
Apartamento de praia

Cores na dose certa despertam 
sensações e transformam ambientes

 Dinâmico, espaçoso e alegre. Esta era a pro-
posta para o apartamento de praia que seria usado, 
pelo cliente da arquiteta Jânia Maria Pereira, para 
passar momentos de lazer em companhia da família 
e amigos, especialmente nas férias de verão, em finais 
de semana ou períodos de feriado prolongado.
 Amplo, o apartamento conta com quatro su-
ítes de bom tamanho e distribuídas de maneira a dar 
privacidade e conforto aos seus usuários. Como se-
riam usadas apenas para descanso, o foco não estava 
nas suítes, que receberam mobílias básicas, conven-
cionais, porém funcionais. 
 “A real preocupação estava justamente nas 
áreas de convívio, que deveriam se integrar completa-
mente para dar aos usuários conforto e facilidade de 
comunicação, permitindo a participação e interação 
de todos, em todos os lugares da área social”, explica 
a arquiteta.
 A planta original do apartamento trazia uma 
proposta bem convencional, mantendo uma cozinha 
fechada, as salas de estar e jantar em “l” e uma am-
pla varanda aberta com sacada com vista lateral para 
o mar, todas isoladas uma da outra. Embora os am-
bientes fossem funcionais, não cumpriam o desejo de 
integração total nestes espaços. Assim, a primeira coi-
sa a fazer foi modelar estes espaços para conseguir o 
propósito do projeto. 
 Depois do quebra-quebra, os três ambientes 
tornaram-se um só: 70 metros quadrados de área de 
convívio. A arquiteta optou por fechar a varanda com 
vidros temperados no sistema “reiki”, permitindo que 
ela ficasse totalmente fechada, parcialmente aberta ou 
totalmente aberta, dependendo do clima e do gosto 
das pessoas no momento.



 Para manter o ambiente leve 
(clean), nas janelas que dão para a rua 
(toda a sala de estar e a varanda soman-
do, aproximadamente, 15 metros), fo-
ram utilizadas apenas cortinas tipo rolo 
da  Luxaflex , lisas, na cor gelo, com 
filtro solar, para minimizar os efeitos 
da incidência da luz solar durante o dia 
e tornar o ambiente mais aconchegante 
durante a noite.
 O piso em porcelanato super 
bianco 60 x 60 e as portas laqueadas 
brancas completam a decoração do am-
biente moderno, leve, dinâmico e espa-
çoso.
 Na varanda, ao lado da chur-
rasqueira, que agora passou a fazer parte 
integrante do  ambiente, foi decidida a 
colocação de uma mesa com tampo de 
vidro temperado para servir tanto de 
apoio para a churrasqueira como fazer 
dela o local das refeições diárias.
 Consegui-se com isto muita 
praticidade e fácil acesso aos armários de 
pratos e talheres, assim como aos equi-
pamentos de cozinha.
 Entre a cozinha e a varanda foi 
instalada uma bancada de granito arabes-
cato, que além de servir como apoio para 

a colocação dos pratos prontos para servir, também pode 
ser utilizada para fazer refeições ou simplesmente como 
apoio para drinks e bate-papo informal entre as pessoas da 
cozinha e as da varanda ou da sala. 
 A sala de estar recebeu uma estante e um home com 
uma TV de LED posicionada de forma que possa ser vista pra-
ticamente de qualquer ângulo do espaço integrado. Papeis de 
parede em tons de cinza e preto e o confortável sofá em tecido 
veludo molhado de cor cinza, complementam o ambiente. 
 Atrás do sofá foi colocada uma bancada de madei-
ra laminada da altura do encosto do mesmo. Abaixo delas 
três banquetas de acrílico vermelho permitem seu uso para 
refeições ou para pequenas atividades com notebooks ou 
tablets, por exemplo.
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 A sala de jantar deveria ser 
aconchegante, mas “transparente”. Para 
isto foi projetada uma mesa inteiramente 
de vidro temperado e cadeiras de encosto 
baixo. Uma das paredes recebeu espelho 
do piso ao teto e a outra um ganhou um 
revestimento em placas de cimento  da 

Palazzo da linha Strati.
 As duas paredes receberam 
balcões laqueados na cor amarela e em 
estilo provençal, combinando com a parede 
pintada no mesmo tom.
 A iluminação foi bem dirigida 
e sutil, apenas destacada pela luminária 

em cima da mesa de jantar. Os detalhes 
foram iluminados por lâmpadas dirigi-
das tanto na parede de cimento como 
na amarela, que ressalta a poltrona ver-
melha e um quadro do mesmo tom.


