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Lar do jovem empresário transita 
entre a sofisticação e a casualidade 

despojada
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Elegância 
Ampla e 

aconchegante, a sala 
de estar e TV reúne 

móveis de design 
da Sierra. Com 7m 

de comprimento, 
a estante em laca 
branca e madeira 

Cumaru (Marcenaria 
Arte Viva) tem nichos 

iluminados que 
destacam os objetos 

decorativos (LS 
Selection)
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projeto

Transformar um apartamento antigo, com uma planta 

fragmentada, em uma morada que traduzisse o estilo 

de vida de um jovem executivo de sucesso. Foi com 

esse desafio que a arquiteta Marina Breves assumiu 

o projeto deste imóvel de 250m², no bairro paulistano 

do Itaim Bibi.

Em quatro meses de reforma, ela mudou por com-

pleto o layout do apê. Para isso, removeu todas as 

paredes que delimitavam cozinha, copa e sala de TV. 

Na suíte, aumentou o banheiro e integrou o terceiro 

quarto, que passou a ser closet.

A ampla área social é a grande atração da casa. 

Com um décor sóbrio e um instigante jogo de contras-

tes, revela ambientes sofisticados e descontraídos, 

Desenhada pelo escritório de 
arquitetura, a mesa de ping-pong 

(ao lado) é a atração principal 
do living e tem próximo um bar 

de apoio. Moderna e totalmente 
aberta para o living e jantar, a 

adega (abaixo) revela traços de 
ousadia do projeto
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Sóbria, a sala de 
jantar mescla 

peças de 
diferentes estilos 
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Breves Arquitetura
T.: (11) 99867-0904
brevesarquitetura.com.br

refletindo traços da personalidade cool e trendy do 

proprietário. “É um espaço elegante e despojado, 

pensado para receber amigos e fechar grandes negó-

cios”, conta Marina.

A boa mescla de estilos, que une peças contem-

porâneas, clássicas e modernas em ambientações 

equilibradas e harmoniosas, permitiu pequenos arrou-

bos de ousadia, como a adega totalmente aberta para 

o jantar, a mesa de ping-pong no centro do living e o 

boneco Bob na entrada da varanda.

O resultado é uma atmosfera predominantemente 

masculina, sofisticada e dinâmica, no melhor estilo 

cosmopolita, em sintonia com o perfil do morador.

projeto

Toda aberta, a cozinha (acima) tem 
bancada virada para a sala de jantar. 
Destaque para a parede de tijolinhos, 
que recebe um quadro com moldura 
clássica e tela multicolorida. Ao lado, a 
varanda foi pensada como espaço anti-
estresse, com poltronas para relaxar e 
até um boneco Bob para aliviar a tensão
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projeto

Imóvel ganha novo 
layout e muda o 
humor com a troca 
de revestimentos

Reforma integra e 
atualiza apê
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Aconchegante e despojado, 
o home theater tem parede 
de tijolinhos da Palimanan, 

quadros Urban Arts, tapete da 
Via Star, sofá WG Estofados, 

manta e almofadas da 
Codex Home, marcenaria 
MP Decorações e objetos 

decorativos da LS Selection
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projeto

Com o casamento marcado, o jovem casal solicitou à 

arquiteta Duda Senna uma reforma completa no antigo 

apartamento, para que após a lua-de-mel pudesse ini-

ciar vida nova em uma casa renovada.

Para aproveitar melhor os 140m² do imóvel, a primei-

ra providência foi derrubar paredes e redefinir a planta 

do apê. Assim, o quartinho e o banheiro de empregada 

- antes sem uso definido – que avançava sobre a sala, 

formando um “L”, deu lugar à criação de uma área social 

mais ampla.

Com o novo desenho, a sala expandiu-se e ganhou 

espaços como o cantinho de leitura com chaise, o home 

theater mais reservado e o jantar integrado ao estar.

O bom uso da marcenaria solucionou as principais 

necessidades do projeto, como adaptações nos armá-

rios antigos, criações de novos móveis e possibilidade 

de unificação do living com a cozinha através de um pai-

nel com portas de correr. 

A decoração também passou por uma repaginação 

completa. O visual pesado, com cortinas carregadas, te-

cidos bem estampados e recordações de viagens espa-

lhadas pelas paredes, foi substituído por um mood mais 

O cantinho de leitura (acima) tem 
chaise da WG Estofados, mantas e 
almofadas da Codex Home e tela da 
Urban Arts. Abaixo, a mudança no 
layout ampliou a sala, antes em “L”
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A integração formou uma grande área 
social, com estar e jantar unificados e 
possibilidade de abertura da cozinha 
através do painel de portas de correr 

(MP Decorações)
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Duda Senna Arquitetura & Decoração
T.: (11) 2307-0096 | 98782-1728
dudasenna.com.br

projeto

leve e descontraído. As paredes ganharam tons claros 

e novos revestimentos, como os tijolinhos da cozinha e 

da sala de home theater.

Neutros, os materiais e a paleta de cores utilizadas 

seguem um estilo contemporâneo e atemporal, permi-

tindo uma ambientação mais discreta ou arrojada, con-

forme o desejo dos moradores no momento.

A marcenaria mudou 
por completo o visual 
da cozinha, trocando 

o acabamento 
e adaptando os 

armários existentes 
aos novos


