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ESTRUTURAS CAMUFLAM 
AMBIENTES E EQUIPAMENTOS 
E CONFEREM ORGANIZAÇÃO 
E PRATICIDADE NO DIA A DIA

O aparelho de ar-condicionado não pre-
cisa aparecer quando não está em uso, a
televisão pode ficar oculta e até a churras-
queira permanece reservada para não in-
terferir na dinâmica diária da casa. Essas
são algumas soluções selecionadas para
resolver questões de espaço em locais en-
xutos sem abrir mão do conforto e da es-
tética. Inspire-se nos projetos e use a cria-
tividade para desenvolver alternativas e or-
dene os itens pela morada. 

Efeito único
Quando fechado, ninguém diz que o pai-

nel de madeira oculta não apenas o apare-
lho de ar-condicionado, mas inclusive o guar-
da-roupas e até mesmo a porta que integra
o cômodo aos demais espaços da casa.  A
estrutura camufla-se como uma parede e con-
fere unicidade e amplitude ao ambiente, sem
contar o apuro estético ao esconder o ar-con-
dicionado nos momentos em que está desli-
gado. A ideia foi criada durante a reforma na
morada localizada em São Carlos, no interior
paulista, no projeto assinado pelo escritório
CAWY Arquitetura e pelos arquitetos Danilo
Keila e Carolina Ferraz, todos de São Paulo,
SP, que criou um anexo no qual as suítes pa-
ra receber hóspedes foram posicionadas e
resguardas da movimentação das áreas so-
ciais e de lazer, para enfatizar a privacidade. 
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No armário
A reforma na cobertura duplex, na capital

paulista, comandada pelo arquiteto Maurício
Karam, da mesma cidade, trouxe vida nova
aos ambientes que passaram por impactan-
tes mudanças. O terraço ganhou além da pis-
cina, bar e churrasqueira para os momentos
de lazer. A presença da madeira é marcante.

A matéria-prima foi usada em painéis ripados
para conferir aconchego ao local. As estrutu-
ras funcionam também como divisórias aos
espaços e servem até como apoio de TV na
área gourmet. A churrasqueira está na área
central do painel é acessada por um porta re-
trátil que deixa o modelo aparente e perfeito
para o uso. 

Num clique
Apaixonado por TV, o proprietário não que-

ria dispensar o aparelho no dormitório. A opção
para não perder medidas também no armário
foi embutir o equipamento no teto. Com assina-
tura das arquitetas Ana Cristina Tavares e Clau-
dia Krakowiak Bitran, da KTA, de São Paulo, SP,
o projeto conta com um sistema acionado por
iPad que faz a tela descer ou subir. “Sem sair
da cama, é possível abaixar a TV, escolher os
canais e os programas”, esclarece Ana Cristi-
na. O aparelho fica preso a uma peça metálica
específica para isso, como um elevador, cha-
mada Lift, que é embutida entre o forro e a laje,
cuja distância precisa ser de 20 cm, pelo me-
nos. “A instalação é normal, mas precisa de pla-
nejamento”, enfatiza. Primeiramente, é feito o
projeto de áudio e vídeo para saber como fica-
rão as instalações elétricas e cabos da TV, que
passam por tubos distribuídos pelo forro. Nes-
se caso, o trabalho foi executado pela D’Ávila
Projetos de Áudio e Vídeo, da capital paulista. 
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