
Localizado no bairro de Vila Mariana, em São Pau-

lo, este apê de 80 m2 passou por uma reforma que du-

rou apenas quatro meses. O período curto, no entanto, 

foi o suficiente para a arquiteta Duda Senna promover 

as adaptações necessárias para receber a nova mora-

dora, uma advogada de 30 anos, esportista e que ado-

ra reunir os amigos para ouvir música e tocar o seu 

violão. Um dos seus pedidos especiais à arquiteta foi 

justamente ter um terraço agradável para descansar, 

receber seus convidados e fugir da rotina estressante 

da cidade. O décor traz pitadas de Pop Art inseridas ao 

apelo retro presente em alguns revestimentos e acessó-

Para curtir e relaxar
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Ao fundo, a parede da porta de entrada foi inteiramente 
revestida de espelho, garantindo a sensação de 
profundidade e duplicação visual do espaço

Na sala integrada com 
a cozinha, o elemento-
chave é a bancada de 

madeira com nichos 
para os dois lados, que 

traz TV e espaço para 
deliciosas refeições
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rios, como a bela geladeira. A divisão entre a bancada 

da área de serviço e a do terraço, feita de Drywall e 

revestida de tijolinhos, garantiu um toque diferencia-

do à composição. Na área social, cozinha e sala foram 

unidas pela bancada de madeira projetada pela arqui-

teta, que abriga um tubo de metal que sustenta a TV, 

que atende aos dois espaços. O principal desafio, no 

entanto, foi o projeto do closet. Como a área proposta 
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Na varanda, uma parede 
revestida de tijolinhos e 
decorada com vasinhos 
separa a lavanderia do 
terraço, composto por 

mesa de jantar, armários 
e bancada com cuba e um 

cantinho projetado  
para relaxar
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Na suíte, a marcenaria bem 
planejada permitiu a inclusão 
de closet e home office

O banheiro mantém a proposta
do quarto, com base clara e 
poucos detalhes, preservando 
o visual clean 
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para este ambiente era muito reduzida, foi preciso de-

senvolver algo diferenciado, charmoso e funcional. O 

resultado final superou as expectativas e incluiu até um 

cantinho para o home office.

Projeto, Duda Senna; plantas e vasos, Anni Verdi; tijolinhos, Palimanan, 
revestimentos cerâmicos, Portobello; quadros, Urban Arts; cadeiras, Tok & 

Stok; luminárias, Lustreco; almofadas, Tamtum e OHk; marcenaria, Jeremias; 
piso, Pau-Pau; cabeceira da cama e sofá do terraço, WG Estofados; objetos, 
LS Selection; metais e louças, Loja Obra Fácil; pedras, Marmoraria Ariston; 

sofá da sala, Estar Móveis; banquetas, Westwing Brasil; cadeiras do terraço, 
Depósito Santa Fé.

No quarto de hóspedes, a cama traz 
gavetões na parte inferior e uma pequena 
bancada acoplada na superior, que funciona 
como escrivaninha e mesa de apoio. Tons 
de azul aparecem em uma das paredes, no 
quadrinho sobre a cama e nas almofadas

Novamente, o azul aparece como cor 
predominante. Aqui, ele garante toques 

arrojados e alegres no mosaico 
de azulejos e na prateleira sob 

a bancada de madeira
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