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COM AMBIENTES IDEAIS PARA 
COMPARTILHAR COM A FAMÍLIA, 
PROJETOS ARQUITETÔNICO E 
DE INTERIORES PRIORIZAM INTEGRAÇÃO E FUNCIONALIDADE

POR JULIANA VITULSKIS     FOTOS NENAD RADOVANOVIC

DESCONTRAÍDO 
E CONFORTÁVEL

ANGELA SETIM 
Arquiteta e Urbanista 

(CAU A28565-0), for-
mada em Arquitetura e 

Urbanismo pela PUCPR, 
desde 1998 desenvolve 

projetos arquitetônicos e 
de interiores, residenciais e 
comerciais. Com escritório 
próprio, acumula também 
experiência com projetos 

de restauração e gerencia-
mento de obra.

N
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OS ESPAÇOS PRIVILEGIAM O CONVÍVIO 

FAMILIAR, COM ESTILO DESCONTRAÍDO 

E CONFORTÁVEL

laborado pela arquiteta Angela Setim 
para um casal com dois filhos, este 
projeto arquitetônico e de interiores, 
com 300 m², foi pensado para um ter-
reno estreito e comprido. A casa ficou 

à esquerda para aproveitar a insolação. “Assim, 
ganhamos uma área livre com sol, mais ventila-
ção e luminosidade”, explica Angela. Molduras 
nas janelas e nos telhados e os filetes de pedra 
São Tomé em relevo valorizam a fachada.

Como a família é muito unida, a cozinha, a 
churrasqueira e as salas de TV e de brinquedos 
são integradas. “Eles gostam de fazer as refei-
ções juntos, conversar, por isso os espaços privi-
legiam o convívio familiar, com estilo descontra-
ído e confortável”, conta. Nas salas, o destaque é 
a escada ao lado do hall de entrada. Com linhas 
curvas, engastada na parede e vazada, ela traz 
leveza ao ambiente. “Parece uma obra de arte!”, 
comenta Angela.

Nos ambientes sociais predominam cores 
neutras e toques de marrom. Foram mesclados 
diferentes pisos: nas salas, porcelanato polido 
com faixas de mármore marrom imperial; na 
cozinha e churrasqueira, porcelanato acetinado 
com detalhes em tom mais escuro, criando uma 
faixa que integra os ambientes.
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Com mobiliário desenhado pelo escritório 
e executado em marcenaria, os espaços foram 
melhor aproveitados e ganharam mais perso-
nalidade. A casa também conta com sistema 
de aquecimento solar, em conjunto com aque-
cimento a gás, e uma cisterna para reapro-
veitamento de água. O projeto luminotécnico, 
planejado em conjunto com o gesso, valoriza 
os ambientes, deixando-os mais confortáveis e 
aconchegantes.

No pavimento superior, estão quarto de hós-
pedes, suítes do filho e da filha e a suíte más-
ter. Atemporal, o mobiliário é sob medida e com 
tons neutros. No quarto do casal, a separação 
do closet é feita por um painel de cabeceira e, 
em frente à cama, há outro painel para a TV, que 
também protege a visão da porta da sacada. O 
piso laminado traz aconchego para os ambientes 
íntimos. Nas suítes dos filhos, o colorido fica por 
conta das cortinas, roupas de cama e objetos de 
decoração – no quarto do menino predomina o 
azul e, no da menina, o lilás.

PRINCIPAIS FORNECEDORES
Balaroti Design, Ideally iluminação, Harmonia 
Decorações, Marili Decor, Rudegon
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COM MOBILIÁRIO DESENHADO PELO ES-

CRITÓRIO E EXECUTADO EM MARCENARIA, 

OS ESPAÇOS FORAM MELHOR APROVEITA-

DOS E GANHARAM MAIS PERSONALIDADE
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