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Pensamos em um clima nova-iorquino, jovem, com jeito de loft.  
Por isso, utilizamos o cimento queimado como referência para  

o porcelanato, além de tijolinho na parede e trilhos no teto
débora dalanezi, arquiteta



L
ocalizado na Barra Funda, Zona Oeste da 
cidade de São Paulo, o estúdio de 37 m2, é o 
apartamento-modelo do empreendimento 
You, Now Santa Cecilia, da You,Inc. Ideali-

zada pelos arquitetos Débora Dalanezi e Marcello 
Sesso, da Sesso & Dalanezi | Arquitetura + Design  
para um jovem solteiro, a decoração traz o clima  
urbano-chic, em sintonia com o dinamismo da cidade.  
“O perfil era de um jovem sofisticado e bem urbano. 
Quisemos imprimir a atmosfera dos estúdios e lofts 
de Nova York com a composição de elementos e 
revestimentos modernos”, explicam os arquitetos. 
O primeiro passo para otimizar a pouca metragem 
e tornar o imóvel funcional para a rotina do futuro 
morador foi integrar sala de jantar, cozinha e o dor-
mitório. Já a sala de estar foi projetada na varanda. 
“O maior desafio foi criar ambientes específicos 
sem ter paredes. Integramos os espaços, mas 
setorizamos os usos, como dormitório, sala de 
TV e estar no terraço, cozinha e sala de jantar”, 
contam. Para a decoração, o ponto de partida foi 
a escolha da cor que seria a base de tudo: “ferru-
gem”. “A partir daí decidimos usar esse tom como 
o detalhe e destaque em diversos pontos, desde 
os tijolos até os nichos em laca”, completam. 

Para otimizar o espaço do 
imóvel, a solução foi levar a 
sala de estar para a varanda 
e integrar o quarto à área 
social. confira o resultado!
texto camiLa ochoa  
fotos Bruno cocozza (divuLGaÇÃo)

Atmosfera 
urbana e 
moderna 
em  
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37 m2
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explore bem a metragem
A cozinha ocupa apenas duas paredes em “L” . Assim, foi 

preciso explorar o espaço vertical com armários aéreos. Os 
modelos feitos sob medida são uma boa opção para aproveitar 

a metragem disponível. Reparou que foi possível usar até 
o cantinho sobre a geladeira? Ponto para a economia de 

espaço! Outra garantia de otimização de espaço é embutir 
os eletrodomésticos, como o fogão cooktop, micro-ondas e 

geladeira, fique atento apenas para mandar a medida exata dos 
eletros para a marcenaria responsável. Como a cozinha está 

integrada com o restante da casa, foi preciso lançar mão de um 
armário moderno e diferenciado. “Nos armários (Ornare) usamos 

um tom próximo ao Barbante. Feitos em marcenaria especial, 
executamos em laca cor X134 da Sayerlack”, explica a  arquiteta.

Parede da moda
Tijolinho aparente é um dos queridinhos da decoração. O modelo 
usado no apê é um revestimento tipo inglês da linha Rose Satin, da 
Palimanan, e custa em média R$ 300 o m2, segundo a arquiteta. 
Para quem sonha com o revestimento, mas precisa de uma opção 
mais barata a dica é apostar em adesivos vinílicos. Um rolo (60 x 300 
cm) cobre 1,8 m2 e sai R$ 69,90, na Fran Adesivos. Não é só o custo 
do material que é mais  econômico, deve-se levar em conta a mão 
de obra e manutenção do material. No caso do adesivo vinílico, você 
mesmo pode aplicar, a parede precisa apenas estar bem limpa  
e uniforme. E a manutenção é feita com pano úmido e sabão neutro.

Moderno,  
o pendente  

pronto sai por 
R$ 344,90, na HC 
Store, o modelo 

preto ou o branco, 
e R$ 425,90 

em amarelo ou 
vermelho 

Com 1,40 m de 
comprimento, 
a prateleira 
pode servir 
como apoio 
à mesa e 
deixar à mão 
os temperos 
e até as 
garrafas de 
bebida
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estrela do lar
Com  10,5 m2 (3,20 x 3,3 m), o terraço foi o eleito para 
receber a sala de estar - cômodo principal para quem 
gosta de receber os amigos. “Uma vez que o imóvel é 

pequeno, precisamos ter espaços muito racionais e 
objetivos. Não teria como dispor duas salas, ou duas 

mesas para refeição, optamos então por manter a mesa 
de refeição perto da cozinha. E a sala de estar fica na 

varanda”, explica Débora. Para transformar o ambiente, 
sem que vento ou o sol incomodassem os moradores, 
o primeiro passo foi fechar toda a abertura com vidro. 

“Feito isso, é perfeitamente possível usar uma persiana 
blackout e não ter esse problema, e em dias bonitos de 

fim de tarde ou até dias com o sol não batendo direto 
haverá uma bela vista nesse ambiente”, completa.

Mantenha as 
persianas fechadas! 
“Não é interessante 

que bata sol forte em 
móvel de marcenaria 
ou tecido, pois eles 

estragam com o 
tempo também”

O rack  
abriga uma  

colmeia para vinhos. 
“O apê é todo 

climatizado, e o sol 
é resolvido com a 

persiana”, por isso é 
possível guardar as 
bebidas na varanda 

sem estragar

A cor laranja foi usada como toque especial para deixar 
tudo mais jovem e elegante

débora dalanezi, arquiteta
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solução 
esperta
Integrados, sala de jantar e 
dormitório são delimitados 
pelo duo rack e TV com 
suporte giratório. “O layout 
do quarto já é levemente 
deslocado da cozinha, a 
arquitetura já era assim. 
A integração é moderada, 
de uma forma suficiente 
também para manter o 
aconchego e a privacidade. 
É um apartamento para no 
máximo duas pessoas, então 
está confortável dessa forma”, 
comenta a arquiteta.

  MORAR | visite o decorado

Distribuição  
de ambientes

Usar espelho como revestimento de 
parede está super em alta e pode sair 

até mais barato que um papel de parede. 
Aqui, a ideia foi aplicá-lo acima da 

cabeceira de madeira, como preenche 
apenas meia parede, o custo foi reduzido. 

O modelo com 120 x 50 cm sai R$ 83,40 
na PS do Vidro. As vantagens de usar o 

espelho como revestimento vão além 
do custo, a peça deixa o ambiente mais 

sofisticado e ainda confere amplitude 
visual aos pequenos espaços. Outro 

aliado dos quartos enxutos é o armário 
com portas de correr. Como deslizam 

rentes ao próprio móvel, permitem 
economizar bons centímetros entre o 

guarda-roupa e a cama, garantindo uma 
circulação mais livre.  

O rack com 
fundo vazado é 

uma boa solução 
para ambientes 
compartilhados,   
pois atende aos  

dois lados



PLANTA

o apê de 37 m2 teve a sala de estar transportada 
para a varanda e todos os cômodos integrados 
para otimizar a metragem disponível:

O efeito de luz 
indireta foi usado 

atrás do espelho do 
banheiro aplicando 

fita de LED. O 
modelos Smd3528, 

com 5 m, 
 sai R$ 49,90 na 

Americanas

1 cozinha
2 Banheiro
3 sala de jantar

4 Quarto
5 sala de estar
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