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Reforma com 
design atemporal 

Rafael Mirza

Após receber as chaves do imóvel em 2012, a 

família xx decidiu transformar o apartamento 

de 280m², localizado na Península. Para 

tal, tratou de recrutar o arquiteto Rafael Mirza, 

especialista em Conforto Ambiental e Eficiência 

Energética, que atua há quase 15 anos no segmento 

de arquitetura e design. 

A pedido dos moradores, o projeto da primeira 

reforma deveria contemplar a criação de um amplo 
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escritório para que a proprietária pudesse trabalhar 

em casa com bastante conforto. Além disso, o 

restante da morada também precisava imprimir a 

identidade da família e, por isso, Rafael refez todos 

os cômodos da casa: salas, lavabo, banheiros, 

varandas, escritório, 4 suítes, cozinha, copa e 

dependências.

Preocupado em projetar o bem-estar para seus 

clientes, Mirza aposta no estilo contemporâneo e 

atemporal, primando sempre pela funcionalidade 

e praticidade do dia a dia. Pegando carona nessa 

levada, optou por um décor com cores neutras como 

base e muita marcenaria com madeiras do tipo freijó 

e peroba do campo. O resultado ficou harmonioso 

e resiste à moda e ao tempo, satisfazendo por 

completo o desejo dos contratantes até hoje.

As salas e a varanda ganharam outra tônica com 

a nova marcenaria de design autoral, que além de 

ser o ponto alto dos espaços, promove a setorização 

sem prejudicar a integração de ambientes, marca 

dessa reestruturação idealizada por Mirza. Vale 

destacar também o brise de madeira instalado em 

frente a porta pivotante da entrada social: “por 

ser uma peça moderna, garante mais charme a 

decoração da casa. Além da função estética é 

também um atalho para manutenção da privacidade 

no ambiente familiar”, conta Rafael Mirza.

Para privilegiar a convivência dos moradores, 

o profissional desenvolveu para a copa uma 

mesa retrátil com banco de madeira, que foram 

desenhados para acolher toda a família em 

pequenos almoços e lanches. A cozinha também 

ganhou contornos contemporâneos com o toque de 

Mirza, que utilizou os armários grifados da Florense 

Barra para abrilhantar a ambientação. 

Com o design alinhado ao restante do 

apartamento, a suíte máster do casal foi pensada 

para atender outra demanda da dupla: um closet. 

O espaço generoso do recinto permitiu estruturar 

um sistema de armários modulados da Lacca, que 

realçaram a beleza do ambiente.

Não abrindo mão da paleta de tons neutros, a suíte 

do filho mais velho ganhou pinceladas de elementos 

coloridos na decoração. Ainda com a madeira 

imperando no espaço, as portas dos armários 

receberam cor e os quadros retrô com imagens de 

super-herói, que traduziram uma atmosfera mais 

alegre.

Temática, a suíte da menina foi concebida quando 

ainda era um bebê, teve o estilo provençal como 

inspiração para o espaço, com papel de parede bem 

clássico, passeando entre o tom de roxo e listras. 

“Mudamos a textura das paredes e complementei 

com lustre estilo candelabro, para caracterizar bem 

o ambiente”, explica Mirza.

Tempos depois, sem pestanejar, os donos dessa 

residência confiaram ao arquiteto mais duas 

reformas de pequeno porte para fazer ajustes às 

novas necessidades da família, tudo de acordo com 

as diretrizes do projeto inicial.

Com a chegada do terceiro filho do casal, houve 

a necessidade de remodelar a quarta suíte do 

apartamento, onde o arquiteto executou  a segunda 

reforma do imóvel. Para a ambientação, foram 

selecionados tons sóbrios somados a madeira, 

mantendo a unidade visual do décor original, 

apenas aplicando o azul marinho para dar um 

requinte especial ao cômodo.

O tempo passou e a família resolveu inovar e se 

aventurar em uma terceira reforma. Dessa vez a 

ideia era mudar o piso da sala, hall, copa e cozinha. 

Mirza foi chamado para assumir essa missão, porém, 

com o desafio de execução em apenas 4 dias. O 

arquiteto teve que aproveitar uma viagem da família 

para organizar toda a obra. 

“Tudo correu dentro do planejado, usamos 

porcelanatos ultrafinos por cima dos existentes da 

Artec, que se mostrou uma parceira fiel, com belos 

produtos, entregando o material no curto prazo que 

tínhamos. O revestimento deu resultado estético 

maravilhoso, trouxe ainda mais sofisticação para o 

lar”, comenta o arquiteto.

A terceira reforma englobou também a 

modernização por completo do banheiro da suíte 

máster, que ganhou uma banheira em alvenaria, 

muito mais funcional do que a anterior instalada 

pela construtora do imóvel.

“A nova proposta proporcionou um maior 

aproveitamento para os filhos do casal, inclusive”, 

complementa Rafael. 

Por fim, os clientes pediram à Mirza que incluísse 

no projeto um revestimento para as paredes da 

copa que fosse de fácil manutenção e a sugestão foi 

utilizar o material da Vescom, modelo Vinículo, que 

harmonizava perfeitamente com linha de decoração 

primária. 

“O padrão escolhido foi o linho, em duas cores 

diferentes, que deixou o ambiente mais aconchegante 

sem contrastar com os outros elementos marcantes 

já existentes como o painel de madeira e a faixa 


