
Racionalização da marcenaria ajudou a diminuir o custo total da obra

Naponta do lápis

reforma

D
e uma maneira que vem se
tornando frequente, os
clientes chegaram ao escri-
tório via Instagram. “Fiquei
felizemsaberqueelesacom-
panhavam meus projetos.
Apóscompraremumaparta-

mento no prédio em que moravam de alu-
guel, eles perceberam que seria necessária
fazer uma reforma.Oapartamento era anti-

go, precisava de umaboamodernizada”, conta
a arquiteta Duda Senna, autora deste projeto.
Recém-chegados à São Paulo, o casal demora-
dores, dois jovens advogados cariocas, se en-
cantoucomaofertadetransporteeadisponibi-
lidadedeserviçosdaVilaBuarque,umdosbair-
ros mais tradicionais do centro. “Eles ficaram
muitofelizesdeencontrarumapartamentopa-
ra comprar no mesmo prédio que moravam e
não pouparam esforços para reformá-lo”, diz.
Desafiosnãofaltaram.Oorçamentoerareduzi-
doeambientescomobanheiros, cozinhaeárea

de serviço exigiam a troca de praticamente tu-
do. Revestimentos, bancadas, louças, metais.
Tudoempéssimoestado,assimcomoopisode
madeira existente e toda a caixilharia.
Quase toda a verba disponível foi utilizada na
reformadestes itens. “Superamosasdificulda-
des por meio de muita pesquisa em grandes
lojas de construção. Fugimos um pouco das
marcas mais conhecidas e fomos em busca de
produtos com bom relação custo benefício.
Conseguimos economizar bastante, sobretu-
do nos revestimentos emetais”, conta ela.
Nosdemais ambientes, a economia se concen-
trounamarcenaria.Cozinhaecloset,porexem-
plo,dispensaramportas. Jáosbanheiros foram
concebidos sem gabinetes, apenas com armá-
riosatrásdosespelhosparaosmoradoresarma-
zenaremprodutosdelimpezaehigiene.“Opta-
mos por não fazer uma grande marcenaria na
sala, e sim usar móveis soltos, que pudessem
ser trocados ao longo do tempo”.
Contornadasasdificuldadesiniciais,asquali-

dades do imóvel se revelaram por inteiro. “O
apartamento temuma circulação incrível e to-
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dos os ambientes são muito espaçosos. Além
disso, por estar emumdos últimos andares do
prédio,dispõedeexcelentescondiçõesdeven-
tilação cruzada e de farta oferta de iluminação
natural, durante todo o dia”, explica.
Dessa forma, divisórias e portas foram reduzi-
das aomínimo necessário. Atualmente o aces-
so acontece pela sala, ao lado da cozinha inte-
grada.Seguindopelocorredorsechegaaoquar-
to de hóspedes, ao banheiro social e à suíte,
com closet, que tem acesso direto à área de
serviço, combanheiro. Integrar a cozinha à sa-
la, aliás, acabouse resumindoàúnicaalteração
mais radical na planta.
“Trata-se de nosso espaço favorito. Tanto

meu,quantodosmoradores”,assumeaarquite-
ta, que mesmo diante de tanta economia não
abriumão de dotar o ambiente de uma parede
revestidade azulejos decorados. “O importan-
teéqueconseguimosreformularoapartamen-
to completamente, dentro da verba que tínha-
mos. Tivemos de ajustar o projeto algumas ve-
zesparaqueelecoubessenobolso,masoresul-
tado nos encheu de satisfação”, resumeDuda.
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