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Cada vez mais comuns, as tubulações aparentes vêm marcando presença na decoração de
interiores, inclusive de escritórios. Misturando o rústico com o moderno, os tubos aparentes
decoram e facilitam a manutenção, deixando o espaço com um clima mais industrial.
Segundo a arquiteta Sonia Acciaris, sócia do escritório Casa 3 Arquitetura, as tubulações
aparentes são resquícios dos antigos lofts americanos e europeus dos anos 90. “Como nem
sempre era possível esconder as tubulações, devido aos enormes espaços com pés direitos
superaltos, eles eram deixados à mostra. Hoje em dia, isso tornou-se um detalhe arquitetônico
muito interessante e valorizado por quem busca uma decoração para empresa com ares
industriais”.
As tubulações aparentes costumam esconder fios, distribuir a água e, ainda, servir de
passagem para o ar condicionado. “As tubulações são formas simples de esconder coisas que
não queremos deixar a mostra. Antigamente não havia necessidade de tantos fios e tomadas,
mas isso mudou muito e nem todos os aparelhos eletrônicos são wireless. Utilizar tubulações
para esconder os fios melhora a estética do local e mantem a fiação organizada”.
Sonia explica que deixar as tubulações aparentes na decoração de escritórios pode ser
bastante vantajoso economicamente. “No caso de haver necessidade de fazer uma
manutenção no sistema elétrico ou hidráulico, não é preciso quebrar paredes, pois a tubulação
já estará acessível. Basta substituir a parte que não está boa por uma nova, o que pode levar a
uma grande economia de dinheiro e agilidade na execução da obra”.
Outra vantagem de não esconder as tubulações é manter o pé direito mais alto, dando
amplitude ao espaço. “Deixar as tubulações aparentes significa que não há necessidade de
rebaixar o teto ou quebrar paredes para fazer novas instalações. Assim, uma reforma pode ser
entregue mais rápido e com custos mais baixos. Outra opção é deixar a tubulação exposta e
pintá-la da cor das paredes, para que elas fiquem mais discretas”. Sonia lembra, ainda, que
linhas verticais dão a impressão de que o pé direito é ainda mais alto, portanto, as tubulações
verticais ajudam também a criar amplitude visual nos espaços.
Apesar de simples, as tubulações aparentes na decoração do escritório devem receber
manutenção constante. “Como estão expostas, as tubulações devem ser limpas
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constantemente, pois tendem a acumular poeira, assim como os móveis. Fazer uma revisão
periódica também é importante para manter os tubos e canos sempre em ordem”, finaliza.

Casa 3 Arquitetura.
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