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Acerte o tom
Mesmo banheiros pequenos têm potencial: a escolha dos acabamentos define tudo

FOTOS: ZECA WITTNER/ESTADÃO
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C
om  tantas  opções  de  revesti-
mentos, metais, louças e acessó-
rios, o banheiro não precisa ser 
o lugar mais sem graça da casa. 
Até quando pequeno, o ambien-
te pode ter estilo e o investimen-
to  não  precisa  ser  necessaria-

mente alto. “Vale dar uma boa pesquisada nas 
opções de revestimentos, alguns bem charmo-
sos são baratos. Uma parede diferente já faz um 
milagre em banheiros sem graça”, diz a arquite-
ta Duda Senna.

Para reformular por completo os banheiros 
de um apartamento dos anos 40, Duda teve de 
lançar mão não apenas de revestimentos dife-
rentes, mas de uma obra grande. “Foi preciso 
trocar os banheiros  de lugar e isso demanda 
bastante  planejamento.  Em  uma  das  suítes,  
acrescentamentos o espaço que antes perten-
cia ao lavabo. Na outra, quebramos uma parede 
e instalamos uma sala de banho no lugar onde 

l
No banheiro 
de Duda 
Senna, 
medindo 
2,36 x 
1,70 m, 
azulejos 
Traço, da 
Lurca

c
O armário de 
laca amarela 
é da MP 
Marcenaria e 
Decorações. A 
bancada, de 
porcelanato 
que imita 
cimento, é da 
Portobello
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existia um terceiro dormitório”, explica. Quan-
do a obra demanda essa mudança de layout, ela 
sugere contratar um engenheiro hidráulico. “A 
reforma fica mais complicada quando o banhei-
ro não está em cima de outro, no andar de bai-
xo. Por exemplo, é preciso elevar o piso na área 
do banho, para criar queda suficiente de escoa-
mento. Se o pé-direito é baixo, eu não recomen-
do”, alerta a arquiteta.

Nesse projeto, o resultado da obra foi uma 
sala de banho ampla, com banheira e uma gran-

de bancada com espelho. “O chuveiro fica sepa-
rado, em um espaço menor. No corredor entre 
um e outro, acomodamos o closet.” No outro 
banheiro do apartamento, bem menor, o char-
me ficou por conta do azulejo de estampa gráfi-
ca na área do box. Para iluminar o ambiente, a 
bancada da pia foi feita de laca amarela. 

Em projeto do dt. estúdio, um dos banheiros 
de uma casa de vila ganhou espaço com a refor-
ma para acomodar banheira, chuveiro, estante, 
prateleira e outros acessórios. Isso porque du-
rante a obra, os arquitetos descobriram que se-
ria possível aumentar 60 cm da metragem do 
cômodo. “Ganhamos área derrubando uma pa-
rede que achávamos que não seria possível eli-
minar. Assim que fizemos essa intervenção, a 
proprietária partiu em busca de uma boa ba-
nheira”, conta Thais Aquino, uma das arquite-
tas responsáveis pelo projeto. No piso, a opção 
foi por cimento queimado, acompanhado por 
azulejos brancos retangulares e acessórios de 
estilo vintage, como os puxadores das gavetas e 
a luminária pendente. 

Segundo Thais, quando se tem bastante es-
paço é fácil deixar o banheiro bonito. A arquite-
ta recomenda investir em boa iluminação, mar-
cenaria para os armários, revestimentos e lou-
ças bacanas que não têm restrição de espaço. 
“Mas banheiros pequenos também têm seu po-
tencial. Em outro projeto, usamos um mesmo 
modelo de azulejo em cores diferentes e monta-
mos uma paginação legal. Boas ideias como es-
sa são transformadoras.”

“
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Duda Senna, 
arquiteta

j
Projeto 
assinado por 
Duda Senna, 
com 
bancada 
preta para 
dar tom 
mais sóbrio. 
O azulejo é 
da Lurca. No 
box, banco 
para banho. 
Ao lado, sala 
de banho 
com 
banheira 
da Vallvé e 
cerâmica 
imitando 
madeira da 
Portobello

Uma parede 
diferente já faz 
um milagre em 
banheiros sem graça”
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Projeto do 
dt.estúdio, 
medindo 
2,60 x 1,40 m, 
tem azulejos 
modelo 
Liverpool, da 
Portobello, 
em diferentes 
cores. A 
formatação foi 
pensada pelos 
arquitetos para 
dar mais 
charme ao 
banheiro 
pequeno
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l Parede
Aproveite a grande oferta 

de revestimentos para paredes 
e pesquise bem antes de escolher. 
Investir em um modelo exclusivo 
valoriza a decoração e ele pode ser 
instalado em apenas meia parede, o 

que deixa o ambinte mais leve. 
Modelos baratos, usados de 

forma criativa, podem 
fazer bonito

Banheiro 
ponto a 
ponto
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As arquitetas Duda Senna e 
Thais Aquino indicam o que 
merece mais atenção na 
hora de planejar o espaço

l Box
Boxes de vidro duram 

mais e são mais bonitos. Se o 
banheiro é pequeno, prefira um 

modelo que não vá até o teto, assim, 
você tem mais um espaço para pen-
durar a toalha. Arquitetos recomen-
dam que o espaço molhado tenha 

no mínimo 70 X 80 cm, 
para que o banho seja 

confortável

l Chuveiro
Se a casa não tem aque-

cedor, seja elétrico, solar ou a 
gás, você vai precisar de um chu-

veiro elétrico. Se tiver, pode optar por 
duchas ou chuveiros manuais – estes 
são recomendados para lugares com 

pressão de água alta. No caso das 
duchas, a vazão de água deve ser 

compatível com a capacidade 
do aquecedor

l Piso
Cimento queimado é fácil de 
limpar, mas é preciso prever 

que ele muda de aspecto com o 
tempo, ganha fissuras e man-
chas. O porcelanato tem boa 

resistência, mas modelos muito 
lisos podem ser perigosos, fi-
cam escorregadios demais 

quando molhados 

l Iluminação
Lâmpadas embutidas no 

forro caem bem por não acumu-
larem a sujeira intensificada pelo 

vapor. Luz atrás do espelho facilita na 
hora de se maquiar ou fazer a barba – o 
importante é evitar sombras no rosto. 

Instale um dimer para regular a in-
tensidade de luz conforme o uso 

do espaço. Lâmpadas de LED 
duram mais em ambien-

tes úmidos

l
Banheiro com 
projeto do 
dt.estúdio 
em uma casa 
de vila de 
São Paulo
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l Louça
Se o banheiro é peque-

no, use louças de tamanho 
padrão. Se optar por uma cuba 

de sobrepor, verifique se ela tem 
altura suficiente para não espirrar 
água durante o uso. Antes de esco-

lher o modelo do vaso, é preciso 
prever se ele terá caixa aco-

plada ou válvula na 
parede

l Plantas 
Escolha espécies que não 

precisam de muita luz solar e 
sejam resistentes ao calor e à umi-

dade. Lembre-se de que a rega deve 
ser controlada, já que a planta vai 

absorver vapor do ambiente. Orquí-
deas, bromélias, rosas-do-deser-

to e espadas-de-São-Jorge 
costumam resistir 

bem 

l Espelho
Modelos equipados 

com armário são sempre 
uma boa opção para manter 

sua bancada organizada e ocupar 
melhor o espaço. Quando optar 

por um modelo simples, conside-
re colocar uma moldura – isso 

pode imprimir o estilo que 
faltava na decora-

ção

l Armários
Quando feita sob medida, a 

marcenaria funciona melhor no 
banheiro, geralmente de espaço re-

duzido. É possível customizar o tama-
nho de gavetas e prateleiras de acordo 
com os produtos que você mais usa. O 

ideal é optar por madeiras mais 
duras, que resistem melhor à 
água, como cumaru, jatobá e 

teca, e usar impermea-
bilizante

l Metais
Reserve boa parte do orça-

mento para os metais – tornei-
ras, duchas, válvulas de descarga. 
Modelos com desenho menos con-

vencional valorizam o banheiro e aque-
les de bom fornecedores duram mui-
to mais. Existem no mercado mode-

los com pegada industrial, vinta-
ge, high tech, dourados, 

cobre...
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