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Pequenos apartamentos



53 m2

Áreas 
conectadas

Nesta morada de 53 m², localizada em São Paulo, 

aproveitar um dos quartos para ampliar o living foi a 

principal solução utilizada pelos arquitetos Marcello 

Sesso e Débora Dalanezi, do escritório Sesso & Dalanezi 

Arquitetura + Design. O novo layout integra um estar – 

enaltecido pelo quadro colorido, pela luminária de piso 

e pelo tapete –, que oferece apoio à área do jantar em 

dias de eventos especiais. Mais isolada, situa-se uma 

convidativa sala de TV.

Aqui, é possível observar as características que 

permeiam todo o projeto: mobiliário contemporâneo, 

luminárias e quadros modernos. As cores escolhidas 

proporcionam um clima intimista e aconchegante, sem 

deixar os ambientes escuros. A madeira natural de No-

gueira aparece nas paredes e na marcenaria, com to-

ques de laca fendi na estante com nichos assimétricos 

e no painel de TV.

Um dos banheiros foi transformado em lavabo, decorado 
com bancada de granito branco Itaúnas com cuba 
esculpida, espelho amplo e um irreverente baú estampado

p As intervenções permitiram a 
criação de um charmoso cantinho de 
leitura no ponto central das salas, 
permeado com cadeira LCW, de  
Charles e Ray Eames, garden seat 
prateado e pendente branco.

u A estante da área de jantar traz 
nichos com fundo espelhado para 
promover a sensação de amplitude.
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t Além de segmentar o living e garantir 
privacidade para o cozinheiro, o painel 
de Nogueira também serve à cozinha 
como revisteiro.

u Uma porta corrediça é responsável por 
esconder ou expor a área de serviço, de acordo 
com a necessidade dos moradores.

Na cozinha aberta de estilo corredor, destaca-se a 

cerâmica Metrô Sage de tom fendi, da Eliane Revesti-

mentos, que cobre as paredes e o frontão da pia, evi-

denciada pelos armários com portas de vidro branco. A 

bancada de granito preto São Gabriel se estende até a 

área de serviço, equipada com tanque pequeno e ni-

chos de laca brilhante. Além de acomodar a máquina 

de lavar, este cantinho serve à sacada do apartamento 

como uma espécie de copa-bar, com direito a chopeira 

e adega climatizada.
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p Entre o composé de quadros se encontra a TV, 
embutida na parede, já que o pouco espaço não 
permitia a criação de um painel.

O revestimento cerâmico Metrô Sage aparece 
novamente no banheiro do casal, conferindo 
personalidade ao ambiente neutro

Para a suíte dos proprietários recém-casados, os ar-

quitetos investiram em um décor que contempla tran-

quilizantes tons de azul. A composição traz papel de 

parede texturizado de cor marrom – presente, também, 

em outros espaços do apartamento –, criados-mudos 

suspensos, cama com cabeceira estofada de linho e en-

xoval confeccionado pela Sol & Art especialmente para 

este lar.

Projeto, Sesso & Dalanezi Arquitetura + Design; marcenaria, 3M Marcenaria; 
mobiliário, Inkasa; espelhos e vidros, Berruezo; tapeçaria, cabeceira e enxo-
val, Sol & Art; produção, Ethnix; quadros, Shutterstock (imagens) e Mh8arte 

(molduras e montagem); cadeira LCW, Ray e Charles Eames; garden seat e baú 
estampado, Etna; papéis de parede, coleção Barbara Becker, na Bucalo; louças 

Deca, na Positano; metais, Docol, na Ibiza Revestimentos; cerâmica Metrô 
Sage, Eliane Revestimentos; granito preto São Gabriel, Engenharia do Mármo-

re; eletrodomésticos, Eletro Next
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