
Quando é possível  
    integrar  

Querer nem sempre 

é poder. Antes de 

derrubar paredes, 

conheça a estrutura 

da construção e 

analise a viabilidade 

da reforma, para não 

correr riscos. 

E lembre-se: colunas e 

vigas de sustentação 

devem sempre ser 

mantidas intactas
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Cozinha, sala, dois dormitórios e um único banheiro 

fracionados em 90 m²: esse era o layout do apartamento 

de um jovem advogado solteiro antes da reforma. Nove 

paredes foram derrubadas para dar espaço a um lar plena-

mente integrado, funcional e masculino. A pedido do mo-

rador, a área social foi ampliada para melhor receber os 

amigos. As estruturas de sustentação foram mantidas in-

tactas, com o pilar central desempenhando duas funções: 

delimitar ambientes e servir como ponto de distribuição de 

infraestrutura elétrica, dando suporte aos equipamentos 

eletrônicos. Em torno dele, passam os conduítes protegi-

dos por uma capa de drywall que o reveste por completo. 

Para as frequentes comemorações, o anfitrião ambientou 

um pequeno bar com peças garimpadas por ele mesmo: 

um madeirite revestido com um material que imita o cou-

ro – e mais parece uma antiga maleta –  e uma descolada 

cristaleira, comprada em uma feira de antiguidades. O cin-

za azulado das paredes trouxe aconchego e enfatizou os 

objetos decorativos e as peças de arte, com destaque para 

a obra O Manipulador, de Fabiano Gonper, que enriqueceu 

o ambiente pela similaridade do tom do traçado. 

A sugestão da arquiteta responsável, Renata Ulson, foi 

a integração entre as salas e a suíte, com a presença de um 

painel móvel com três repartições, feito de MDF e revestido 

por fórmica, que permite isolá-la quando necessário. O clo-

set e o banheiro também dispõem do mesmo recurso. 

Preservar ou integrar

O tapete persa serviu para 
aquecer o ambiente, que, 

após a eliminação de tantas 
paredes, ficou mais frio
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O projeto de iluminação incandescente inclui 
lâmpadas dicroicas LED, com fi ltros coloridos 
em alguns pontos e ainda uma fi ta LED sob o 
cortineiro, ambos adaptáveis de acordo com 
o clima de cada momento

A ambientação do banheiro social, também equipado 
com painel móvel, deveria remeter à Mata Atlântica. 
Assim, foram utilizadas pastilhas verdes no piso e 
materiais rústicos, como a cuba de pedra natural 
esculpida e o tampo de madeira com verniz náutico

5,17 m

8,96 m

Reforma: ampliação das áreas sociais

Duração: 4 meses

Custo total: R$ 1 mil, m2, em média 
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“O sistema de painéis de correr cria vários cenários, quebrando 

a monotonia, além de aumentar ou diminuir a privacidade da área 

íntima”, explica Renata. Na parte interna do dormitório, um papel 

de parede com textura sobreposto à fórmica se estende à parede 

da cabeceira, revestida de uma nova função: base para adesivos e 

fotos, quebrando a sisudez do branco predominante. Além dos pai-

néis, a mesa de pebolim também divide os dois ambientes. 

Na ausência de paredes, a delimitação da cozinha, feita por 

um piso que reproduz a obra do arquiteto paisagista Roberto Burle 

Marx expressa na calçada de Copacabana, atendeu ao desejo do 

morador de ter essa estampa em algum lugar da casa. A interven-

ção foi, além de criativa, extremamente laboriosa, pois as pastilhas 

foram colocadas uma a uma até a formação do mosaico.  Parte 

de um antigo armário de família – antes localizado na sala – foi 

utilizada para a projeção do gabinete da cozinha. “A madeira era 

ótima e estava perfeita. O móvel foi envolvido por alvenaria, e o 

piso precisou ser elevado para não haver o perigo de molhar a 

madeira”, relembra a arquiteta. Também reaproveitado da antiga 

decoração, o balcão deixou a função de aparador, recebeu pés 

cromados e agora é usado com banquetas altas. Para integrar o 

quarto de hóspedes à cozinha, somando esse espaço à área social, 

a porta foi realocada e o piso de madeira da sala, que antes acom-

panhava a viga, um pouco estendido.

Projeto e decoração, Renata Ulson e Sidney Dalla; cuba do banheiro, Unik Garden; mo-
saico de Copacabana, Gisele Kovacs Mendonça; papel de parede com textura, Buccalo; 
obra O Manipulador, Fabiano Gonper; abajur ao lado do sofá, Lar Escola São Francisco; 
lâmpadas LED, spots e lustre em forma de lâmpada, Ponta de Estoque Iluminação; ban-

queta, Harry Bertoia; tecido que reveste as poltronas roxas, Tecdec; mesa de jantar, Eero 
Saarinen; lustre sobre a mesa de jantar, Yamamura; cadeiras de acrílico, Charles And Ray 

Eames; marcenaria, acervo de família.

Reforma: ampliação das áreas sociais

Duração: 4 meses

Custo total: R$ 1 mil, m2, em média 
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Ofurô e sauna como extensão do dormitório eram os desejos 

do casal de proprietários deste apartamento. Para isso, muitas in-

tervenções foram necessárias, desde a mudança de layout até a 

quebra de paredes e o desvio de tubulações elétricas e hidráulicas, 

mantendo pilares e vigas, para não comprometer a estrutura do 

espaço, que fi cou com 31,90 m². Na área ocupada pelo ofurô, de 

madeira natural de cumaru, fi cava a bacia sanitária e uma banhei-

ra comum (80 cm x 180 cm). O box, hoje equipado com sauna, 

antes possuía só um chuveiro. O closet, que tinha entrada para o 

banheiro, depois da reforma, ocupou parte do home e fi cou com a 

área ampliada em quase 60%.  

Para facilitar a circulação, a parede atrás da cama tomou 70 cm 

da área da outra suíte. “O principal desafi o foi conseguir conciliar tan-

tos itens em um só projeto”, lembra a arquiteta Crisa Santos. “Com 

o remanejamento das paredes, deparamo-nos com um pequeno problema: a 

localização da janela do dormitório. Não podíamos relocá-la por se tratar de 

um prédio. Então propusemos instalar cortinas na parede, para a janela não 

chamar a atenção, já que estava muito deslocada para a direita”, explica.

Para controlar a umidade, a profi ssional utilizou manta asfáltica em 

todo o piso, invadindo 50 cm de parede. No restante da parede, foi apli-

cada textura lavável. No box, antes do assentamento, usou-se argamas-

sa polimérica como impermeabilizante. Pela facilidade e para dar conti-

nuidade ao padrão do apartamento, o drywall está presente em todas as 

novas divisões dos espaços. A marcenaria de MDF tem revestimento de 

folha de linheiro freijó.

Projeto e mão de obra (gesso, pedreiro, elétrica e hidráulica), Crisa Santos Arquitetos; pastilhas de 
vidro, Vidrotil; som ambiente, Italysat; ofurô, Will Arte; marcenaria, Mobília Brasil; piso de madeira, 

Indusparquet; cortinas, enxoval e banco,Tapeçaria Lorusso; rolos Black Out, Persianas Mundial; 
criados-mudos, Espaço Til;  tapete, Avanti; metais, Docol; louças, Deca.

Relax no quarto
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Nos sistemas de iluminação, 
ar-condicionado e, especialmente, de 

som, o gesso foi rebaixado em 18 cm para 
abrigar as caixas embutidas e os spots

Reforma: integração do banheiro e quarto

Duração: 2 meses

Custo total: R$ 2.500, o m², em média 

A poluição sonora não preocupou a arquiteta, 
já que a hidromassagem do ofurô emite 
menos ruído do que uma banheira comum

Antes

Depois
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|105www.portaldecoracao.com.br

Casa&Deco 57 10.indd   105 20/4/2012   10:58:28



O lar ideal para um casal de médicos, com dois fi lhos adoles-

centes e uma rotina bem agitada, deveria ser bem personaliza-

do, com espaços amplos, práticos e fl exíveis. Eles queriam vários 

ambientes, boa circulação e claridade. Em vista disso, o arquiteto 

Gerson Dutra de Sá buscou materiais inovadores e componentes 

modulares para a execução de um projeto moderno e de decora-

ção extrovertida, como ele mesmo defi ne, e integrou, além de sala 

de jantar e living, a varanda em L, o que resultou em uma área 

de 95 m². “Integrar a varanda era a única maneira de clarear o 

ambiente”, ressalta o profi ssional. 

Todas as paredes que a separavam das salas, exceto a do es-

paço gourmet – que fi ca nos fundos –, foram derrubadas, e os 

antigos caixilhos, retirados. Os novos são vedados, o que impede-

ma entrada de água no espaçoso living. A unifi cação dos pisos de 

porcelanato branco brilhante, duas poltronas e dois vasos com Pa-

cova, conhecida como pata de elefante, intensifi caram a integração 

entre a área de estar e varanda, hoje com ambientação moderna e 

romântica, ideal para um lounge, sua nova função. 

Na nova área social, a marcenaria é feita em laminado, tem de-

sign sóbrio, linhas retas, toques contemporâneos e detalhes de ma-

deira, a exemplo do painel da sala de jantar. Moderna, leve e sem 

barreiras visuais, esta área do apartamento de 300 m² é a grande 

paixão de Gerson. “É um espaço aberto único, limpo, claro e fl uido, 

com pureza de linhas e toque de cor nos nichos azul-turquesa, que 

promove a sensação de paz e ameniza o estresse”, fi losofa.

Projeto, Gerson Dutra de Sá  (arquiteto e designer de interiores); 
mobiliário, Artefacto; tapetes, By Kamy; marcenaria, 

Bontempo; cortinas (modelo Solar), Uniflex.

Claridade e amplitude
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A iluminação é feita 
em sanca invertida 

e com LEDs, além de 
um belíssimo lustre 

de cristal sobre a 
mesa de jantar e 

uma luminária de 
sobrepor no living

Reforma: criação de um lounge, com integração 

da varanda e áreas sociais

Duração: 2 meses

Custo total: R$ 2.500 por m² decorado 
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Casa&decoração: O que é preciso saber sobre a estrutu-

ra da construção antes de derrubar paredes para integrar 

ambientes?

Cláudia Daemon: Pesquise sobre a estrutura da edifi cação 

– alvenaria armada (ou estrutural), ou convencional (com 

pilares e vigas). Contate um engenheiro para confi rmar se 

a reforma não interfere ou altera a estrutura projetada. É 

um erro pensar que isso é desnecessário. Uma obra cujo 

objetivo é eliminar elementos construtivos de uma edifi ca-

ção pode, sim, interferir em sua estrutura.

C&d: Quais são as principais preocupações?

Cláudia: Descobrir como foi construída a parede a ser derru-

bada, se passam instalações elétricas e/ou hidráulicas nela 

e como solucionar esses problemas. Pode ocorrer de o cano 

que abastece seu banheiro de água passe por essa parede, 

ou o circuito de  luz do seu quarto.

C&d: O que fazer quando o apartamento não tem planta?

Cláudia: Inicialmente, deve-se tentar localizar o manual 

do proprietário do apartamento, entregue ao primeiro 

dono. Nele são informados o sistema construtivo, quais 

paredes podem ser derrubadas ou não (estruturais ou 

com instalações) e o posicionamento hidráulico. Se não 

for possível, tente uma cópia do 

projeto estrutural com o síndico 

(por legislação, ele deveria ter). 

Caso não tenha, solicite-o aos es-

critórios que projetaram o imóvel. 

Quando o imóvel é muito antigo, 

talvez, nem assim. A saída é bater 

de porta em porta e questionar 

os vizinhos sobre as obras exe-

cutadas. Uma dica para localizar 

posição de pilares é ir ao subsolo, 

tentar identifi car a posição de seu 

apartamento, medir as distâncias 

entre os pilares nessa área e ten-

A arquiteta Cláudia Daemon esclarece 

dúvidas e dá dicas sobre o assunto

Quando e como 
integrar

tar encaixá-los nas paredes. Esgotadas as tentativas, faça 

uma faixa de uns 10 cm de largura em todas as paredes, 

de fora a fora, e retire pintura e argamassa para identifi car 

o posicionamento dos pilares.

C&d: Quando um morador decide integrar ambientes em 

sua residência, o que é preciso até a obra ser viabilizada?

Cláudia: Ele deve, antes de tudo, consultar um profi ssio-

nal arquiteto, engenheiro ou decorador com formação e 

conhecimento técnico comprovados. O profi ssional irá 

questioná-lo sobre a estrutura da edifi cação, condições 

espaciais para a execução da obra e solicitar a documen-

tação para entrar com o processo na Prefeitura Municipal. 

Também irá orientá-lo sobre procedimentos para viabilizar 

o projeto, e a obra ocorra sem desconforto.

C&d: Quando vale a pena fazer esse tipo de intervenção?

Cláudia: Vale a pena desde que o cliente esteja ciente de 

todos os prós (ampliação de espaço e áreas mais abertas 

e, em sua maioria, mais iluminadas e ventiladas) e contras 

(falta de privacidade de um ambiente a outro, problemas 

de cheiros quando envolver espaço gourmet, exposição de 

todo o espaço de vivência do morador, com consequente 

bagunça à mostra e desorganização eventual).

C&d: Por que não se podem integrar ambientes em cons-

truções com alvenaria armada? 

Cláudia: Posso quebrar a parede para um passa-pratos e 

reforçar as laterais dela? Não, a parede de alvenaria arma-

da foi calculada de forma que todo o peso que está acima 

dela se distribua por igual. Por ter pontos de elétrica, tam-

bém não é possível rasgá-la  para redistribuí-los. Enquanto 

está sendo construída, os conduítes são posicionados em 

blocos vazados próprios, o que resulta em uma parede in-

teira e sem danos.

Cláudia Daemon é  formada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de 
Belas Artes de São Paulo e possui especialização em Conservação e Restauro 
do Patrimônio Arquitetônico, pela Universidade Cruzeiro do Sul. Atualmente, 

trabalha na Uniarq Arquitetura.

“Vale a pena 
integrar desde 
que se este-

ja ciente de prós, 
como a ampliação 
do espaço, e con-
tras, como a falta 
de privacidade en-
tre os ambientes”.
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