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Texto: Juliana Duarte 

Fechar ou não a varanda? A resposta é mais simples do que você 
imagina: sim! Isolar o espaço com vidro é uma maneira de ampliar 
o apartamento e aproveitar o local todos os meses

Boa sacada Uma varanda gourmet está quase deixando de ser um 
item opcional nos apartamentos novos. Ter um espa-
ço para relaxar e contemplar a vista não é mais um 

luxo, e sim uma obrigação para quem gosta de aproveitar 
bons momentos em família ou com os amigos. Para curtir o 
local todos os meses do ano, sem preocupações com as bai-
xas temperaturas, a boa saída que os arquitetos têm encon-
trado é fechá-lo com vidro – assim, a varanda se transforma 
em uma extensão do apartamento. “Não é um investimento 
barato, mas com certeza vale muito a pena. O resultado é 
sempre satisfatório”, afirma a designer de interiores Maxi-
mira Durigan. O valor empregado pode variar bastante de 

acordo com o tamanho e o sistema usado para o fechamento 
– começa em cerca de R$ 2 mil e pode ultrapassar a barreira 
dos R$ 20 mil.

O material mais indicado para o isolamento da varanda, 
segundo o arquiteto Maurício Karam, é o vidro laminado, 
pela resistência que apresenta. Em alguns casos, dependen-
do da construtora, os proprietários de apartamentos novos 
podem solicitar o fechamento da varanda antes mesmo da 
entrega das chaves, o que facilita o processo e ainda cria um 
padrão no condomínio. Depois disso, é só deixar a imagina-
ção tomar conta, equipá-la do jeito que mais gosta e apro-
veitar cada dia do seu verdadeiro camarote particular. u

Planejado por Zezinho e Turíbio, do 
escritório Santos & Santos Arquitetu-
ra, este apartamento de 260 m² é um 
verdadeiro camarote – oferece uma 
das vistas mais bonitas para a Praia de 
Boa Viagem, em Recife. Para aprovei-
tar essa característica, os profissionais 
optaram por fechar a varanda com 
vidro laminado e, melhor ainda, inte-
grar a área à sala. O resultado é um 
estar mais amplo e iluminado, repleto 
de peças de design, artesanato local e 
arte contemporânea – sempre em per-
feita harmonia. “Esse foi um dos nos-
sos principais desafios. Nos preocupa-
mos em fazer uma composição atual”, 
afirmam os profissionais.
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Os 60 m² da varanda agora prati-
camente são uma extensão do es-
tar – e isso era exatamente o que 
os moradores desejavam. O arqui-
teto Maurício Karam, responsável 
pelo projeto, idealizou um espaço 
confortável e intimista. “Pensei em 
um ambiente clássico, com tons de 
azul e marrom”, afirma. Para o piso, 
o eleito foi o mármore travertino 
romano bruto (Pedras da Esquina) 
e, para as paredes, textura bege 
(Durite). O fechamento da varanda 
também foi entregue pela constru-
tora e custou R$ 25 mil. “O sistema 
utilizado é o composto por lâminas 
de correr de sobrepor”, explica.

A varanda de 20 m² foi fechada para 
garantir maior privacidade e limpeza 
dentro do imóvel. O espaço, planeja-
do pela arquiteta Patrícia Duarte, re-
cebeu  textura grafiato nas paredes e 
porcelanato no piso. Para o fechamen-
to, a profissional especificou vidro 
temperado transparente e sistema ar-
ticulado (Perfect Glass). O investimen-
to total foi de R$ 6 mil. “Vale a pena 
sim, mesmo com o preço alto, ainda há 
muitas vantagens”, comenta.

A varanda de 120 m² percorre todo o 
apartamento, assinado pela designer 
de interiores Maximira Durigan. Ela op-
tou por adornar o local com materiais 
mais clássicos, como o mármore Botti-
cino usado no piso. A opção por fechar 
o local foi feita antes da entrega das 
chaves, direto com a construtora. “Eles 
escolheram vidro laminado para o iso-
lamento”, diz a profissional.  Segundo 
ela, os moradores desejavam ter mais 
conforto no ambiente, além de uma 
sala mais ampla.
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