft no elegante cômodo. Já o painel 
da TV possibilita assistir à programação 
tanto da sala como do quarto, já que os 
ambientes são integrados.

Os pendentes 
são uma ótima 

opção para 
incrementar a 
iluminação e 

facilitar a leitura 
na cama

espaço funcional
Apesar de a lavanderia ser um ponto 

escondido da casa, o projeto buscou valorizar 
esse ambiente. "A ideia era que esse local 

fosse uma extensão da área social, de 
modo que cumprisse a sua função, mas 

tivesse charme", explica Silvia Aguiar. E para 
completar a organização, as prateleiras foram 

fundamentais. Os modelos com 30 cm de 
largura saem por R$ 51,90, na Leroy Merlin. 



PLANTA
com 80 m2 o 
apê tem todos 
os ambientes 
sociais integrados 
e com os mesmos 
revestimentos 

1 varanda
2 sala de estar 
3 sala de jantar e 
cozinha integradas
4 área de serviço
5 Banheiro
6 Quarto e closet

6

123

4 5

estilo sofisticado
O banheiro - que também cumpre a função de lavabo 
- precisava seguir o mesmo estilo charmoso dos 
outros cômodos. A iluminação indireta proporciona 
sensação de aconchego e o espelho grande dá 
a impressão de amplitude em um ambiente que 
possui uma metragem reduzida. Abaixo um nicho  
de madeira ajuda na organização. O modelo Western 
tem 18 x 110 cm e custa R$ 229,99, na Mobly. Já 
para os revestimentos foram utilizados porcelanato 
amadeirado e cerâmica London, da Portobello. 
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