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Apê com 
jeitinho de casa
Revestimentos como o ladrilho hidráulico e o tijolinho 
aparente são os protagonistas do imóvel com 37 m2

texto camila ochoa fotos mariana orsi (divulgação)

  MORAR | referência

A mesa de 
refeições também 

serve como estação 
de trabalho. O 
móvel ajuda a 

delimitar a sala e a 
cozinha e funciona 
como ponto de cor 

no projeto
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d
ecorar um apartamento de 37 m2 já é um 
desafio e tanto. E deixá-lo com jeitinho de 
casa então? Parece impossível, mas foi o que 
a arquiteta Suellen Volpert Manochio, do Es-

túdio Volpert Arquitetura e Interiores, planejou para 
este projeto. Azulejos hidráulicos, painéis de madeira 
e tijolinho aparente dão o tom do apartamento, que 
conta com integração total entre sala, cozinha e quarto, 
além da ligação com a varanda. “A ideia  principal era ter 
o imóvel para fins de investimento. Por isso, precisava 
conciliar custo compatível, aproveitamento e funciona-
lidade. Os moradores também têm o desejo de que o 
filho venha a ocupá-lo  no futuro, por isso, queriam que 

ficasse com bastante personalidade. Eles participaram 
efetivamente da escolha de todos os revestimentos e 
queriam algo que remetesse ao apartamento em que 
vivem, como os ladrilhos hidráulicos e os tijolinhos 
aparentes”, explica a arquiteta. A marcenaria funcional 
foi um dos pontos principais do projeto, com ela foi 
possível tirar máximo proveito dos ambientes. Como 
é o caso da cozinha, que recebeu armários em toda 
a extensão da parede, aproveitando até o espacinho 
em cima da geladeira. A madeira dos armários é a 
nogueira da Macisa, que continua na parede lateral, até 
o guarda-roupa do quarto, o que ajuda na harmonia 
entre os ambientes e garante  amplitude visual.
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Varanda 
e lavanderia

 A área externa tem 8,97m² e ganhou 
algumas funções: “a lavanderia 

comunitária do empreendimento 
poderia ser um empecilho para 

a locação do apartamento e o 
proprietário se incomodava um 

pouco com isso. Então, sugeri que 
trocássemos a cuba que veio da 

construtora por um tanque, e que 
colocássemos uma lava e seca no 

lado direito. Com isso, ganhamos um 
armário que vai do piso ao teto para 

itens de limpeza, vassouras, aspirador 
e tábua de passar”, comenta. A sala 

de jantar  (com mais espaço para 
receber) também fica ali.

Transformei o terraço, que também tem espaço 
para grelha, em uma lavanderia, com tanque, máquina lava  

e seca e armário para produtos de limpeza
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Área íntima
A estante funcional possui 
TV e nicho de eletrônicos 
presos num suporte 
giratório – a saída permitiu 
atender tanto ao quarto 
como à sala. “A ideia central 
foi fazer uma marcenaria 
funcional. Na sua parte de 
baixo, um armário com 
duas portas de correr que 
pensei para ser usado como 
sapateira, um nicho para 
adega que está virado para 
a sala, e uma mingaveta 
para itens de bar”, explica. 
O painel de madeira, que 
vai da cozinha até o guarda-
roupa do quarto, esconde 
o ar-condicionado atrás da 
parte ripada, logo em cima 
da porta do banheiro.

Como os 
proprietários 

amam azulejos 
hidráulicos, foram 
instalados apenas 
na parte de baixo 
do box (1,10 m de 
altura) para evitar 
carregar e reduzir 

o espaço 

Encostar a cama na pare-
de da janela garantiu uma 
boa circulação. “Queríamos 
conforto mesmo que fosse 
prejudicar um lado da cama, 
já que a preferência era 
alugar para um solteiro.”
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a 
integração de ambientes tem sido o conceito -chave 
para quem busca conforto e funcionalidade em 
um imóvel compacto. A arquiteta Renata Popolo 
foi a responsável pela reforma do apartamento, no 

bairro da Bela Vista, em São Paulo. O casal com dois filhos 
pequenos queria repaginar o lar aproveitando o espaço e 
a possibilidade de unir os cômodos da área social. A inte-
gração de sala de estar com sala de jantar e home office 
foi um pedido dos moradores,que desejavam uma sala de 
jantar com espaço proporcional ao resto do apartamento 
e um local para que pudessem trabalhar em casa. ”Eles 
tinham uma mesa de jantar enorme que não era usada, e 
uma estante de TV que ia do piso ao teto. O espaço ocupado 
pela mesa antiga virou home office e jantar de uma maneira 
confortável e organizada“, comenta Renata, que acrescenta: 
”A divisória de cordas foi feita para manter o contato visual 
e a amplitude, dermarcando os ambientes de modo sutil, 
sem dividi-los.” A área de aproximadamente 55 m² ganhou 
um ar mais leve e descontraído. 

Integrado e funcional
O apartamento teve projeto pensado para aproveitar o 

espaço entre os cômodos e abusar do estilo e praticidade
texto Laura martins Projeto renata popoLo fotos mariana orsi



60

  cartãodevisitas | referência

A divisória 
feita com cordas 
foi a proposta da 

arquiteta para 
delimitar sala de 

jantar e home office. 
A opção é bem mais 

barata que uma 
feita de 

marcenaria

Para o momento com 
a família, a sala de TV 

foi transformada e 
ganhou um  estilo clean 

e contemporâneo. O sofá 
foi mantido do projeto 

original. Já o rack da TV deu 
lugar a um modelo menor 

e mais baixo para não 
sobrecarregar o ambiente
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estantes que 
resolvem!

 Os moradores pediram para que a 
arquiteta mantivesse a estante de livros 

que fazia parte de outro cômodo do 
apartamento. O recuo da parede ao lado 

da porta de entrada foi o lugar perfeito 
para abrigar a peça, garantindo uma nova 
função ao espaço: um cantinho de leitura.

Para completar o cenário, uma poltrona 
superaconchegante. Outra sacada 

interessante proposta pela arquiteta foi 
esconder as costas do sofá com outra 

estante. A saída aumentou o espaço para 
organizar livros e dispor a decoração e 

ajudou a dividir os ambientes, sem criar 
uma barreira visual.

Complementei a estante dando continuidade a ela
 ao lado da porta de entrada, para colocar bolsa, 

guarda-chuva, correspondências e objetos 
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Sofá Itaúna, 10 x de R$ 399,90 na Oppa
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O projeto assinado pela arquiteta 
Duda Senna conta com a mistura 

de peças coloridas, como o sofá, o 
frigobar e a poltrona, mescladas a 
uma base mais neutra, com cinza, 

branco e móveis de madeira 



A arquiteta não teve medo de 
ousar e misturou cores vivas com 
objetos marcantes de estampa 
geométrica. A base garantiu 
equilíbrio à composição
texto camIla ochoa pRojeto duda senna 
Foto aTa phoTograph (dIvulgação)

Mix que 
dá certo!
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Poltrona , R$ 748, na 
Tok&Stok

Almofada 

Scandinavian, 

R$ 55, na 

Colab55

Prateleira Brisa (pequena),  R$ 82 na Meu Móvel de Madeira

Pôster Significado Casa, 

R$ 39,90, na Skizze

Vaso 
Cachepô Ico 
em cimento 
cinza, 
R$ 90, na 
Collector


