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Em uma rua tranquila do bairro 
residencial São Pedro, em São 
José dos Pinhais, Angela Setim 
projetou o seu próprio escritório. 
“Durante o dia posso trabalhar 
com as persianas abertas, com a 
claridade invadindo os ambientes 
e com total liberdade, pois 
lá fora as pessoas não têm a 
visualização da área interna do 
escritório”, explica, referindo-
se à utilização do vidro refletivo 
prata na fachada. Os 115m2 estão 
distribuídos em dois pavimentos. 
O térreo concentra a recepção, 
lavabo, sala de desenvolvimento 
de projetos, sala de atendimento 
e reuniões. Os ambientes 
são todos integrados, mas 
delimitados com portas de correr 
de madeira ou vidro que, quando 
fechadas, garantem privacidade. 
No segundo pavimento há duas 
salas e um banheiro. Cores 
neutras, papel de parede e filetes 
de pedra arenito branco unificam 
a decoração. 

Angela Setim 
apresenta o projeto 
feito para sua cliente 
mais exigente: ela 
mesma

CORPORATIVO

INTEGRAÇÃO 
CONVENIENTE

FOTOS NENAD RADOVANOVIC

NA RECEPÇÃO (foto acima) e nos demais ambientes o porcelanato polido 80x80 
da Portobello Shop Alto da XV reveste o piso pela praticidade e estética clean. A 
parede ganhou papel de parede, persianas Duete de linho e poltronas de veludo da 
Marili Decor. Na foto abaixo, a escada de mármore Branco Paraná, um dos destaques 
do projeto. “Queria um desenho diferente para a escada, porém não poderia 
perder espaço, por isso esta ideia de uma escada vazada falsa”, explica a arquiteta. 
Aproveitando o ponto mais alto abaixo dela, foi projetado um armário de madeira que 
abriga um frigobar
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O LAYOUT DA SALA de desenvolvimento de projetos (foto acima) abriga três 
estações de trabalho sem divisão para o uso livre do tampo de MDF branco Platinum. 
Um painel de laca semi brilho com detalhes em alto e baixo relevo fixa a TV e o do 
ar-condicionado. A porta de 1,20x2,40m de madeira corre sobre o trilho de inox 
e quando fechada, isola o ambiente. O lavabo (foto abaixo) traz variadas texturas 
de branco: no mármore Branco Paraná da bancada; no revestimento da parede da 
Global Revest e ainda no painel de madeira que abriga o nicho de vidro. O projeto de 
iluminação foi desenvolvido em parceria com a GreyHouse. Há pontos embutidos 
nas áreas de trabalho, rasgos no gesso com fita de LED na circulação, balizadores nos 
degraus e alguns pontos de iluminação direcionável 
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ANGELA SETIM

Formada em Arquitetura e Urbanismo em 

1.998 pela PUC-PR, atua no desenvolvimento 

de projetos arquitetônicos e de interiores. 

Projetos de restauração também constam em 

seu currículo, além de gerenciamento de obras 

e acompanhamento em todas as etapas de cada 

novo projeto.

Confira a cobertura 
do projeto no canal 
Casa Sul no YouTube


