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Uma equilibrada união entre arquitetura e paisagismo resultou numa aconchegante área 
de convivência na casa situada em São Paulo.

O desejo da família de incorporar uma cozinha gourmet à área externa, criando um 
projeto com cara daquelas típicas casas de campo do interior paulista. Isso, numa 
residência localizada em plena cidade grande. A partir dessa ideia, surgiu um ambiente, 
de 52 m² e 2,5 m de pé direito, localizado bem pertinho do jardim. Fora isso, o projeto do 
arquiteto Gabriel Kalili e da paisagista Sandra Graaf privilegiou materiais naturais que 
proporcionaram um clima mais rústico. Confira os detalhes. 

Uma cozinha cheia de atrações

A cozinha gourmet conta com churrasqueira, forno de pizza e fogão a lenha. Como apoio 
no dia a dia, há uma pia, uma pequena geladeira e uma lava-louças, além de uma TV de 
plasma, que dá um toque de modernidade ao ambiente. Ao mobiliário, foram incorporadas 
peças das lojas Aroeira e Cecília Dale. A estrutura de madeira Itaúba sustenta a cozinha 
e, abaixo dela, existe contrapiso de concreto e paredes de alvenaria  com revestimento 
em textura acrílica, No teto, arquiteto optou por telhas metálicas revestidas por painéis de 
bambus. 
Outro detalhe interessante é que o acabamento esconde o prateado da cobertura e 
privilegia tons de areia e tijolo. Para que o ambiente pudesse ser aproveitado à noite, 
painéis de bambu com 2,5 cm de diâmetro foram recortados em pontos estratégicos para 
receberem a iluminação embutida. 

Já o piso recebeu pastilhas cerâmicas na mesma paleta de cores das paredes. Perto dali 
a paisagista Sandra Graaf criou o jardim anexo com atenção especial às crianças que 
frequentam a casa. Para tanto, implantou uma jabuticabeira (Myrciaria cauliflora) (1) n 
quintal para estimular a ideia de comer as frutas no pé. Em volta da frutífera, Sandra 
instalou um banco redondo de madeira e cercou a área com um tanque de areia para 
enriquecer as brincadeiras infantis. O restante do terreno recebeu grama-esmeralda 
(Zoysia japonica) (2), exceto numa pequena área de apoio para duas cadeiras, com piso 
redondo de tijolo de demolição. Para limitar a lateral, a paisagista optou por uma cerca 
viva de murta (Murraya paniculata) (3).
Já o piso recebeu pastilhas cerâmicas de 3 cm x 3cm da Lepri, no tom Quebrato Paglia, 
que segue a mesma paleta de cores das paredes.

Mistura com harmonia 

Pia de aço inox, coifa de aço polido, churrasqueira com ferragens em aço inox e 
fechamento em vidro temperado...
Todos esses materiais aparecem harmonicamente instalados na estrutura de alvenaria da 
cozinha. 
Na área frontal, uma bancada de 4,5 m de comprimento complementa a mesa de madeira 
e serve de apoio para refeições mais informais. Encostada na parede, a área dos fornos e 
da pia mede 5,75 m de comprimento por 0,70 m de altura. Já a lateral tem 3 m de 
comprimento, o que garante bastante espaço interno. 



Os tampos foram feitos em silestone, material formado por 94% de quartzo natural que 
garante aparência sofisticada ao ambiente. Além de não ser poroso, não mancha 
facilmente e é resistente a riscos e impactos. 
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