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Integração 
especial

Os 60 m2 do apartamento contam 
com uma sala de estar ampliada e dois 

dormitórios. “A sala possui uma arquitetura 
que já sugere ambientes deslocados.  

O ambiente onde está a TV atualmente 
era um terceiro dormitório”, acrescenta a 

arquiteta Débora Delanezi. Como o imóvel 
não possui forro de gesso, os arquitetos 

responsáveis resolveram investir em trilhos 
para iluminação. “Trabalhamos com um 
trilho eletrificado de spots que distribui 

melhor os pontos de luz sem prejudicar a 
decoração”, explica  Débora.

Para manter a 
mesma linguagem 

em ambientes abertos 
e próximos, invista 
em acabamentos  e 
cores semelhantes. 

Assim, a sensação de 
unidade visual 

é garantida



U
ma decoração marcante foi o 
ponto de partida para o projeto 
desse apartamento localizado em 
São Paulo. Com 60 m2, o imóvel 

faz parte do empreendimento Clube Jar-
dim Vila Maria, da construtora Even, e foi  
idealizado pelos arquitetos Débora Dalane-
zi e Marcello Sesso, da Sesso & Dalanezi | 
Arquitetura + Design, para um casal com 
duas filhas pequenas que gosta de arte e 
tem muita personalidade. “Para levarmos 
essas características à decoração, investi-
mos na iluminação indireta na marcenaria 

e aliamos a uma paleta com tons mais 
quentes, como o laranja e o marrom”, ex-
plica a arquiteta Débora Delanezi. A ma-
deira, recurso bem presente no projeto, 
ajuda a trazer um clima de aconchego. 
Já a transformação do quarto em parte 
da sala abriu espaço para deixar o estar 
amplo e setorizado. Ou seja, quem quer 
interagir com quem está na sala de jantar 
pode ficar em um ambiente e quem deseja 
assistir televisão pode ficar em outro.”O 
fundamental era que a circulação fosse 
fluida e racional”, conta Débora.  

Para driblar a metragem reduzida, a saída foi 
eliminar o terceiro dormitório e trazê-lo para o 
estar. confira o resultado e inspire-se!
texto NatÁLia sÁ  fotos BrUNo cocozza (divULGaÇÃo)

Clima intimista e 
moderno em  
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60 m2

Pensamos em uma decoração com personalidade marcante. 
Os tons mais fortes ajudam a trazer esse clima

débora dalanezi, arquiteta

GALERIA 
DE ARTE 
Aqui os quadros foram 
suspensos com cabos de 
aço rígidos fixados na 
laje. “Queríamos dar esse 
clima de exposição. Mas 
instalamos de forma que 
as peças não balancem”, 
conta Débora
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Parece, 
mas não é

Tendência na decoração, 
o jardim vertical é o centro 

das atenções na sala de 
jantar e exibe folhas naturais 
tratadas. “Como a folhagem 

é preservada, o efeito final 
é muito mais real e não há 

nenhuma manutenção”, 
explica a arquiteta. Para 

dividir o ambiente da cozinha 
os arquitetos criaram uma 
espécie de moldura para a 

bancada. “Feita de madeira 
freijó mel, a marcenaria foi 

desenhada por nós e envelopa 
a meia-alvenaria já existente”, 

ressalta Débora. 

Recurso 
versátil
Como em todo o restante do 
apartamento, a madeira vem como 
aliada para aquecer a cozinha. “Os 
armários foram feitos de madeira 
freijó, que, além de tratamento com 
impermeabilizante, demanda alguns 
cuidados básicos no dia a dia, como 
evitar deixar molhado por muito 
tempo ou utilizar produtos abrasivos 
para a limpeza”, enfatiza a arquiteta. 
O material também segue no fogão 
embutido, o que ajuda a preservar o 
estilo geral, principalmente em um 
espaço com metragem reduzida.

Redonda, a mesa de jantar 
permite acomodar um número 

maior de pessoas sem ficar 
desconfortável

Com 60 x 35 cm, 
as gavetas embaixo 

da pia são mais 
práticas que os 

armários, já que não 
é necessário abaixar 
para pegar panelas 
ou utensílios que 

estiverem no 
fundo
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Marcenaria 
estratégica 

 As camas suspensas costumam fazer 
sucesso entre as crianças. “O modelo 

mezanino é funcional, já que libera espaço. 
Nesse caso, permitiu compor uma área de 

convivência maior na parte inferior, com a 
bancada, o criado-mudo e um cantinho de 

brincadeiras”, conta a arquiteta. Se for escolher 
esse modelo, fique atento apenas durante a 

instalação para se certificar de que
a cama esteja segura. A sobreposição entre 

a bancada branca e vermelha - que funciona 
como uma mesa lateral - também garantiu que 
cada centímetro do cômodo fosse aproveitado. 
Para  a cortina foi escolhido o modelo Romana, 

que traz mais luz natural para o ambiente do 
que os tecidos mais grossos. Na Leroy Merlin 

existem modelos a partir de R$ 59,90. 

feminino  
e delicado
Uma ótima dica na hora de decorar o 
quarto das crianças é escolher móveis 
e objetos que possam acompanhar o 
crescimento dos pequenos até a fase 
da adolescência. O espaço das meninas 
também ganhou papel floral nas paredes, 
o que deixou o ambiente com ar ainda 
mais romântico. Na Decoratons, o rolo 
com 3,05 x 0,59 m sai por R$ 48. Já 
na parede da cabeceira foi instalado um 
painel de madeira branca ripada que, 
além de colaborar com a parte estética, 
serve para levar a parte elétrica para 
alimentar a iluminação que atende às 
duas camas. 

O ideal é que 
para as crianças 

com menos de 7 anos 
a bancada tenha no 
máximo 65 cm de 
altura. Já para os 

mais velhos, a partir 
de 75 cm é uma 

boa medida
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Além da  
persiana de 
madeira, os 
arquitetos 

escolheram uma 
outra cortina para 
controlar melhor a 

luminosidade
do ambiente

Bem-estar 
garantido  
Mesmo nos menores 
apartamentos é possível 
aproveitar os espaços com 
criatividade e boas ideias. Para o 
dormitório, os arquitetos usaram 
cores e tons que dialogam com os 
demais ambientes. A cabeceira 
de uma ponta a outra da parede 
ajuda a dar uma impressão de 
amplitude. “Escolhemos estofar 
com um tecido linho marrom. O 
modelo robusto e com costura 
bem marcada dá a sensação 
de maciez e conforto”, ensina a 
arquiteta. Para trazer um ponto 
de cor, as almofadas geométricas 
se destacam na roupa de cama 
neutra. Na Mobly existem 
modelos a partir de R$ 29,99.

O abajur cria um ponto 
de luz que proporciona 
aconchego. Mas fique 
atento em relação à 
altura para que ilumine 
durante a leitura, sem 
ofuscar a visão



PLANTA

o apê de 60 m2 teve o dormitório  
transportado para a sala de estar para 
otimizar a metragem disponível:

1 cozinha
2 Banheiro
3 suíte casal
4 Quarto infantil

5 sala de estar  
6 sala de jantar  
7 varanda

Mesmo 
estilo
Adotando a mesma 
proposta do restante do 
apartamento, o banheiro 
possui uma decoração 
neutra e também ganhou 
revestimento em madeira 
até na parte superior da 
parede da pia. Utilizar 
revestimentos acima do 
espelho é uma saída ótima 
para banheiros que tenham 
o pédireito alto.

A medida ideal 
para a bancada da 
pia é de 50 cm de 

profundidade. Assim, 
consegue comportar 
a maioria das cubas 

disponíveis 
no mercado 1
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