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Texto: Juliana Duarte 

Quando o fim de semana se aproxi-
ma, os planos para um churrasco 
daqueles já estão a todo vapor. En-

quanto uns se responsabilizam pela carne, 
outros se preocupam com as bebidas. Mes-
mo com tantos quitutes, a estrela da festa 
é sempre o ambiente de churrasqueira: o 
espaço deve ser perfeito para reunir todos 
os amigos com conforto. O local pode ser 
pequeno, grande, com vista para a nature-
za ou até mesmo uma extensão da cozinha, 
não importa. O que vale é aproveitar bons 
momentos em grande estilo. Porém, antes 
de comemorar, é preciso elaborar um pro-
jeto que garanta segurança e facilite o dia 
a dia. “Ao desenvolvê-lo, devemos colocar 
a praticidade em primeiro lugar. Todos os 
utensílios têm de estar próximos para facili-
tar a circulação e o preparo dos alimentos”, 
comenta a arquiteta Ana Lúcia Salama. 

Nas primeiras conversas com o profissio-
nal responsável pela obra, o proprietário deve 
falar de suas expectativas e necessidades. “É 
fundamental dizer quantas pessoas deseja re-
ceber e qual é a finalidade do espaço. A partir 
disso, escolhemos o modelo da churrasqueira 
e os outros componentes”, afirma a arquiteta 
Ana Karina Abud. Segundo ela, há diferentes 
tipos disponíveis no mercado. O mais comum 
é o de alvenaria, realizado na própria obra. Há 
também o pré-moldado, que vem semipronto 
e é montado no canteiro; a gás, usado em lo-
cais onde não existe tubulação para a saída da 
fumaça; além do de ferro e do elétrico, que 
são portáteis e indicados para pequenos espa-
ços. No entanto, antes de optar por um deles, 
o local escolhido deve contar com ventilação 
natural e boa iluminação. Outro cuidado es-
pecial é com a instalação. “Fique de olho nes-
sa etapa, pois a vazão da fumaça tem de ser 
perfeita”, ressalta Ana.

Materiais resistentes ao calor, como pe-
dras naturais, tijolos e cerâmicas, são sempre 
bem-vindos para revestir pisos, paredes e até 
mesmo a própria churrasqueira. “O aço inox 
também é bastante resistente a altas tempera-
turas, mas deve ser utilizado com muito cui-
dado, pois conduz o calor com facilidade e 
pode aumentar riscos de queimadura”, alerta 
o arquiteto David Guerra. u

Na varanda, no jardim ou integrada à cozinha. Há diversas 
possibilidades para quem deseja ter uma churrasqueira em casa, 
basta criatividade e muitos amigos para receber

Ponto de encontro

O amplo espaço gourmet, projetado pelo arquiteto Sidney Quin-
tela, conta com churrasqueira a gás revestida de aço inox (Viking). 
O espeto giratório é perfeito para o preparo das carnes; já a ban-
cada de granito marrom (Artimex) funciona como apoio. Os reves-
timentos escolhidos foram porcelanato (Portinari) para o piso e 
pintura texturizada bege nas paredes.

Assinado pela arquiteta Ana Karina Abud e pela decoradora Kari-
na Salgado, este ambiente inclui uma churrasqueira pré-moldada 
de 50 cm, revestida com tijolos refratários e madeira de demoli-
ção tratada para suportar o calor. Localizado na varanda, o espa-
ço gourmet deveria ser uma extensão do living. O piso recebeu 
porcelanato (Portinari), enquanto as paredes foram cobertas com 
textura (Terracor). O local tem ainda um cooktop (Fisher) e uma 
bancada de apoio de granito branco siena com cuba Mekal.
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Os 120 m² desta varanda localizada em Bragança Paulista, SP, 
acomodam uma charmosa churrasqueira com base de alvenaria e 
revestimento de tijolos refratários. “Os moradores desejavam um 
refúgio rústico e, ao mesmo tempo, moderno”, diz Maurício Ka-
ram, responsável pelo projeto. A solução criada por ele foi um mix 
de materiais – tijolos aparentes e pedras-madeira foram aplicados 
nas paredes. Ladrilhos hidráulicos azulados lembram um tapete e 
surgem em meio a um mosaico português.
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A arquiteta Claudia Costa caprichou na varanda gourmet de 23 m², 
que proporciona uma bela vista para a paisagem ao redor. Elemento 
principal do ambiente, a churrasqueira (Viking) é de aço inox e tem 
funcionamento a gás. A coifa (Viking) impede que o cheiro de gordu-
ra invada o espaço. Para piso e paredes, Claudia optou por mármore 
travertino romano bruto (MG Mármores). A base da churrasqueira re-
cebeu a mesma matéria-prima, só que na versão crema marfil seleto. 
A mesa com base de inox e tampo de vidro completa o cenário.

No espaço gourmet de 25 m² planejado pelo arquiteto David Guer-
ra predomina o charme da madeira de demolição dos armários e 
do acabamento que esconde a coifa. Outros revestimentos também 
se destacam, como o granito capão bonito da bancada, o piso de 
pedra ouro preto (Marmoraria Granita) e o mosaico de azulejos. A 
churrasqueira de bancada é de aço inox e ficou embutida (seu en-
torno foi revestido com madeira de demolição).
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Planejado pelos arquitetos Ana Lúcia Salama e Gerson Dutra de 
Sá, no colorido ambiente de churrasqueira de 25 m² o patchwork 
de azulejos (Diferenzza) se destaca. “A ideia era criar um clima de 
boteco”, comenta Ana. A churrasqueira foi revestida com material 
amadeirado, que esconde a coifa, e granito preto são gabriel, o 
mesmo da bancada da pia. Três pendentes dão um ar moderno ao 
espaço, que conta ainda com tevê e um nicho para o videogame.


