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T
odo mundo sonha em ter uma casa 
aconchegante e agradável. Se puder 
aliar elegância e bem-estar, melhor 
ainda! O projeto do empreendimen-

to Matriz, da construtora Even, foi elaborado 
pelos arquitetos Marcello Sesso e Débora 
Dalanezi, da Sesso & Dalanezi Arquitetura 
+ Design, para um jovem casal com dois 
filhos pequenos. “Priorizamos um conceito 
clean, visando amplitude e integração, por 
isso utilizamos cores e materiais claros, além 
de elementos como espelhos”, conta o ar-
quiteto Marcello Sesso.”Também focamos 
em um layout prático, em que os móveis 
são distribuídos de forma que não prejudi-
quem passagens importantes”, completa. 
A galeria de quadros foi pensada para deixar 
o ambiente mais despojado, por isso foram 
misturadas imagens em preto e branco com  
outras em cores fortes e quentes. 

Para um projeto charmoso, 
quadros foram expostos, a 
iluminação é diferenciada e toques 
de cor se espalham pelo apê
texto NATÁLIA SÁ  fotos BruNo CoCozzA (DIVuLGAÇÃo)

elegante e 
moderno com 
apenas  65 m2
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O profissional 
dá a dica:“O banco 
ao redor da mesa 

imprime um clima 
descontraído e a 
sensação de que 

sempre cabe mais 
um nas horas das 

refeições”

“Na hora de definir 
a paleta de cores, 

priorizamos as mais 
leves e claras, sem 

deixar os ambientes 
pálidos e sem graça. No 

entanto, resolvemos 
trazer o preto para dar 
charme em elementos 

estratégicos, como  
no tapete”, explica  

o arquiteto
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Para reunir  
a família toda 

Seguindo a tendência de integração 
entre os ambientes, uma estratégia 
neste projeto foi de criar um padrão 

de materiais que reforçasse a 
sensação de unidade visual. A sala 

de jantar foi equipada com uma 
mesa retangular feita de laminado 

branco, com o pé e o detalhe central 
em madeira freijó. A pequena 

cozinha de  8,5 m2 também recebeu 
os mesmos materiais. Acima da pia, 
um nicho maior permite armazenar 

não apenas o micro-ondas, mas 
também outros objetos mais 

utilizados no dia a dia.  

Além de destacar 
a sala de jantar, a 
luminária de teto 
articulada ainda 

permite que o foco  
de luz seja 

ajustado. Na 
CoisasDCasa, um 
modelo similar  

custa R$ 668
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feita para 
relaxar

Jogo de poltronas, par de bancos 
e uma mesinha de centro 

compõem  a varanda do apê. “É 
necessário utilizar móveis com 

materiais específicos para áreas 
externas, assim duram mais e 
não estragam com o tempo”, 

ensina o arquiteto responsável 
pelo projeto. Atrás dos assentos, 

um aparador de vidro serve 
como apoio sem poluir o 

ambiente. Já o deck é feito em 
madeira de cumaru e são peças 

soltas que podem ser removidas 
caso necessário. Na Telhanorte 

os modelos de pínus com  
30 x 30 cm saem a partir de 

R$ 24,90 a unidade.

Feita de granito, 
a bancada serve  
como apoio para 
um pequeno grill. 

O espaço vazado sob 
a peça foi aproveitado 
com uma superfície 

de madeira para 
dispor os utensílios 

domésticos
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estilo sofisticado
No quarto do casal, o mesmo estilo clean 

do restante do apartamento prevalece. Os 
tons neutros presentes na cabeceira e nas 

paredes tornam o ambiente ainda mais 
aconchegante. “A parede de tijolos foi feita 

com um revestimento que, como possui 
pouca espessura, é de fácil assentamento. 

Depois de pronto, foi pintado de branco 
com tinta acrílica fosca”, explica Marcelo.  

Já o banheiro conta com um espelho 
grande acima da bancada que ajuda a 

ampliar o espaço e deixa a marcenaria de 
madeira freijó em destaque.
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Uma dica para 
escolher a cama 

adequada é avaliar se 
ela possui de 10 a  
15 cm a mais de 

quem for usar. Fique 
atento para que isso 

não prejudique a 
circulação



PLANTABrincadeira  
de criança
O maior desejo dos pequenos é ter algum 
lugar para brincar no quarto. Partindo 
desse princípio, os arquitetos planejaram 
a marcenaria para que eles pudessem 
viver experiências diferentes. “A ideia do 
espelho ao fundo deste nicho de leitura 
traz a imaginação de uma passagem 
secreta, onde um mundo de fantasia 
pode ser criado do outro lado daquele 
reflexo”, explica o arquiteto. “No entanto, 
o principal desafio foi conseguir fazer 
todo este ambiente de brincadeira sem 
perder espaço para guardar os pertences 
pessoais das crianças”, completa.

o apê de 65 m2 possui 
um clima moderno 
e integrações na 
medida para otimizar a 
metragem disponível:

1 Cozinha
2 Banheiro
3 Sala de jantar
4 Quarto
5 Sala de estar

O ideal é que  
a cama suspensa 

fique a 1,50 m  
de altura, assim 

tanto acima como 
abaixo da peça 
terá um espaço 

confortável
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