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CASADEVIDRO
VARANDA GOURMET PERDE FUNÇÃOORIGINAL PARA VIRAR EXTENSÃO DA SALA

JÚLIA ZAREMBA
DE SÃOPAULO

Menoschurrasco,mais es-
paço. Antes objeto de desejo
de compradores, a chamada
varanda gourmet, em geral
equipadacomchurrasqueira
epia,vemperdendoa função
originalpara se tornar exten-
são da sala.
“O espaço surgiu como

umanovidadee foiusadodu-
rante um tempo, mas o au-
mento da sala passou a ser
uma prioridade para os pro-
prietários”,afirmaPedroFer-
nandes, presidente da Abmi
(Associação Brasileira do
Mercado Imobiliário).
Essemodelode sacadaco-

meçoua fazer sucessohácer-
cadedezanos, comoexplica
Enio Moro, professor de ar-
quiteturadoCentroUniversi-
tário Belas Artes.
“Enquanto as varandas

convencionais têm a função
deservir comoumatransição
entre o meio externo e o in-
terno,asdotipogourmetvêm
com equipamentos que per-
mitem uma maior interação
entre osmoradores”, afirma.
Comareduçãonotamanho

dos imóveis novos, alguns
proprietáriospreferiramabrir
mão do espaço e incorporá-
lo à salapara fugir doaperto.
Foi o que fez a advogada

Renata Machado, 41. Quan-
docomprouoseuapartamen-
to de 104 metros quadrados
nazonasuldeSãoPaulo, on-
de vive com marido e filho,
decidiu otimizar o espaço.
“Queria colocar uma boa

mesa de jantar na sala, mas
ficaria muito apertado. A so-
lução foi colocá-la na varan-
da”, conta ela, que também
instalou cortinas de vidro na
sacada.
Mas diz que a experiência

não foi tão boa quanto o es-
perado: “Oconceitodeespa-
ços abertos é bacana,mas se
alguémquer assistir à TVen-
quanto outros querem con-
versar, fica confuso”.

A varanda gourmet
desse apartamento
dúplex na zona
oeste de São Paulo
foi fechada com
cortinas de vidro e
transformada em uma
sala de estar pela
arquitetaMaria Lavínia
Noronha. As plantas
foram colocadas para
preservar o “ar de
sacada”, segundo a
autora do projeto. A
obra, realizada em
2016, custoumais
de R$ 100mil

A sala do apartamento
de 100m² na zona
oeste da capital
paulista ganhou
cerca de 20m² com
a incorporação da
varanda. As portas
que ligavam a área
externa à interna
foram retiradas,
e o piso dos dois
níveis foi unificado
com porcelanato.
Realizado em2016
pelo arquiteto Luiz
Paulo Andrade, o
projeto custou em
torno de R$ 300mil

Três ambientes foram integrados na reforma desse apartamento
de 330m² na zona leste de São Paulo: sala de estar, de jantar e
varanda. As portas da varanda foram retiradas, o piso de granito foi
substituído pormármore e as paredes ganharam revestimento em
3D. O projeto, da arquiteta CarolinaMancini, é do ano passado

trar em contato com um en-
genheiroparaqueavalie sea
intervenção irá impactar na
estrutura da construção.”
Ao contrário da regra atu-

al, o novo Código de Obras e
Edificações de São Paulo,
promulgadona terça (9),per-
mite a instalação de cortinas
de vidro nas sacadas, desde
que retráteis ou vazadas. A
regra entra em vigor em 60
dias.Diantedisso,o futuroda
varandagourmetparecemes-
mo comprometido.
“Os imóveis serãocadavez

maispersonalizados,deacor-
do comogosto de cadaum”,
afirma Fernandes, da Abmi.
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Abarulheira não é oúnico
problema que pode surgir
coma incorporação.Roberta
Kronka, professora de arqui-
tetura da USP, explica que a
varanda, como uma estrutu-
ra à parte, tem um papel im-
portante de “evitar que o sol
incidadiretamentenoscômo-
dos dentro de casa”.

FACHADAS
Integrar a varanda à sala

impõealgunsdesafiosaosar-
quitetoseengenheiros.Opri-
meiro é alinhar opisodos es-
paços,dizRafaelCastelo, en-
genheirocivildaPUC.“Épre-
ciso avaliar se o preenchi-
mento da laje não irá sobre-
carregarasestruturasdoedi-
fício”, observa.
A retiradadasportas entre

a sala e a varandanão costu-
maafetar a estruturado imó-
vel, mas, assim como a alte-
ração de pisos e paredes, es-
barraemoutraquestão:ane-
cessidade de preservação da
fachadadoprédio.Qualquer
intervenção que a altere de-
ve ser aprovada em assem-
bleia condominial, explica
Renato Tichauer, presidente
da Associação dos Síndicos
de São Paulo.
Em relação às cortinas de

vidro, cada vezmais popula-
res, o aval ou não para a sua
instalaçãopode estar previs-
tanomanualdoproprietário
oferecidopelosedifíciosmais
novos, observa Rosely Sch-
wartz,professoradeadminis-
traçãodecondomíniosdaEs-
cola Paulista de Direito.
“Se não houver nada pre-

visto sobre isso, épreciso en-
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