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por favor
      Com toques rústicos e muito branco, o projeto 
de Duda Senna é inspirado no continente africano
texto: Gabi meschini  fotos: mariana orsi  / divulGação

uma pitada      de áfrica,
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Atela de origem 
africana ditou a 
decoração no apê de 

170 m² dessa engenheira de 
34 anos, cheia de inspirações 
e personalidade. Laranja, 
vermelho, roxo e marrom 
saem do quadro em uma 
mistura colorida e passeiam 
pelas almofadas, cadeiras, 
luminárias e pendentes. 
tudo orquestrado com graça 
pela arquiteta duda Senna. 
desde o início a moradora, 
Juliana, sabia muito bem o 
que queria combinar com o 
quadro: uma cozinha preta 
e vermelha, um painel de 
madeira de demolição no 
home theater e o tom violeta 
no quarto – em homenagem 
à avó, com quem tinha em 
comum uma paixão por essa 
cor. Sem falar, é claro, no 
espaço de sobra para receber 
os amigos e acomodá-los à 
mesa do jantar. Juntas, as 
moças se dedicaram a horas 
de análise e muito cuidado 
na composição da morada. 
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a expressão 
das cores
Vívidas, as almofadas  
étnicas foram feitas com 
chenille grega e linho da 
Villa Nova Tecidos.

 CHEIA DE 
MEMÓRIA 
Além dos objetos 
da LS Selection e 
Espaço Til, grande 
parte dos mimos 
que encantam a 
sala foram trazidos 
de viagens feitas 
pela engenheira.

Na lista de desejos 
constavam o layout 
clean, o estilo rústico 

e a sensação de aconchego. 
“procurava um apartamento 
espaçoso, com branco, madeira 
e toques de cores fortes.” Outro 
ponto importante era que o 
imóvel estivesse localizado 
próximo à casa dos pais. 
com carinho, Ju conquistou 
o que queria: cada cômodo 
transmite parte de sua história 
e acolhe peças de decoração 
reunidas ao longo de sua vida, 
lembranças de viagens ou de 
seus antepassados.

tonalidade neutra
Servindo de base para as cores, 
o branco reina no sofá de linho 
(Espaço Til) e nos nichos do painel 
com acabamento de laca fosca.
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À proVa do TeMpo 
com home e sala de jantar 
integrados, a área social 
recebeu piso de porcelanato. 
sobre ele, um tapete de sisal.

Charme e estilo
A sala de jantar traz mais do 
espírito alegre da moradora: 
combina pendentes roxos 
(Fernando Jaeger) com cadeiras 

laranja de polipropileno (Marka 
Móveis). Repare no modelo das 
pontas, com braço, estofado 
com tecido (Villa Nova Tecidos) 
escolhido pela engenheira.

 EM DOSE 
DUPLA
O espelho usado 
para ampliar o 
ambiente foi 
garimpado em 
uma loja de 
antiguidades no 
centro da cidade. 
Os outros móveis 
do cantinho são a 
mesa, nichos, bufê 
e prateleiras com 
acabamento em 
laca branca.
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 RELAXE
Na varanda, 
mesa, bancadas 
e bancos são 
feitos de MDF 
BP amadeirado. 
O recanto ao 
lado vem com 
chaise de linho, 
almofadas da 
Villa Nova 
Tecidos e 
luminária da 
Light Center.

experiêNcias Mil
Na casa de Juliana, a cozinha 
e a varanda servem como 
base para que ela se lance 
no universo que tanto 
ama: a gastronomia. por 
esse motivo, os lugares 
para os convidados 
eram indispensáveis no 
planejamento. “ela gosta 
muito de festas e cozinha 
para os amigos e familiares”, 
conta a profissional, que 
acompanhou a rotina da 
moradora durante a obra. 
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 DE OLHO NA PLANTA

Sem grandeS mudançaS
Com o apartamento novo, Duda Senna 
não investiu em reforma. Mas colocou a 
mão na massa para elaborar um projeto 
luminotécnico especial, já que Juliana 
quis manter o pé-direito original, em vez 
de rebaixar totalmente o forro. Assim, a 
arquitete propôs luminárias de piso e fez 
sancas bem estreitas. 

momento  
Para Sonhar
Com piso de tauari (Indusparquet), 
o quarto de Juliana aposta no roxo 
para os pequenos detalhes, como 
a cabeceira estofada de linho e o 
pendente do Armazém da Luz. 
A base foi feita com tons claros, 
desde a parede na cor 
Igreja Antiga, da Suvinil, até a 
poltrona de couro ecológico  
e a mesa de laca fosca.

Marcenaria 
funcional
o armário, de 
melamina  
no padrão branco 
diamante, ganhou 
portas de correr  
e rodízios aparentes.


