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“Qualquer um pode cozinhar”. O lema inspirou Remy, 
um dos ratinhos mais carismáticos do cinema a se 
aventurar na gastronomia francesa, em Ratatouille. 
A animação, lançada em 2007, mostra de maneira 
bem-humorada a relação entre os homens e a 
comida e a vocação que alguns têm para cozinhar, 
ato que cada vez mais ganha status de hobby. 
Todo aspirante a chef du cuisine se vale deste 
mesmo lema para se arriscar no universo da 
culinária, mas o fato é que o domínio da alquimia dos 
ingredientes e o prazer da degustação nem sempre 
são inatos. Trata-se de uma habilidade que precisa 
ser desenvolvida por meio da prática. E, diga-se 
de passagem, nunca foi tão gostoso praticar.
Independente do perfil dos moradores, a cozinha tem 
chamado cada vez mais a atenção, o que se reflete no 
trabalho dos especificadores. Na última década, este 
ambiente sofreu uma transformação drástica: passou 
a fazer parte da área social da casa, e não mais da 
área de serviço. Hoje, o conceito de espaço gourmet 
está tão difundido que os novos empreendimentos 
já apresentam opções de plantas nas quais sala de 
jantar, living, home theater, family room e varanda estão 
integrados. Inclusive nos imóveis mais antigos esta 

integração vem pautando grande parte das reformas.
Na visão da arquiteta Patricia Lotto, são dois os 
principais motivos para o sucesso desse novo 
layout da área social: “acredito que as pessoas têm 
passado mais tempo em casa e cozinhar virou um 
hobby. Então, é uma maneira de reunir familiares e 
amigos sem que o anfitrião fique isolado preparando 
tudo”, assinala. “Além disso, é também uma 
ótima opção para ampliar espaços, pois quando 
a residência é compartimentada demais, alguns 
ambientes tendem a ficar sem uso, por conta da 
maior utilização de outros”, acrescenta a profissional.
A dupla de arquitetas Juliana Junqueira e Erica Mare, 
do escritório D2N Arquitetura, lembra que “o mais 
importante é projetar um espaço que vá ao encontro 

Uniformidade é a palavra de ordem no 
projeto assinado em conjunto pelos escritórios 
CR2 (Cecilia Reichstul e Clara Reynaldo) 
e FGMF (Fernando Forte, Lourenço Gimenes 
e Rodrigo Marcondes Ferraz). Os profissionais 
optaram por um piso monolítico (resina de 
poliuretano, da Durocolor) e pintura acrílica nas 
paredes, da Sherwin-Williams, adquirida na 
C&C – Casa e Construção. Para as refeições, 
bancada quartzo Stone White, da PedraCor. 
A marcenaria, executada pela Rutra, acomoda os 
eletrodomésticos. Para a renovação do ar local, 
coifa Tuboar; geladeira, Brastemp. 

Para ampliar a cozinha e trazer para o novo apartamento da família a 
sensação da antiga casa no interior paulista, Ana Rita Sousa e Silva 

e sua equipe do escritório AR Arquitetura apostaram nos tons claros: 
piso em porcelanato Portobello, marcenaria Ornare e bancada em 

Marmoglass, da Mont Blanc Mármores. A ilha central acomoda cooktop 
Viking, sobre o qual é posicionada coifa da Acros; em sua parte externa, 
banquetas Kartell para as refeições rápidas. Aparentes sobre a bancada, 

batedeira e liquidificador KitchenAid. Torneiras Deca e cuba Mekal.
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do estilo de vida das pessoas que habitarão 
a residência”. Por isso, em casas nas quais o 
cardápio contempla frituras com certa frequência 
ou onde há cozinheira, por exemplo, o ideal é ter 
a possibilidade de isolar a área com portas de 
correr, pois a propagação de cheiros, barulho e 
falta de privacidade é fator negativo da integração. 

Em nome da funcionalidade 
Quanto à composição da cozinha, vale tudo. 
O conceito gourmet oferece uma percepção de 
layout mais funcional, que favorece a circulação 
pelo simples fato de considerar um melhor 
posicionamento às bancadas e utilidades. 
As ilhas de trabalho cumprem bem essa função, 
reunindo os mais diversos equipamentos.
“É bastante comum a especificação de cooktop, 
gavetas para panelas e talheres e nichos para 
porta-temperos”, comenta Ana Rita Sousa e 
Silva, do escritório AR Arquitetura&Design. 
Mas as ilhas também podem acolher uma cuba, 
armários para pequenos eletrodomésticos, 

O arquiteto Maurício Karam adotou o consagrado 
contraste entre preto e branco: o piso recebeu 

porcelanato rústico cinza (Incepa) e os armários 
em laminado branco fosco, da Marcenaria Mielnik, 

se destacam sobre as paredes pretas (pintura 
tipo lousa, da Coral). Entre as funcionalidades do 

ambiente, purificador de água Europa, fogão e 
forno Electrolux e metais Deca.

As arquitetas Juliana Junqueira 
e Erica Mare, do escritório D2N, 
fizeram uma cozinha hi-tech para a 
casa de praia de um jovem casal. 
Uma mescla de pastilha cerâmica 
fosca e esmaltada na cor preta 
reveste a ilha (Pastilhas Atlas, 
adquiridas na GEA Design). Os 
eletrodomésticos são da Brastemp.
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Tecnologia de ponta 
na cozinha de 20 m² 

assinada pela arquiteta 
Patricia Lotto: cooktop, 

forno e micro-ondas da 
Brastemp; geladeira e 

lava-louças da Electrolux e 
coifa da Tramontina. Tudo 

adquirido na Fast Shop. 
Os móveis para recebê-los 

foram feitos sob medida 
pela JMobile.

coifa com iluminação, TV embutida ou até 
mesmo um balcão horizontal de refrigeração.
Para famílias pequenas ou pessoas que têm 
uma vida mais corrida e acabam usando a 
cozinha apenas para poucas e pequenas 
refeições, a ilha central pode vir rodeada 
de cadeiras ou banquetas. Trata-se de uma 
solução que evita montar a mesa da sala de 
jantar para um rápido café da manhã, por 
exemplo, e traz praticidade no dia a dia.
As sócias Stela Maris e Gabi Sartori, designer 
de interiores e arquiteta, respectivamente, 
atentam para outro aspecto da funcionalidade: a 
ergonomia. “Cozinhas funcionais são aquelas nas 
quais as pessoas sentem mais facilidade para 
trabalhar. Levando isso em conta, o especificador 
tem que analisar as características das pessoas 
que irão usá-la”, explicam. Dentro disso, o 
mercado oferece novidades, desde dobradiças 
e amortecedores para portas e gavetas até 
automação dos equipamentos utilizados.

Perfeita para o uso diário de uma grande família, a 
cozinha projetada pela arquiteta Renata Coppola 

tem como destaque o mobiliário executado pela 
Elgin, com gavetas pantográficas e freios 

de fechamento; as suas portas superiores 
são em alumínio e vidro jateado (Cinex). 

Os eletrodomésticos: micro-ondas Electrolux, 
forno a gás e geladeira Side by Side, ambos 

da linha Profile Inox, da GE. A ilha central de granito 
(Amazonas Pedras) reúne cooktop e coifa GE, 

de modo a facilitar as atividades locais. 
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Nas superfícies visuais
As cores e o design aplicados ganham importância, 
já que a integração torna a cozinha muito mais 
exposta aos olhares. O branco continua a imperar, 
mas justamente por entregar qualquer resquício 
de sujeira faz com a limpeza seja um imperativo 
diário. No entanto, dependendo do perfil dos 
moradores, uma pitada de cor é sempre bem-
vinda para quebrar a sobriedade do ambiente,  
torná-lo alegre e, muitas vezes, divertido. 
Para o arquiteto Maurício Karam, preto, branco, 
cinza, bege e marrom são ótimas opções, por 
serem neutras. “Amadeirados também são 
ótimos para harmonizar. Hoje, com a diversidade 
de acabamentos, texturas e durabilidade, é 
possível arrojar com amarelo, turquesa, roxo... 
Se bem aplicados, são atemporais”, enfatiza.
A aposta da arquiteta Renata Coppola no quesito 
ousadia é no vermelho, que, segundo ela, é 
bastante usado em pontos de destaque. “É uma 
cor associada à comida, e relacionada com abrir 

Os arquitetos Mario Pinheiro, Dirlene Serrano e 
Ricardo Fonseca, do escritório PSF, assinam esta 
cozinha de um salão de festas de um condomínio 
residencial. Aqui, a funcionalidade é a palavra de 
ordem. Para isso, os móveis planejados, da SCA, 
ficaram com a responsabilidade de acondicionar as 
louças e, principalmente, a torre de equipamentos que 
controla todo o áudio e vídeo do ambiente – projeto 
de automação executado pela HTCenter. Na parte 
interna, o balcão refrigerado da Refrisul complementa 
a geladeira da Continental. Destaque à churrasqueira 
de embutir a gás, da Fischer, alocada na parede lateral. 
Todos os eletrodomésticos são fornecidos pela Koerich.

o apetite”, acredita. O verde e o laranja também 
caem bem, por serem tons frescos e agradáveis, 
e agregar em composições com pastilhas ou 
mesmo em um frontão”, sugere a profissional.
No mobiliário de trabalho, o Corian é um dos 
materiais que todo especificador deseja inserir no 
ambiente. Sua versatilidade, beleza e funcionalidade 
abre margem para diversas soluções diferenciadas. 
Pode ser utilizado tanto na bancada como nos 
móveis, ou mesmo revestindo paredes. Neste 
caso, o arredondamento da junção entre bancada 
e parede facilita a atividade de limpeza.
Quando o assunto é revestimento, além do reinado 
dos porcelanatos para o piso e das pastilhas 
nas paredes, uma infinidade de produtos abre 
margem para invenções de todos os gostos. 
“Até mesmo deixar a parte seca da cozinha 
apenas na pintura tem sido muito utilizada. Deixa 
o ambiente mais aconchegante em relação ao 

A cozinha projetada pela designer de interiores 
Stela Maris e pela arquiteta Gabi Sartori 

conta com madeira no mobiliário executado pela 
Carpintaria Cardoso. Elas atenderam a um pedido 

especial dos moradores: a instalação de um fogão 
industrial, da Itajobi. Sobre essa peça, oculta em 

meio à marcenaria, coifa da Casa das Lareiras. 
Para conferir sofisticação, o uso do preto, objetos 

decorativos (L&L Presentes) e luminárias estilo 
retrô, da Lustres Irie.
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revestimento frio”, acredita a dupla formada 
pelas arquitetas Vanessa Faller e Maíra Queiroz. 
Espelhos também têm sido utilizados, e não só 
na frente dos armários, mas também na parede 
entre a bancada e o armário aéreo, por exemplo. 
A ilusão ótica criada amplia e clareia o espaço. 
Claridade, inclusive, é outro fator fundamental na 
cozinha. Na escolha, Clara Reynaldo, sócia de 
Cecília Reichstul no escritório CR2, explica que o 
principal critério é o IRC, o Índice de Reprodução 
de Cor: quanto mais alto melhor, para não distorcer 
a cor dos alimentos. Lâmpadas halógenas PAR 20
ou dicróicas cumprem bem essa função. Além 
da recomendada mescla entre fluorescentes e 
incandescentes, inserir iluminação fluorescente nos 
armários e por baixo das prateleiras pode conferir 
até mesmo um ar cenográfico para a nova cozinha.

A dupla de arquitetas Vanessa Faller e Maíra Queiroz 
apostou no contraste entre o preto e branco. O layout em 

“U” recebe na bancada pedra sintética branca 
Samsung Radianz, fornecida pela Pedecril. O preto fica 

por conta do mobiliário em MDF Duratex Dune, executado 
sob medida pela Hansen Móveis. Forno Electrolux 

e coifa Fischer.
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Lavanderia
Anexar a lavanderia à cozinha ainda gera certa 
polêmica entre os especificadores. Há quem 
acredite que isso é tendência apenas nos Estados 
Unidos e países da Europa, ou mesmo uma 
adaptação aos imóveis de tamanho reduzido. “Por 
serem cada vez mais compactas, as lavanderias 
pedem o uso de tecnologia, como máquinas que 
lavam e secam, varais sob medida e de diferentes 
tipos de fixação, como os automáticos, ou até 
mesmo com aquecedores. Também não se pode 
esquecer os diversos tipos de revestimentos que 
tornam o ambiente agradável e retiram qualquer 
lembrança de áreas de serviços utilizadas 
como depósitos e lugar de bagunça”, finalizam 
os sócios Mario Pinheiro, Dirlene Serrano e 
Ricardo Fonseca, do escritório PSF Arquitetura. 

Para conceituar a cozinha projetada na cidade de Miami, nos 
Estados Unidos, o arquiteto Léo Shehtman lançou mão de 
estilo contemporâneo, tendo em vista o estar e o convívio no 
ambiente. Para selar a proposta, ampla bancada em Silestone 
sobre marcenaria em laca branca fosca.


