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Fotos: Edgar César

AMPLITUDE 
EM 40M²

Cada vez mais os apartamentos vem diminuindo de espaço, 
mas isso não precisa comprometer o conforto e a elegância 
do ambiente. O escritório Ambidestro dos arquitetos Raquel 

Zaffalon e João Pedro Crescente trazem o conceito do Studio W 
com lindos ambientes distribuídos em apenas 40m².

Integração e compartilhamento são palavras de ordem no novo 
século. A arquitetura e design acabam virando fortes ferramentas 
para expressar o pensamento da nossa época e pensando nisto 
os arquitetos se preocuparam com amplitude, conforto, design 

e elegância.Todas as soluções foram pensadas nos mínimos 
detalhes dentro de uma linguagem minimalista e atemporal. 

Cada item descoberto no espaço é uma surpresa.
O layout é baseado no conceito de total integração entre 
os espaços, tratam-se de dois blocos multifuncionais que 

contornam o perímetro do espaço. O bloco branco é composto 
pela cozinha, eletros embutidos, bancada, churrasqueira, 

armários e entrada do apartamento. O bloco branco define a 
área social do apartamento.Fotos: Marcelo Donadussi

Escritório de Porto 
Alegre demonstra como 
ambientes compactos 
podem ser elegantes e 
confortáveis
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As paredes brancas promovem um pano de fundo neutro para receber 
a vasta coleção de arte, com rodapés removidos para evitar distração. 
Grandes painéis de espelho de prata foram usados para estender estes 
espaços e refletir a iluminação, acrescentando mais luz. Todos os 
detalhes, incluindo acessórios, foram escolhidos para evitar confusão. 
Peças de mobiliário e tecidos foram selecionados para elevar o novo 
design e as cores das obras já existentes. Além de peças do acervo 
pessoal que também foram harmonizadas.

Toda esse esforço em trazer luz e elegância fica evidente na escolha dos 
materiais e cores, incluindo branco, preto brilhante, aço inoxidável e a 
prata refletindo painéis de espelho que estendem o espaço além de seus 
limites. A atmosfera é de pura sofisticação e requinte entrelaçada com 
elementos de personalidade e gosto dos clientes.
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Projetamos o conceito de ilha no espaço, através de um sofá de 2m 
que abre os dois lados, de um temos um estar confortável e do outro 

temos jantar apoiado com mesa oval de mármore. Brincamos, que 
com este layout é o único apartamento de 40 m2 que se consegue 

andar ao redor do setor social”, comentou João Pedro.
O espaço ficou amplo e funcional através de um posicionamento de 
mobiliário e design diferente. O bloco de madeira define a área mais 
quente do apartamento, mais intimista. Engloba armários, banheiro e 
quarto. O mesmo painel de madeira natural sob a cama contorna o 

bloco dos armários e define a área de banheiro. A porta de correr de 
acesso ao banheiro tem o mesmo desenho das portas do armários, 

desta forma mimetizando no espaço O banheiro é todo revestido 
pelo envelopamento das chapas de madeira natural.

“Projetamos o espaço com a premissa de que poderia estar em 
qualquer grande capital do mundo. A tendência é compactar os 

espaços com qualidade e funcionalidade e investir nas áreas de uso 
comum dos empreendimentos”, concluiu Raquel.
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