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RESIDENCIAL

COMPLETA
PERSONALIZAÇÃO

FOTOS R. VIEIRA

A arquiteta Ana Paula Ferreira transformou esse duplex de 
Cascavel com a mudança total de revestimentos

A COR PRETA aliada às peças clássicas, como as cadeiras de veludo e o lustre de cristal, caracterizam o requinte do duplex de 223 m2
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A COR PRETA aliada às peças clássicas, como as cadeiras de veludo e o lustre de cristal, caracterizam o requinte do duplex de 223 m2

Este apartamento foi adquirido com os 
acabamentos oferecidos pela construtora, mas 
a arquiteta Ana Paula Ferreira chegou para fazer 
a personalização completa. “A mudança foi 
total”, garante. Saíram paredes para se chegar à 
integração desejada, adequação elétrica, hidráulica 
e do forro de gesso foram realizadas, o piso 
foi substituído por Nanoglass com detalhes de 
mármore Nero Marquina, da ArtPedra Mármores 
e Granitos, e a estrutura para toda a automação 
também foi providenciada.

“A única exigência do cliente era trabalharmos 
somente nos tons preto e branco”, conta a 
arquiteta. Para quebrar um pouco essa bicromia, 
ela inseriu tons de cinza, muitos espelhos e usou 
texturas diversas. “O resultado final é de pura 
sofisticação.”

OS TAPETES delimitam as salas de TV e de lareira. Além da cartela de cores, materiais também 
fazem a ligação entre os espaços: o mármore Nero Marquina, da ArtPedra Mármores e Granitos, 
se repete na lareira e na base da escultura de pantera e o couro no sofá e painel de TV.   
O mobiliário foi desenvolvido e especificado pela arquiteta e executado pela Florense de Cascavel

DESTAQUE, para o lustre de cristal. O mármore Nero Marquina, da 
ArtPedra Mármores e Granitos, reveste também a escada
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A ESTANTE AO FUNDO, da 
Florense (foto acima), abriga uma 
adega. Dessa forma, tudo fica à mão nos 
momentos de lazer. A cozinha da Florense 
(foto abaixo), segue a mesma linguagem 
do restante do apartamento, com bancada 
de mármore e balcão de Nanoglass ambos 
da ArtPedra Mármores e Granitos. As 
persianas são Silhouette Luxaflex, da 
Hunter Douglas



•55•

SERVIÇO | ANA PAULA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
Rua Castro Alves, 1642 • sala 03 • (45) 3035-4260 • Cascavel • PR • www.apferreira.com.br
FORNECEDOR | ARTPEDRA MÁRMORES E GRANITOS Rua Erechim, 1245 • (45) 2101-5500 • Cascavel • PR •  www.artpedramarmoraria.com.br
             FLORENSE Av. Brasil, 5620 • (45) 3223-9551 • Cascavel • PR • www.florense.com.br

ANA PAULA FERREIRA

Formada 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 de interiores.

A SALA DE JOGOS 
ganhou características ainda 
mais masculinas, com o piso 

vinílico e tom de cinza das 
paredes. A grande mesa 

de sinuca combina com o 
frigobar


