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Texto: Juliana Duarte 

Quando as temperaturas estão lá em cima, 
nada melhor do que organizar um bom 
churrasco, aproveitar a piscina ou sim-

plesmente ficar na varanda sentindo aquele 
ventinho bom. Para fazer tudo isso – e mais um 
pouco – no conforto do seu lar, é fundamental re-
servar uma área da casa para o lazer. Se o projeto 
da casa ou o apartamento não comporta a criação 
de mais um ambiente, não se desespere: o ane-
xo pode ser pequeno, rodeado por muito verde 
ou até mesmo uma extensão da sala de estar. O 
que importa mesmo é pensar em um bom projeto 
para garantir momentos inesquecíveis ao lado da 
família e dos amigos. “O espaço deve ser des-
contraído, leve e relaxante”, afirma a arquiteta 
Denise Monteiro. Segundo ela, antes de esco-
lher a localização do anexo, é importante prestar 
atenção em todos os ambientes da casa. “Opte 
por aquele que é menos utilizado, para aprovei-
tar a morada por completo”, ressalta. 

Se a ideia for instalar algo no jardim, vale 
apostar em soluções simples e baratas. “É interes-
sante adotar construções com estrutura metálica, 
telhas tipo sanduíche e paredes de vidro”, sugere a 
arquiteta Renata Basques. Ela também recomenda 
a criação de pergolados ou gazebos. “São ótimas 
opções para quem deseja descansar”, comenta.

Outras maneiras de aproveitar a área verde são 
terraços e pequenas salas de massagem. Em apar-
tamentos, a missão é um pouco mais complicada, 
mas não impossível. As varandas podem (e de-
vem!) ser transformadas em espaços gourmet ou 
até mesmo em uma área para relaxamento. Caso 
haja uma verba extra para uma reforma, uma boa 
pedida é integrar o ambiente à sala. “Assim, con-
seguimos gerar espaços incríveis de lazer e diver-
são”, afirmam os arquitetos Gabriel Magalhães e 
Luiz Cláudio Souza. u

Lazer sem 
fronteiras
Sempre há tempo – e 
lugar – para a diversão. 
Se falta espaço na sua 
casa, construir um anexo 
ou aproveitar a área 
da varanda são ótimas 
sugestões. A C&C mostra 
como em projetos que 
vão de 15 a 120 m²!

Ambiente gourmet e área para jogos: tudo isso em apenas 31 m². 
No projeto da arquiteta Crisa Santos diversão é o que não falta. 
“Há ainda um bar com adega e área para café”, observa a profissio-
nal. A antiga varanda foi transformada neste anexo de lazer super-
completo. Para dar um toque de aconchego, Crisa optou por reves-
tir o piso do local com assoalho que imita madeira de demolição 
(IndusParquet). Os azulejos portugueses (Raridade) e as pastilhas 
de vidro (Vidrotil) complementam o cenário.Fo
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Quase sem uso, a varanda de apenas 15 m² passou por uma refor-
mulação e se tornou o espaço mais querido dos moradores. O pro-
jeto comandado pela arquiteta Myrna Porcaro priorizou o confor-
to e a bela vista da cidade de Belo Horizonte, MG. A área ganhou 
churrasqueira embutida na alvenaria, pia, armário, mesa com 
quatro cadeiras e obras de arte. O piso foi revestido com mármore 
branco polido (MG Mármores), enquanto as paredes receberam 
textura (Suvinil) e granito preto absoluto (MG Mármores).

As designers Ana Karina Chaves e Klazina Norden, do escritório 
AK Design, aproveitaram o terraço de 20 m² para organizar um pe-
queno anexo de lazer. Para reunir os amigos, nada melhor do que 
a churrasqueira móvel. Quando a ideia é descansar, basta tirar um 
cochilo na poltrona de fibra sintética (Ampiezza), que resiste às 
ações do tempo. O piso cimentício (Dacapo) facilita a manutenção 
e combina com a tinta vibrante usada na parede (Cherry Tomato, 
da Sherwin-Williams).

Com 45 m², esta cobertura é muito usada pelos moradores em 
dias de festas. Planejada pelos arquitetos Gabriel Magalhães e 
Luis Cláudio Souza, conta com uma piscina com pastilhas verme-
lhas (Colortil), bancada de apoio, ombrelone e confortáveis es-
preguiçadeiras. Como o espaço não é muito amplo e ainda está 
dividido em dois níveis, os profissionais optaram por revestir o 
piso com o mesmo material para dar sensação de amplitude (eles 
usaram anticato de mármore arabescato, da Pavimenti).
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A antiga área de serviço, que até então não era muito aproveitada, 
passou por uma transformação completa e ganhou status de ane-
xo de lazer. Paredes vieram abaixo e a arquiteta Renata Basques 
conseguiu criar um ambiente de 50 m² com churrasqueira móvel a 
gás, pergolado e um chuveirão. “Optamos por não ter piscina para 
poupar espaço”, afirma. Entre os materiais de acabamento escolhi-
dos para o local, destaque para o porcelanato (Portobello) no piso 
e textura (Suvinil) nas paredes. Os móveis são da Saccaro.

A varanda da casa, que soma 20 m², foi convertida em um verda-
deiro ambiente gourmet, com direito a churrasqueira, forno de 
pizza e forno mineiro (todos da Oficina Victorello). A mesa para 
refeições foi colocada ao ar livre, sob um pergolado de madeira, e 
é um convite à contemplação do jardim - o paisagismo é assinado 
por Marcelo Bellotto. “Foi uma maneira de delimitar as áreas”, afir-
ma a arquiteta Cris Negreira, responsável pelo projeto. O toque 
rústico ficou por conta do piso, revestido de ladrilhos hidráulicos 
(Dalle Piagge). As paredes receberam textura (Terracor).
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Acolher a família inteira para bons momentos de lazer era o obje-
tivo principal da arquiteta Denise Monteiro ao planejar este anexo 
de lazer de 120 m². A localização do espaço foi uma das principais 
preocupações da profissional, que escolheu uma área próximo à 
cozinha da casa. O ambiente conta com churrasqueira, fogão a 
lenha, home theater, ala para ginástica, massagem, judô e sauna. 
O piso do espaço foi revestido com cerâmica (Euroville). Ao redor, 
Denise optou por cimentício (Castelatto). Nas paredes da área 
gourmet, placas de MDF no padrão freijó se destacam.

Na colorida casa do arquiteto Leo Romano há um anexo de lazer 
rústico – a estrutura do espaço foi desenvolvida com eucalipto. 
O piso de cimento queimado é uma opção com custo mais baixo, 
além de ser fácil de manter e combinar com a proposta. Móveis 
de tons vibrantes alegram o espaço, que comporta ainda churras-
queira e bancada de apoio. Ao lado da área coberta há um mirante 
de madeira com uma árvore que parece surgir do piso.
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