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sobre
tudo

casa, carro, carreira e outras coisas que facilitam a vida

Veja76OFeRTaS
vagas, imóveis, veículos e negócios
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André Trigueiro: “Brasil
pode ser o primeiro país

do mundo a cobrar imposto
sobre o vento” Pág. D2

MODA
PISCINA

Sugestões de produtos
para deixar a área de
lazer mais bonita e

divertida neste verão Pág. D2

saia do
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ideiAS PArA AProVeiTAr Bemo eSPAço de

APArTAmenToS e cArroS comPAcToS Págs. D3 e D5

conheçA PróS e conTrAS de TrABAlhAr
em eScriTórioS comPArTilhAdoS Pág. D4
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sobre
morar

Renata Helena RodRigues
COLABORAÇÃOPARA A FoLHa

É possível acomodar con-
fortavelmente sala de estar,
cozinha, cama de casal, me-
sadejantarebanheiroemum
apartamento de 35 metros
quadrados?Apráticamostra
que sim, contanto que haja
muito planejamento.
É exatamente esse o tama-

nho de um estúdio localiza-
donobairrodaBelaVista (re-
giãocentraldeSãoPaulo), re-
formado de acordo com pro-
jetodoarquitetoMarcioCam-
pos. “Emumimóvelcomoes-
se,cadamilímetroprecisaser
otimizado”, afirma.
A obra precisava atender

as necessidades do casal de
moradores: opublicitárioDi-
ego Milani, 30, e o produtor
de televisão Rodolfo Alduvi-
no, 31. “A princípio, ficamos
preocupados com o espaço
para guardar roupas e ali-
mentos”, diz Milani.
A solução do arquiteto foi

ocupar paredes inteiras com
armários feitos sob medida,
transformando até mesmo o
topodaportadobanheiroem
maleiro. Alguns móveis fo-
ramrevestidos comespelhos
“para dar uma sensação de
amplitude e profundidade”,
explica Campos.
Osarmários tambémservi-

rampara separar ambientes.
Um deles, por exemplo, es-
conde a lavanderia. “A parte
superior e a lateral são vaza-
das. Assim, há circulação de
ar, e as roupas secammesmo
quando as portas do móvel
estão fechadas”,dizCampos.
Para garantir o aproveita-

mentodosespaços,oprimei-
ro passo é calcular com pre-
cisão as medidas do imóvel.
“Oqueeumaisusonodesen-
volvimentodesse tipodepro-
jeto é a trena”, diz a arquite-
ta Tábata Sung, que assina a
reforma de um apartamento
de 45 metros quadrados no
bairro da Aclimação, região
central de São Paulo.
Primeiro, ela mediu o es-

paço de circulação necessá-
rio para transitar pela casa
sem tropeços. Partindo des-
sasmedidas, foramestipula-
das as dimensões máximas
para móveis como o sofá, o
rack da televisão e amesade
jantar. “Foi um pensamento
inverso,mirandoacirculação
tranquila”, afirma.
Os moradores do local, a

Eliminar paredes, investir emmóveis sobmedida e usar osmesmos tons emacabamentos ajudamadeixar o espaçomais amplo

COmOfAzeRAquitinetePAReCeRmAiOR
designer Cristina Gu, 29, e o
programador Bruno Ishika-
wa, 33, queantesqueriamvi-
veremumimóvelmaior, gos-
taram do resultado. “Era pa-
ra ser algo temporário, mas
acabamos nos adaptando
bemaoapartamentocompac-
to”, contaCristina, quemora
no local há um ano.
Outra ideiadaarquiteta foi

limitar onúmerode cadeiras
damesadejantar:apenasdu-
as. “Funciona bem, sempre
que necessário complemen-
tamoscombanquetas.Senão
estãoemuso,elas ficamguar-
dadas”, diz Cristina, que já
recebeu 12 convidados.

PLANO DE OBRA
Ao planejar a reforma de

umespaço pequeno, é preci-
so garantir que cada área li-
vre sejaaproveitada. “Pensa-
mos nisso até na escolha da
iluminação”,dizCampos.Em
seu projeto, luminárias pen-
dentes instaladasnas laterais
da cama liberaram espaço
nos criados-mudos.
Com pouco espaço de ar-

mazenamento, é fundamen-
tal investir em armários pla-
nejados para acomodar rou-
pas, alimentos, produtos de
limpeza e objetos pessoais.
“Não precisa de muito para
um ambiente pequeno ficar
com cara de bagunçado”,
afirma Campos.
Outraestratégia importan-

te é usar as mesmas cores e
texturas nos acabamentos.
“Ajuda a dar uma sensação
de continuidade”, diz Sung.
Nãoexistenenhuma regra

sobre as cores ideais, segun-
do Lais Delbianco, arquiteta
esóciadoescritórioTodosAr-
quitetura. Para ela, os tons
mais escuros são bem-vin-
dos, desde que usados em
pontos estratégicos.
Oescritório fezoprojetoda

reforma de um dúplex de 48
metros quadrados no Jardim
Paulista, em São Paulo. De-
pois da obra, a sala recebeu
uma grande estante de ma-
deira escura.Apeçachamaa
atençãoparaapartemaisam-
pla do ambiente. “Também
levamos em conta a incidên-
cia de luz”, diz Delbianco.
A reforma ainda retirou os

rodapés das paredes para
alongar o pé-direito do imó-
vel. “Quando não for possí-
vel removê-los, uma alterna-
tivaédeixá-losnamesmacor
da parede”, afirma.

naverticaL
Escadas tipo caracol
são boas saídas para
espaços pequenos com
dois andares. Elas ajudam
a economizar espaço,
como nesse apartamento
de 48metros quadrados
em São Paulo, reformado
pela Todos Arquitetura. A
arquiteta Lais Delbianco,
sócia do escritório,
também recomenda
evitar a instalação de
iluminação diretamente
no teto. “Omelhor é
usar luminárias esguias
e soltas do forro, como
pendentes e sancas”, diz

o casal de
designers Cristina

gu, 29, e Bruno
ishikawa, 33, no

apartamento
em que vivem
na aclimação,
região central
de são Paulo

tudo combinando
Escolher acabamentos
com osmesmos tons

ajuda a dar sensação de
amplitude ao espaço,
segundo a arquiteta
Tábata Sung, que

assina o projeto desse
apartamento na Aclimação

(região central de São
Paulo). Na reforma, quarto
e sala receberam piso de
tacos demadeira em tom
claro, enquanto a cozinha
e o banheiro ganharam
pastilhas pretas com

rejunte claro. A arquiteta
também aboliu os

puxadores dos armários

quarto e saLa
Eliminar as divisórias
dos ambientes é uma boa
estratégia para otimizar
o espaço. Nesse imóvel
na região central de São
Paulo, o arquiteto Marcio
Campos retirou a janela da
varanda, transformando o
apartamento em estúdio.
A televisão foi acoplada a
um tubo giratório e pode
se voltar para sofá, cama
oumesa de jantar. Como
orientação geral, Campos
recomenda investir em
exaustores potentes para
a cozinha —fundamental
em ambientes pequenos
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fotos Divulgação


