
Elegância pontual
Neste lar de 170 m², os estilos despojado e 

contemporâneo aparecem em cada detalhe 

e agregam diferencial à decoração

100|

Estilo
teXtO BRUNA NETO     FOtOs MARIANA ORSI/DIVULGAÇÃO



|101www.revistaonline.com.br



O 
projeto da arquiteta Duda 
Senna, idealizado para uma 
jovem descontraída, que 
adora promover reuniões 

com a família e cozinhar para os ami-
gos, prima pela união de elementos 
rústicos e cores vibrantes, sem abrir 
mão de um cenário clean e moder-
no. A arquitetura do apartamento foi 
elaborada para ampliar a capacidade 
de acomodar as visitas em todos os 
cantinhos com conforto, além de ga-
rantir um layout adaptável ao longo 
do tempo – já que é possível trocar 
a posição dos sofás e da poltrona do 
living ou acrescentar mais cadeiras 
à mesa da sala de jantar em dias de 
festa, por exemplo, sem prejudicar a 
circulação. 

Outro ponto forte do décor é a in-
terligação entre os ambientes por meio 
dos tons de laranja, vermelho e viole-
ta. A inspiração para usar essa paleta 
veio de alguns objetos que a morado-
ra já possuía, como quadros africanos 

coloridos e esculturas peculiares, dos 
quais a arquiteta extraiu as cores bási-
cas para mesclar com outros artigos e 
criar composições instigantes.

Décor de personalidade
Para aprimorar a área do living, 

integrada à sala de jantar, Duda Sen-
na manteve o piso de porcelanato 
fornecido pela construtora, rebaixou 
alguns pontos do forro e instalou san-
cas estreitas com luzes embutidas 
para solucionar os problemas de ilu-
minação. O mobiliário, predominante- 
mente composto de madeira de demo-
lição – como os sofás e a poltrona, re-
vestidos de linho –, e de peças laquea-
das de cor branca, como as mesas de 
centro e lateral de Nogueira America-
na, asseguraram ambientes aconche-
gantes. O home theater, também de ri-
pas de madeira de demolição, ganhou 
painel para TV, nichos, gabinete e pra-
teleira. Completam a composição os 
tapetes de sisal e as cortinas de linho.

A estante de laca em “L”, 
implantada nas paredes do 

corredor, foi elaborada para 
expor objetos de maneira 

funcional, sem atrapalhar a 
passagem para a cozinha. na 
parte inferior, o armário com 
portas corrediças dá apoio à 

mesa de jantar, além de servir 
como aparador
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A personalidade despojada da moradora 
foi levada em conta até no momento da 
escolha das luminárias pendentes de metal 
de tom violeta da sala de jantar. As 
cadeiras sem braço de polipropileno de cores 
variadas combinam com a paleta proposta. 
Por sua vez, a mesa de jantar de laca 
branca alto-brilho imprime um toque  

de leveza ao ambiente

Com estrutura de metal e pintura de cor branca,  
a mesa lateral segue o conceito de funcionalidade 
do projeto e é fácil de ser movimentada, bem 
como as toras de madeira, que podem fazer as 
vezes de assentos quando necessário
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o sofá chaise ganha 
a cena com o charme 
impresso no estofado 

de linho cru e pés 
cromados de metal, que 

combinam perfeitamente 
com a paleta de cores 

descontraídas empregadas 
nas almofadas. A 

luminária de piso, 
com acabamento de 

madeira, arremata a bela 
composição

A arte de receber bem
Ao passar pelas portas corredi-

ças de vidro ao lado da mesa de jan-
tar, tem-se o aconchego da varanda, 
cenário agregado à cozinha e proje- 
tado para recepcionar 12 pessoas, 
seja para curtir um almoço prepara- 
do pela anfitriã ou ampliar as áreas de 
convívio social. Aqui, o objetivo da ar-
quiteta foi expandir as possibilidades 
de acomodação.

Assim, dois bancos de madeira 
BP de tom avelã ganharam espaço 
na área externa acompanhados de 
estofados de linho de cor preta. O di-
ferencial é a integração das peças a 
aparadores que receberam a função 
de sustentar plantas e vasos e foram 
dispostos em dois ambientes que coe-
xistem: uma sala de almoço e um can-
tinho para relaxar.

Com acesso tanto pela área externa quanto pelo interior do apartamento, a cozinha de modelo corredor 
revela o mesmo estilo de décor: os armários e o gabinete da pia são feitos de madeira BP com 
acabamento de tom avelã e a pia e a bancada do cooktop são de granito preto São Gabriel. 
Para completar, banquetas altas com estrutura de madeira e estofado de linho vermelho
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Tom vibrante
Para incrementar o cantinho exclu-

sivo da dona desse lar, Duda Senna 
recebeu um pedido muito especial: a 
cor protagonista do ambiente deveria 
ser violeta, um tom que representa 
uma história pessoal sobre a ligação 
da moradora com sua avó. Além disso, 
o ambiente deveria ser aconchegante, 
sóbrio e contar com fácil circulação e 
espaço para guardar todos os pares de 
sapatos da jovem.

Com as diretrizes em mente, o pri-
meiro passo foi inserir a nuança dese-
jada em elementos-chave do quarto. 
Assim, sobre o piso de madeira Cara-
muru, a cama box ganhou cabeceira 
estofada de linho, poltrona de couro 

sintético de cor branca e base fixa com 
pés cromados e almofada para contras-

tar e luminária pendente de metal.<

Projeto, Duda Senna; decoração, Espaço TIL (living, sala de 
jantar, varanda), LS Selection (living, sala de jantar e varan-

da), Ethnix (living e sala de jantar), L’oeil (varanda) e acervo 
pessoal; piso, construtora (living, sala de jantar e varanda), 
Indus Parquet (quarto); sofás e poltronas do living, Espaço 
til; mesa de centro do living, mesinhas laterais do quarto, 
marcenaria da varanda, Marcenaria Jeremias; mesa lateral 

entre os sofás do living, Estar Móveis; toras de madeira, 
mesa lateral de cor branca e aparador do living, banquetas 
da varanda, Fernando Jaeger; luminárias do living, Ernando 
Jaeger e light Center; tapetes da sala de jantar e do living, 

Casa Fortaleza; sofá chaise, WG Estofados; almofadas  
da varanda, Villa nova tecidos; cabeceira de cama  

do quarto, cadeiras estofadas do living e da sala de jantar, 
Villa Nova Tecidos e WG Estofados; mesa de jantar da  

sala de jantar, Marka Móveis; poltrona do quarto,  
tok&stok; cadeiras da varanda, iKeA.

As mesas laterais e a 
sapateira disposta em 
frente à cama, de laca 

branca, conferem o estilo 
clean e moderno de todo 

o apartamento
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O armário embutido prima por 
liberar espaço para a circulação, 
principalmente devido à sua porta 
corrediça, que foi projetada para 
funcionar também como a porta deste 
cantinho pra lá de especial

A praticidade da 
penteadeira de laca 
branca, com visor de vidro 
e divisórias de acrílico, 
revela a vaidade
da jovem proprietária
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