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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
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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 


