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RESIDENCIAL

Em torno dos 

PRAZERES

Para projetar a morada ideal 
de uma família de Cascavel, no 
Paraná, a arquiteta Ana Paula 
Ferreira realizou sua implantação 
em torno da piscina. Assim, 
todos os ambientes da casa fi cam 
voltados para essa área externa, 
que possui também cascata, 
pergolado, fonte e projeto 
paisagístico que a valoriza.

Ana Paula Ferreira projeta 
casa em volta da piscina 

com espaço gourmet como 
ambiente principal 
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Além da área verde, os proprietários solicitaram à arquiteta toques 
rústicos em uma casa bem iluminada. “O projeto luminotécnico foi 
elaborado juntamente com o arquitetônico para que pudéssemos utilizar 
muitos embutidos nas paredes, como balizadores e spots de iluminação 
indireta, que somente podem ser instalados antes do reboco, na fase 
inicial de execução da obra”, explica Ana Paula.

Com 500 m2, tem a área social integrada. “Normalmente esses 
encontros acontecem no amplo espaço gourmet, onde o proprietário 
costuma elaborar as suas especialidades e degustar um bom vinho com 
familiares e amigos”, revela a arquiteta.
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UM PAINEL DE MADEIRA que vai do piso ao teto, executado pela 
Marcenaria Marczinki, emoldura a porta pivotante, à direita Ana Paula optou por 
este recurso para levar conforto ao living, um ambiente amplo com  
pé-direito duplo. Ao lado do sofá pode-se ver a tela solar motorizada, da Hunter 
Douglas, que controla a incidência de luz e protege os móveis. À esquerda está o 
ambiente da lareira. “A persiana de madeira natural, da Hunter Douglas, mantém 
a linguagem rústica, porém requintada, contrapondo com o mármore Marrom 
Imperador utilizado na lareira a gás”, conta. As cadeiras são da Saccaro
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O SOFÁ, da Florense, tem um aparador de nogueira natural que já faz o acabamento posterior. As 
portas internas de acesso são de itaúba. Na parede, foram utilizadas molduras, também de madeira. 
para delimitar o papel de parede e pintura. Na foto abaixo a piscina, que internamente ganhou pedra 
Hijau, piso cimentício na borda elevada e fita de LED no detalhe suspenso para valorizá-la ainda mais
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A PISCINA é a figura central da residência 
e todos os ambientes dialogam com ela



•78•

O FORRO  e o deck de madeira 
itaúba na área externa (foto 
acima) garantem um ambiente 
aconchegante até mesmo no 
inverno. Destaque para a lareira à 
gás de mármore. Ao lado, o espaço 
gourmet, onde o proprietário da 
casa costuma cozinhar para amigos 
e familiares. O tampo e bancada 
são de Silestone. O forro ganhou 
o detalhe de madeira como uma 
continuidade da linguagem adotada 
em toda a casa. A parede de tijolo 
inglês leva à adega, que fica no 
subsolo e pode ser vista através do 
recorte de vidro no chão
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A ÁREA DE JANTAR foi delimitada por um tapete de fibra natural, que contrasta 
com a mesa de vidro de linhas retas. Cadeiras confortáveis e de tecido rústico 
complementam o espaço. O mobiliário é da Saccaro, vendidos na Forma e Conforto  
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Formada já há 12 anos em Arquitetura e 

Urbanismo, Ana Paula Ferreira possui pós- 

graduação em Arquitetura de Interiores e 

Design de Mobiliário. Com escritório próprio 

desde 2002, atua principalmente nas áreas 

residencial, comercial e interiores.


