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Uma reforma completa comandada por Ana Paula Ferreira 
nessa casa levantada nos anos 1980 em Cascavel integrou 
os ambientes e setorizou as áreas 

A VIGA que interceptava a casa ganhou gesso acartonado para embutir a iluminação. O piso recebeu madeira Cumaru e a parede à 
esquerda, revestimento texturizado mica. Tons de marrom e off-white garantiram que o ambiente não ficasse escuro. Destaque para 
os xales de crochê das cortinas. Todos os móveis são Saccaro, da Forma e Conforto

PARA SETORIZAR os espaços integrados, Ana Paula trabalhou com dois tipos de piso. No ambiente do jantar,  
foi a vez do porcelanato. Cobogós demarcam cozinha. A escada tem degraus de madeira Cumaru e laterais de silestone
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Apenas a laje de cobertura e a estrutura da casa 
construída na década de 1980 em Cascavel, no 
Paraná, foram mantidas. A reforma realizada 
por Ana Paula Ferreira contemplou ampliação 
e adequação de toda a residência para as 
necessidades do jovem casal e seus dois filhos.

Os 650 m2 estão divididos em dois pavimentos. 
No superior, encontra-se apenas a área íntima. 
No térreo, o setor de convivência e serviço, tudo 

integrado. Um novo salão de festas separado 
do corpo principal da casa foi interligado por 
uma cobertura e pela varanda. Tons de marrom, 
cinza e off-white configuram os espaços. “O 
planejamento para a decoração foi feito desde 
o início do projeto, com isso conseguimos 
desenvolver bem o mobiliário fixo e as peças 
soltas foram escolhidas a dedo, para a perfeita 
composição do projeto”, afirma Ana Paula. 

A VIGA que interceptava a casa ganhou gesso acartonado para embutir a iluminação. O piso recebeu madeira Cumaru e a parede à 
esquerda, revestimento texturizado mica. Tons de marrom e off-white garantiram que o ambiente não ficasse escuro. Destaque para 
os xales de crochê das cortinas. Todos os móveis são Saccaro, da Forma e Conforto

PARA SETORIZAR os espaços integrados, Ana Paula trabalhou com dois tipos de piso. No ambiente do jantar,  
foi a vez do porcelanato. Cobogós demarcam cozinha. A escada tem degraus de madeira Cumaru e laterais de silestone
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A GRANDE MESA da cozinha deixou 
o espaço superacolhedor. De MDF da 
SCA, ganhou também pastilhas de vidro 
e pendentes cobre que por dentro são 
coloridos. Ao lado, o quarto do filho do 
casal, que foi planejado para estudo e 
recepção de amigos. MDF e laca azul 
configuram o espaço, que teve uma das 
paredes adesivada
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A SALA DE TV dá as boas vindas no piso superior. O painel (foto acima) é de gesso acartonado 
revestido com pintura e laterais em espelho. A base de mármore Carrara abriga a lareira ecológica. 
Molduras de gesso com revestimento texturizado mica ornamentam as paredes (foto abaixo).  
O brise em tons de amarelo e branco dá privacidade à suíte do casal
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O SALÃO DE FESTAS  faz parte da ampliação da residência e fica na área externa da casa. 
Porcelanato, silestone e o revestimento Loft, da Portobello, foram os materias utilizados no 
espaço que visa recepções
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