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Com layout bem pensado  
e móveis certos, o apartamento 
de 65 m2 ficou mais adequado  
à realidade dos moradores
texto Camila oChoa  fotos mariana orsi (divulgação)

Amplitude 
multiplicada 
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O primeiro 
passo para o 

projeto foi derrubar 
a parede do terceiro 

quarto e ampliar 
o espaço social. A 

área foi aproveitada 
como sala 

de TV

“Adotamos a iluminação indireta 
em todos os painéis possíveis 
para trazer sofisticação. 
O resultado final ficou tão 
completo que já não sentíamos 
mais a falta do forro de gesso”, 
comenta a arquiteta



o
aconchego e bem-estar 
dos moradores são itens 
indispensáveis quando o 
assunto é decorar o lar. 

Mas como aliar conforto aos es-
paços enxutos? Esse foi o desafio 
dos arquitetos Débora Dalanezi e 
Marcello Sesso, da Sesso & Dalanezi 
Arquitetura+Design, para o empre-
endimento Clube Jaçanã, da Cons-
trutora e Incorporadora Even. Os 
profissionais à frente do projeto de 
65 m2 mostram como é possível tirar 
o máximo proveito da pouca metra-
gem e transformar o apê em uma 
morada perfeita para uma família de 
quatro pessoas (casal e dois filhos). 
“Esse projeto teve a palavra amplitu-

de buscada o tempo inteiro, querí-
amos que ficasse espaçoso, clean, 
mas aconchegante. Trabalhamos 
todos os detalhes pensando nisso”, 
conta a arquiteta responsável. Para 
alcançar o objetivo, o ponto mais 
importante foi definir a disposição 
do mobiliário. “Os móveis precisam 
ser dimensionados e coerentes com 
o espaço. O layout sempre é funda-
mental, mas, quando há ambien-
tes pequenos, torna-se a ‘alma’ do 
projeto. As medidas precisam ser 
planejadas e respeitadas o processo 
todo. Alguns truques com espelho, 
nichos menos profundos ou sofás 
bem especificados são diferenciais 
estratégicos”, explica a arquiteta.

ficA A dicA
usar tecidos 

iguais em cortinas 
e estofados é 

garantia de acerto 
em ambientes 

integrados
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Apoio à 
área social
A pequena varanda (com 
aproximadamente 3 m2 - 1,22 x 
2,40 m)é um espaço multiúso. 
“Serve para uma leitura, para 
um bate-papo e alonga a área 
do estar. A ideia sempre foi 
que esse espaço se tornasse 
uma extensão interna”, explica 
a arquiteta. O bar volante 
serve como apoio para o 
miniambiente e ainda auxilia  
os moradores em dia de festa. 

Reparou que,
apesar de diferentes, 
os tapetes do estar e 

da varanda ficam lado 
a lado? Para não ter 

erro, escolha modelos 
com a mesma 

estampa e cores 
neutras
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Mantenha a ordem
A cozinha recebeu o mesmo padrão de madeira 
do living - a ideia é manter harmonia entre os 
ambientes comuns. Por conta da integração, os 
menos organizados devem optar por armários 
fechados, que escondem a bagunça. Para 
multiplicar o espaço disponível, a proposta foi 
eliminar a bancada de alvenaria e criar uma 
estante formada por nichos, ótima alternativa 
para armazenar mantimentos e eletroportáteis.

“A parede da cozinha não era estrutural, por isso, 
optamos por demoli-la e trocá-la por um armário”, 
explica Débora. A saída tornou a divisória funcional

FICA  
A DICA! 

deixe a bancada da pia 
livre colocando o micro-

ondas em um nicho aéreo. 
O modelo Art in Móveis 

cz512 com 40 x 60 x 
40,3 cm sai R$ 99,90 

na Americanas

Espaço bem 
aproveitado 
A sala de jantar 
encostada na bancada 
foi uma estratégia de 
layout para poupar 
espaço e inserir uma 
mesa de jantar com 
dimensões generosas 
(0,90 x 1,80 m)
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Recurso engenhoso
Em espaços limitados, qualquer centímetro faz toda a diferença, por 
isso, a cabeceira não poderia ter muita profundidade. “Outra dificuldade 
era trabalhar a iluminação indireta, já que, com a parede de alvenaria 
estrutural, não podíamos deslocar a elétrica. A saída foi criar um painel 
em marcenaria, que possibilitou passar os fios e iluminar a cabeceira”, 
conta a arquiteta. A peça possui até um nicho para apoio de quadros, que 
“humanizam e personalizam sem ocupar espaço”, acrescenta Débora.

Uma solução  
inusitada é 

reaproveitar um nicho 
como criado-mudo. 

A miniprateleira 
posicionada acima da 
peça dobra o espaço 

de apoio para o 
morador!

dica esperta da 
arquiteta: “As 

faixas que cobrem 
continuamente as 
paredes dão uma 
superalongada e 
criam ilusão de 
continuidade e 

amplitude  

“A suíte traz a mesma madeira da sala e o mesmo nicho 
com quadros apoiados. Como tem tamanho reduzido, 

precisamos utilizar painéis, tapete, cores etc. para 
trabalhar a decoração”, conta a arquiteta
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PLANTA

o apê de 65 m2 

traz soluções para 
aproveitar todos 
os centímetros dos 
ambientes.

1 Cozinha 
2 lavanderia 
3 sala de Jantar
4 sala de estar 
5 varanda  
6 sala de tv 
7 dormitório Crianças 
8 dormitório Casal

No quarto pensado 
para dois meninos de 
6 e 8 anos, as cores 
usadas foram o azul, 
laranja e branco. 
“Trabalhamos faixas 
em todas as estampas, 
para reforçar um estilo 
mais lúdico”, finaliza
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