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Varandas espaçosas 
e que integram as salas
Tendência 
amplia 
apartamentos 
e valoriza em 
até 70% o 
imóvel

As varandas dos novos apartamentos es-
tão mais espaçosas e deixaram de ser um 
espaço de respiro para integrar ambientes 
de estar. A tendência iniciou nos últimos 
anos, quando elas ganharam churrasqueiras, 
criando uma nova exigência para os investi-
dores: as varandas gourmets. 

Entretanto, o conceito já ultrapassou o es-
paço de área externa e os ambientes come-
çaram a ganhar poltronas, sofás, nivelamento 
de piso, até as portas serem de fato retiradas.

Hoje, construtoras já preparam o espaço 
para integrá-lo ao restante do apartamen-
to desde a concepção do projeto, evitando, 
muitas vezes, colocar vigas na área da porta 
que separa sala e varanda, para facilitar a uni-
ficação dos espaços. 

A tendência também movimenta os 
serviços de arquitetos e designers de inte-
riores para desenvolver projetos específicos 
para esses ambientes. Assim, o espaço in-
tegrado à área social valoriza o preço do 
imóvel e desperta mais interesse não só 
na hora da venda, mas também para locar, 
sendo que acréscimo no valor do negócio 
varia de acordo com o tamanho do terraço 
e da área interna.

O aumento da metragem das sacadas é 
um dos fatores que motivaram a atenção di-
recionada para este ambiente, que passou a 
ser visto como parte importante para a cons-
trução dos novos empreendimentos. Além 
disso, a evolução tecnológica do setor da 
Construção Civil, permitindo o fechamento 
do espaço e o conforto em relação à variação 
climática, é outro incentivo. 
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padronização 
do prédio

Para acompanhar a ten-
dência, os proprietários pre-
cisam estar atentos às regras 
de padronização dos con-
domínios, principalmente 
em relação à manutenção 
das características estéticas 
da fachada do prédio.

Também é fundamen-
tal a contratação de um 
profissional habilitado que 
tenha condições de avaliar 
se as estruturas da varanda 
e do guarda-corpo supor-
tam o novo uso, já que o 
sistema pode ser responsá-
vel por trincas na estrutura 
e infiltrações. 

A extensão pode ser utilizada para criar novos ambientes ou apenas 
ampliar a sala de televisão, por exemplo, podendo instalar um sofá 
maior e abrir espaço para uma mesa de jantar maior. Nesse último 
caso, a dica de especialistas é seguir a mesma linha de decoração 
do interior do imóvel, podendo estender o piso, o revestimento de 
gesso e outros acabamentos da parte interna, dando a sensação 
de amplitude. Entretanto, o importante é identificar a atmosfera e 
funcionalidade que o morador almeja no ambiente e tomar cui-
dado com excessos, que podem comprometer o restante da casa.
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