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MODERNA COMO ELA SO 
COM PA/NEIS DECORADOS, JANELAS 

AMPLAS, MU/TO CONCRETO E MADEIRA, 
ESTA CASA MINE/RA ABRA9A 0 JARDIM 

~ Apartamentos 
J.:'EQUENOS 

MENOS PAREDES, MARCENARIA SOB MEDI DA, 
VARANDAINTEGRADA,ACABAMENTOS 
NEUTROS: TRUQUES CERTEIROS PARA 

L FAZER 0 ESPA90 RENDER EM PLANTAS DE 

26m2 57m2 E66m2-, I 



REINVENTANDO 0 ESPA90 
REPORTAGEM DEBORAH APSAN E RENATO BIANCHI (TEXTO) PROJ ETO CLAUDIA REIS FOTOS ANA MELLO 

0 
desenho original do apartamento paulista
no contemplava um ambiente unico, acom
panhado de um banheiro e uma acanhada 
varanda. Para que o im6vel se tornasse fun

cional, capaz de atender a variados perfis de locai;:ao, 
era preciso dar autonomia a cada um de seus setores 
e, ao mesmo tempo, fazer com que eles se comunicas
sem de forma organica. Como a reformulai;:ao deveria 
otimizar o espai;:o restringindo as interveni;:oes ao mi
nimo - um pedido do proprietario - , a proposta recor
reu ao uso inteligente de marcenaria e revestimentos. 

Com tais premissas em mente, a arquiteta Claudia Reis, 
responsavel pela empreitada, definiu os elementos-chave 
que colocariam a reestruturai;:ao em pratica. 0 primeiro 
deles foi a estante vazada que divide a planta quadrada ao 
meio. Versatil, o m6vel atua como rack no lado da sala, alem 
de amparar a porta de correr que da privacidade ao quarto. 

Outra solui;:ao para tirar o melhor proveito dos en
xutos 26 m 2 foi instalar di versos armarios e nichos, 
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bem como dois caixotes ripados para esconder a tubu
lai;:ao e a condensadora do ar-condicionado que ficam 
na varanda. 0 mais alto desempenha, ainda, a fun
i;:ao de floreira, acolhendo vasos com minipalmeiras. 

0 uso pontual de cores refori;:a o conceito do proje
to. "A combinai;:ao do azul com a madeira deu unidade 
ao conjunto", diz a arquiteta. "Os tons escolhidos para 
os armarios contrastam com o restante do apartamen
to, que tern tonalidades claras, e conduzem o olhar para 
a marcenaria. Isso contribui indiretamente para a sen
sai;:ao de espai;:o", explica Claudia, destacando que os re
vestimentos tiveram papel fundamental na segmenta
i;:ao dos ambientes. "Mantivemos o piso de porcelanato 
da sala, do quarto e do banheiro, assim como as pastilhas 
do frontao da pia da cozinha. Na varanda, aplicamos pas
tilhas escuras para demarcar o canto de refeii;:oes. A de
limitai;:ao do lavat6rio e do banheiro ficou a cargo de um 
azulejo cinza e branco com desenho geometrico", detalha. 
0 resultado e um ape descontraido, eficiente e moderno. 



~ SOLU<;QES LUMINOSAS 
/ O envidra9amento da sacada (Solid 

Systems) e a remo9ao da porta 
de correr entre ela e a area interna 

aumentaram o espa90 util e a 
incidencia de luz natural.Bastou 

uma luminaria linear de 3 m (Reka) 
para atender sala e cozinha . 

. · -~ ~ - ~ ~-.,... . 

TRAFEGO LIVRE 
0 rack de MDF com pelicula 

melamfnica na versao Chamois 
(da Masisa) foi executado com 45 cm 

de profundidade para garantir 
uma circulayao de 95 cm na sala. 
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('APROPOSTA 
FOI INTEGRAR 
DEMAR CANDO 
OS AMBIENTES'' 

CLAUDIA REIS 
ARQUITETA 

PIAAVISTA~ 
--, Ela pode ser usada 

mtsmo quando ha alguem 
o banheiro. lnclui um 
gabinete de MDF no 

p drao Agata (da Masisa), 
igual ao da cozinha, 

o que reforc;:a a integrac;:ao. ,. 

I. Na area do lavat6rio, as paredes levam azulejos Uno (Studio 
Emme-Due). Os espelhos acima da pia e no guarda-roupa dao 
profundidade ao ambiente. 2. A estante com prateleiras vazadas 
nao pesa no visual e ainda comunica os ambientes. 3. a varanda 
utilizada coma canto de refei96es, a porta de correr saiu e o piso, 
ap6s ser nivelado, ganhou pastilhas hexagonais Barents (Atlas). 
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Os m6dulos de MDF 
ripado camuflam o 
maquinario do ar-

-condicionado, mas nao 
s6: o mais baixo serve de 
aparador e o alto expoe 

vasos com minipalmeiras. 

0 suporte da TV 
gira a fim de que 
ela se volte tanto 

para o quarto 
coma para a sala. 



METAMORFOSE LIVRE DE QUEBRA-QUEBRA 

Sem construir nem derrubar paredes, a arquiteta reconfigurou a planta, 
setorizando ambientes apenas com o emprego de marcenaria e revestimentos 
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Um cooktop de duas bocas foi embutido n 
original, de granito preto sao gabriel, liberando area 

bancada. Gabinete e micro-ondas ocupam o vao inferior. 

--1----ESTRUTURA FUNCIONAL 
No eixo central, estante 

e porta deslizante separam 
os ambientes, enquanto o 
prolongamento da divis6ria 
junta a entrada resguardou 

o banheiro. As portas de 
correr entre o interior 

e a varanda foram retiradas. 

: : : : DEMOLIDO 

- CONSTRUiDO 

AREA: 26 M2; MARC ENARIA: 

MOVEIS EVOLUTION; GEREN

CIAMENTO DA OBRA, PROJE

TOS DE INTERIORES, ELETRICO 

E HIDRAULICO: CLAUDIA REIS 


	CCF06092017_0004
	CCF06092017
	CCF06092017_0001
	CCF06092017_0002
	CCF06092017_0003

