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Uma casa aconchegante e de fácil manutenção, para o 
dia a dia de uma família com criança pequena e dois 
cães, foi o principal pedido do casal proprietário do so-
brado em São José dos Pinhais (PR). Sabendo que os 
clientes têm estilo de vida moderno e descontraído e 
apreciam plantas e flores, a arquiteta criou um proje-
to de interiores que conecta as áreas interna e externa, 
com ambientes bem iluminados.

Principais fornecedores
D’Arte Móveis Sob Medida, Grey House Iluminação , 
Marili Decor, Portobello Shop

(1) A sala de jantar, com cobertura em vidro laminado, tem ilu-
minação com pendentes aramados e cristal. O décor traduz o 
estilo descontraído do lar. O ponto de partida do projeto foi o 
mix de azuis da Portobello Shop, para despertar a cor no es-
paço, junto à utilização de um banco em madeira maciça que 
pertencia à família. (2) A bancada e as prateleiras em cimen-
to queimado natural, revestidas com tampo em vidro, para o 
espaço de home office integrado ao estar, foram desenhadas 
pela arquiteta. Harmonizam com os móveis soltos, que têm 
design moderno. O papel de parede possui os tons utilizados 
nos pisos e móveis. (3) O tom cimento nas paredes dá o ar de 
modernidade e a madeira cria aconchego. O ambiente, inte-
grado ao estar e à cozinha, é conectado à área externa. (4) 
Cozinha e sala de jantar têm azulejos Mix de Azuis e floreiras 
em laca na cor branco neve.
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ARQUITETURA

O PISO DO TÉRREO MESCLA TRÊS 
TIPOS DE PORCELANATO, EM 

PADRÃO CIMENTO, AMADEIRADO 
E BRANCO POLIDO, COM 

DIFERENTES ACABAMENTOS E 
DIMENSÕES. NA PAGINAÇÃO, 

FORAM DISTRIBUÍDOS DE FORMA 
A EVIDENCIAR CADA AMBIENTE
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O PROJETO LUMINOTÉCNICO FOI DESENVOLVIDO DE FORMA A DELIMI-
TAR CADA AMBIENTE COM UM TIPO DE ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA. DETA-
LHES DE FRISOS E RASGOS NO GESSO CRIAM DIFERENTES EFEITOS

(1) Em estilo moderno, os móveis soltos, junto a detalhes do décor em madeira natural, de demolição e laca, proporcionam acolhimento. 
A cristaleira, o móvel para TV e a bancada para equipamentos foram desenhados pela arquiteta. (2) Tons de marrom harmonizam com 
o espelho bronze. A peça fica no fundo do painel vazado em corte a laser, que ocupa o nicho junto à parede da cabeceira do quarto de 
casal, revestida com painel em MDF Kashimir. As demais paredes receberam aplicação de papel de parede e cortinas. (3) No banheiro 
do casal, o mobiliário desenhado pela arquiteta tem destaque no armário laqueado em offwhite e iluminação direcionada.


