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INTERIORES

Sabe aquele corredor sem utilidade ou aquela passagem sem vi-
da que apenas faz a ligação entre alguns dos ambientes em sua ca-
sa? Eles podem ganhar uma nova finalidade e agregar graça e char-
me a sua morada. Um espaço como este, se bem projetado, pode
vir a se tornar um escritório, uma galeria, ou até mesmo ser um local
para novos armários e estantes. 
As medidas precisam ser levadas em conta, mas com um bom

projeto é possível aproveitar bem cada medida pequena. “Para as
circulações terem outra função, o ideal é sempre deixar no mínimo
90 cm de passagem para não ficar um corredor apertado e ter fun-
cionalidade”, ressalta a arquiteta Tatielly Zammar, de Curitiba, PR. 
Confira quatro corredores selecionados pela Construir e tenha

sua inspiração! 

GALERIA DE ARTE 
No corredor de 1,40 x 8,15 m com pé-direito que varia de 2,27 m

a 2,50 m, o arquiteto Sidney Quintela, de Salvador, BA, desenvolveu
um espaço dedicado à arte. “Escolhemos obras (Pena Cal Galeria
de Arte- Salvador) vibrantes e de artistas conceituados para formar
a impactante galeria”, conta o profissional. Pelo piso está o porcela-
nato que imita cimento queimado e pelas paredes o papel fendi. “Op-
tamos por materiais de fácil manutenção que remetessem ao univer-
so masculino e a cartela de cores da base foi bem restrita para brin-
carmos com as cores dos objetos e obras de arte.” A iluminação no
teto foi feita em trilhos com lâmpadas dicróicas e balizadores estão
na base da parede. Venezianas de cerejeira e freijó (Demuner) fazem
a divisão suave entre os ambientes.

Di
vu
lga

çã
o/
Si
dn
ey
 Q
uin

te
la

30-32 Interiores.qxp___Construir 2009  7/7/15  13:32  Page 30


