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C
com  metragem reduzida,  o empreendimen-
to Estações Mooca, da construtora Even, 
idealizado pelos arquitetos Débora Dalanezi 
e Marcello Sesso, da Sesso & Dalanezi | Ar-

quitetura + Design, foi pensado para um casal com 
uma filha adolescente. O projeto, que contou com 
uma decoração elegante e clean, teve a circulação 
priorizada e conquistou ambientes fluidos e sem 
obstáculos. Para isso os profissionais aproveitaram 
todos os espaços disponíveis pela planta. O estar, por 
exemplo, foi dividido entre sala de jantar e de TV. Assim, 

com três ambientes de convivência  integrados, mas 
setorizados os moradores conseguem interagir e ao 
mesmo tempo desfrutar cada espaço individualmente. 
A decoração moderna e intimista ganha reforço com 
a paleta de cores escolhida pelos arquitetos. “O cinza 
era a nossa cor principal de conceito. E aí escolhe-
mos alguns outros tons para equilibrar e esquentar 
a decoração: a madeira freijó mel, o cobre e o couro 
caramelo. No final, tivemos uma composição quente e 
sofisticada”, explica uma das arquitetas responsáveis 
pelo projeto, Débora Dalanezi. 

Os ambientes integrados ganharam um clima 
contemporâneo e soluções para um dia a dia funcional

texto NATÁLIA SÁ  fotos BruNO COCOzzA (DIVuLGAÇÃO)

Moderno e versátil 
com apenas  
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60 m2
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Os pendentes 
na cor cobre 

ajudam a aquecer 
o ambiente. Na 
Mobly, o modelo 

Macau, que é 
similar a este, 

custa R$ 191,09

A decoração segue um estilo moderno, com tons diferentes de cinza,  
mas sem deixar os ambientes frios. Esse era o nosso principal desafio

Débora Dalanezi, arquiteta
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segredo para 
integrar sem erro

Ambientes integrados permitem que 
os moradores e convidados interajam 

mesmo em diferentes locais. Apesar de 
bem divididos, os espaços foram todos 

decorados em estilo moderno.“Os 
quadros abstratos reforçam esse clima. 

Buscamos utilizar a mesma paleta de 
cores e estilo para trazer uma unidade 

visual, inclusive nos objetos”, explica 
Débora. “O tapete da mesma largura 

que o sofá emoldura e delimita o 
ambiente”, completa. 

Visual único
A cozinha americana divide parede 
e meia-parede com a sala de jantar 
e, devido à integração precisou 
seguir o mesmo padrão visual do 
restante da área social. Para reforçar 
o estilo proposto em todo o apê, os 
eletrodomésticos são de inox. Apesar 
de serem mais resistentes a corrosão, 
para prevenir riscos requerem um 
cuidado especial na hora de limpar. Evite 
produtos como alvejantes e álcool, que 
podem manchar, e passe o pano no 
sentido do fio do inox. Uma alternativa 
mais em conta é revestir a geladeira 
com adesivo que reproduz o efeito de 
aço escovado. Na Adesivo Max, o rolo 
com 1 x 1 m sai por R$ 30.

Clima intimista 
A sala de TV é  separada do estar pelo sofá, 
que divide os ambientes. Na parede da 
janela, um móvel de marcenaria compõe 
uma espécie de moldura. “Queríamos criar 
ali um canto charmoso e com um diferencial 
mais intimista”, detalha a arquiteta. Feito sob 
medida, ele conta com nichos em toda a sua 
extensão, oferecendo espaço para organizar 
os livros. Para dispor a TV, a escolha foi usar 
um painel com espelho, que dá a sensação 
de amplitude. “Ele tem  um recorte para que 
o suporte da TV possa ser preso direto na 
base de MDF”, acrescenta.

O abajur de chão 
compõe o visual da 

sala de estar e ainda 
preenche o espaço 

atrás da mesa lateral. 
O modelo Vienne 
Standard sai por 

R$ 322, na Vanessa 
Lilian, pelo 

Elo 7

“A sala de jantar segue o conceito do projeto: 
o pendente em cobre, as cadeiras em madeira 

e seu estofamento couro caramelo se 
equilibram com a mesa branca retangular 

e o painel de espelho, que ajudam a alongar  
o ambiente”, explica a arquiteta

 Além de servir como 
mesa lateral, o móvel 
ganhou função de banco 
com uma almofada 
futon em sua superfície

As cadeiras 
sem braço são 
funcionais, já 
que permitem 

acomodar mais 
convidados ao 
redor da mesa
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estilo jovem
O quarto de solteiro é prático e 
funcional, como a rotina adolescente 
pede. “A ideia era acomodar os 
objetos da moradora, mas também 
garantir espaço para as amigas 
dormirem”, ressalta a arquiteta. O 
móvel planejado possui duas camas 
e nichos na parte inferior, ótima dica 
para aproveitar bem os centímetros 
embaixo da cama. 

Pronto
para relaxar

Pequeno, o quarto do casal conta com 
soluções para diminuir a sensação de 

“aperto”. Uma ótima saída foi utilizar uma 
faixa de espelho não apenas na parede da 
cabeceira, mas também na lateral. Assim, 

com a iluminação, proporciona uma sensação 
de amplitude generalizada e de conforto. Já as 
paredes receberam um papel de parede cinza 

texturizado. A roupa de cama neutra ajuda a 
compor o visual neutro do ambiente. 
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O apê de 60 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

Os nichos 
ajudam a otimizar 

espaço no banheiro. 
Substitua o modelo de 
vidro por uma peça de 
acrílico. Na Acrildestac 

os modelos são 
vendidos por 

R$ 146

Quando a metragem é reduzida, evite posicionar a cama 
de forma que prejudique a circulação dos dois lados, para 
deixá-los livres. Nesse caso, também evite as camas altas, 
que podem fazer o ambiente parecer ainda menor

A escrivaninha 
deve ser compatível 
com o tamanho do 
quarto. No lugar da 

cadeira, uma opção é 
usar o pufe, que pode 

ser mantido sob a 
peça quando não está 

sendo usado
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