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Com a ajuda de seis profissionais da área, elaboramos uma lista com os 38  
itens que merecem atenção especial antes de decorar ou de iniciar uma reforma.  
Na maioria das vezes, só é preciso planejar e carregar uma trena no bolso 

Manual 
antidesespero  

Móveis com múltipla função
Para economizar espaço, uma boa dica é tentar 

dar outras funções a um mesmo móvel. Neste 

projeto, a designer de interiores Andrezza Alencar 

criou um banco que também serve de baú, no 

qual a moradora guarda louças e acessórios. 

Antes de ir à loja, meça com a trena o tamanho 

dos móveis e a distância necessária entre eles 

para conseguir circular. Nunca confie somente  

na sua percepção visual, senão você pode acabar 

comprando um sofá que não cabe na sala.

1
Lembre-se:
O primeiro passo 
é  medir todos 
os espaços

2
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3   Dança das cadeiras
Para garantir uma boa circulação, as 
cadeiras da mesa de jantar precisam 
de um recuo mínimo de 60 cm. Se você 
não tem esse espaço, opte pelo uso de 
bancos encostados na parede, como  
no projeto de andrezza alencar.

5   Forro de gesso
Se o living tiver menos de 2,70 m de  
pé-direito, aborte a ideia de fazer um forro 
de gesso. Faça poucos pontos no teto e 
abuse da iluminação indireta. No caso 
de o apê já ter forro, vale a pena abrir um 
buraco para conferir o tamanho dele.

4   Iluminação embutida
Para embutir a iluminação dicroica, é 
preciso um forro com no mínimo 12 cm  
de altura. Se o pé-direito só permitir um 
forro com espessura menor, opte pelo 
gesso acartonado estruturado, com 9 cm, 
e use luminárias minidicroicas.

5
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Cortinas exigem espaço
Deixar um vão muito pequeno no forro de gesso 

para instalar a cortina é um risco, porque o 

espaço necessário varia de acordo com o modelo 

escolhido. Cortinas com trilho precisam de no 

mínimo 10 cm de vão. Já a romana, como neste 

projeto da SAO Arquitetura, pede uma distância de 

12 cm ou mais. Para instalar uma cortina rolô e um 

trilho, reserve um espaço de no mínimo 17 cm.   

Esconde-esconde
Para camuflar a condensadora 

do ar-condicionado, Andrezza 

Alencar criou uma estrutura de 

madeira ripada, que serve ainda 

de apoio para uma floreira. Mas, 

para não invalidar a garantia do 

produto, confira no manual quais 

são as especificações de respiro 

antes de executar a marcenaria.

7   Olha o nível!
Quando for instalar o piso do living, não 
se esqueça de prestar atenção no nível. 
Para não errar e acabar criando um degrau 
desnecessário logo na entrada, o arquiteto 
diego revollo lembra que a altura do piso é 
determinada pela soleira do elevador.  

8  O tamanho da porta
Segundo o arquiteto roberto Negrete, a 
porta de entrada deve ser a mais larga  
de todas, com no mínimo 80 cm para 
permitir a entrada de móveis e compras. 

9   Cinema em casa
escolha a marca e o modelo do home 
theater antes de comprar o móvel em 
que ele ficará, porque as dimensões e a 
quantidade de pontos elétricos variam 
muito. Preste atenção também no consumo 
de energia do aparelho: na maioria das 
vezes, é preciso fazer um circuito exclusivo 
para o home theater no quadro de luz.

10  Tomadas 
muita gente não sabe, mas existe um 
padrão para a altura de interruptores  
e tomadas. Segundo o arquiteto Gustavo 
calazans, o interruptor deve ser instalado 
a 1,10 m de altura, e a tomada,  
a 30 cm do chão. e não se esqueça  
de alinhá-los: tomada logo abaixo  
do interruptor, no mesmo eixo.

12  Energia de sobra 
antes de fazer alguma alteração 
elétrica, como instalar um  
ar-condicionado, verifique as 
condições de seu prédio. Se o 
edifício é antigo, o quadro de 
entrada pode não aguentar.
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Medidas básicas
Para garantir uma boa noite de sono, o cuidado 

com a circulação no quarto deve ser redobrado.  

A distância da cama até a parede ou até o armário 

deve ser de no mínimo 70 cm, e a altura da cama 

deve variar de 45 a 55 cm. A medida padrão para 

uma cama de solteiro é de 0,90 x 1,90 m; de casal,  

1,40 x 1,90 m. Os modelos tamanho queen e king 

medem 1,60 x 2 m e 1,90 x 2 m, respectivamente. 

13

Passado e engomado
Os armários com portas comuns devem ter no 

mínimo 55 cm de profundidade. Já os com porta 

de correr, 60 cm. Medidas inferiores a essas 

farão com que suas roupas fiquem amassadas. 

17

14  Opte pelo 
conforto 
Se o seu quarto é 
pequeno, priorize a 
cama no lugar dos 
criados-mudos, que 
podem ser suspensos 
ou feitos sob medida. 
dá até para aproveitar 
outros móveis para 
essa função, como 
cadeiras ou uma 
miniescada. Para 
este projeto, andrezza 
alencar desenhou um 
criado-mudo retrátil.

16  Abre-te, 
sésamo!
Normalmente, as 
portas de armário 
medem 50 cm.  
Para você conseguir 
abri-lo e pegar 
suas roupas sem 
dificuldade, deixe 
um espaço de no 
mínimo 60 cm entre 
o armário e a cama. 
caso o seu quarto 
não disponha desse 
espaço, opte por 
portas de correr.  

15  Debaixo 
da cama
Se falta espaço  
para guardar tudo  
no armário, aproveite 
o vão livre embaixo 
da cama. existem  
modelos box com 
baú integrado, 
mas é possível 
criar uma base de 
marcenaria. Use este 
compartimento para 
guardar documentos, 
bolsas, sapatos ou 
roupas de cama. 
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Papel de parede
Na hora de escolher o papel de parede, tome cuidado para não 

exagerar no desenho. A dica da arquiteta Crisa Santos, autora deste 

projeto, é tentar manter um equilíbrio entre o traço e a cor. E priorize 

os modelos vinílicos ou adesivados, que são resistentes a respingos 

de água. Para calcular o número necessário de rolos, faça esta 

conta: divida a largura da parede pela largura do rolo. Depois, divida 

o comprimento do rolo pelo comprimento da parede. Então, divida o 

primeiro resultado pelo segundo. Para o papel estampado, calcule de 

10% a 20% a mais, assim o desenho de uma tira coincidirá com o da 

outra. Lembre-se de que a emenda fica sempre na altura, na vertical. 

19  Nada de teto baixo
O pé-direito do banheiro deve ser de no mínimo 2,40 m. Se o seu 
banheiro tiver forro de gesso e a altura for inferior a essa, vale a pena 
fazer um furo para conferir se é possível diminuir a espessura e, assim, 
ganhar um pouco mais de altura do teto. mas não se esqueça de fazer 
isso antes de trocar o revestimento da parede. 

18

20  Tudo alinhado
tente deixar os metais alinhados, 
até mesmo os que estão em outra 
parede. crie no máximo duas linhas 
de altura. É só um detalhe, mas 
seguir um padrão deixa o banheiro 
mais organizado.

22  A cuba ideal
Sobreposta, de semiencaixe, de 
encaixe. escolha a cuba antes de 
reformar o banheiro, porque ela 
influencia a altura do ponto de água 
e da bancada, que deve ficar a 85 cm 
do chão. dependendo do modelo,  
a bancada deve ficar mais baixa.

24  Compatibilidade
Na hora de escolher a cuba e 
a torneira, lembre-se de que 
elas precisam ser compatíveis.
modelos estreitos não 
comportam torneiras longas. O 
ideal é que a água caia no centro 
da cuba, para evitar respingos.   

21  Luz indireta
em vez de instalar uma luminária 
no centro do lavabo, prefira uma 
iluminação no contorno das paredes, 
usando uma sanca de gesso. isso 
passa uma sensação de amplitude 
do espaço e realça os acabamentos.  

23  Onde fica a toalha?
antes de definir o boxe, veja se você 
tem espaço necessário na parede 
para colocar o toalheiro. Se não 
tiver, encomende um modelo já com 
toalheiro na porta de vidro. depois 
que o vidro estiver pronto, não dá 
mais para instalar. 

25  Vaso sanitário
Preste muita atenção no 
tamanho do vaso sanitário. 
eles variam de 45 a 60 cm 
de profundidade. Pense 
também no conforto: o vaso 
deve ter um vão de 35 a  
40 cm de cada lado. 

22
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30  Pia na 
altura certa
Quando se fala em ergonomia, 
qualquer centímetro faz  
muita diferença. Não 
subestime uma diferença de 
5 cm, por exemplo, porque 
é isso que vai proporcionar 
conforto ou não. a bancada  
da cozinha, em geral,  
deve ter 90 cm de altura. 

29  Ladrilho?
apesar de superdecorativo, 
o ladrilho hidráulico não 
é a melhor opção para o 
piso da cozinha. Segundo o 
arquiteto diego revollo, esse 
revestimento rústico mancha 
facilmente. O melhor é optar 
por instalá-lo na parede, entre 
a coifa e o fogão. Ou, ainda, 
escolher um porcelanato  
que imite ladrilho. 

31  Duro na queda
antes de comprar o piso, 
preste atenção no Pei 
(índice de resistência). O 
revestimento cerâmico  
ideal para cozinhas deve  
ter classificação 3 (média/
alta) ou 4 (alta). Ou seja, 
não adianta comprar um 
revestimento para banheiro, 
que tem Pei 2, e instalar  
na cozinha. 

32  Lava-louças 
sob medida
antes de comprar o 
aparelho, leve em 
consideração os seus 
hábitos. Se os seus 
pratos forem maiores 
do que os tradicionais, 
leve-os até uma loja e 
experimente qual modelo 
comporta-os melhor. 

Os requisitos de uma ilha
Se você quer ter uma ilha na cozinha, como 

neste projeto da SAO Arquitetura, lembre-se de 

deixar saídas de energia e de gás. Para instalar o 

cooktop, a ilha precisa ter no mínimo 80 cm de 

profundidade e a distância dela à bancada deve 

ser superior a 90 cm. Para embutir o forno na 

ilha, logo abaixo do cooktop, compre um modelo 

que permita tal instalação e respeite a distância 

mínima de 20 cm ao fundo do fogão.  

26

Apoio mínimo
Uma ripa de madeira com 8 cm de 
profundidade já basta para apoiar um quadro 
ou um livro de receitas. Para que a peça não 
caia, deixe a frente da ripa um pouco mais alta 
ou coloque silicone em sua base. Se o quadro 
for grande, vale a pena fixar um prego atrás 
para que ele não tombe com o vento.

28

Coifa segura
a distância mínima entre a coifa e os 
queimadores do fogão é de 65 cm para os 
fogões elétricos. No caso de modelos a gás ou 
combinados, a distância pode variar de 70 a 
80 cm – em nenhum dos casos ultrapasse os  
80 cm. O ponto de energia deve ficar no centro 
da instalação da coifa, a 2,20 m do piso, ou vir 
pelo forro de gesso, passando por dentro do duto.

27
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CRÉDITOS
3. Sala – Andrezza Alencar: Almofada vermelha da Conceito 
Firma Casa, e de passarinho da Coisas da Doris.

6. Sala – Sao Arquitetura: Cadeira, vaso branco e castiçal 
verde e branco da Benedixt. Gravura de pêndulo da Arterix. 
Ampulheta da L’Oeil. Tapete da By Kamy. Almofada cinza da 
Empório Beraldin.

11. Varanda – Andrezza Alencar: Almofadas da Conceito 
Firma Casa e da L’Oeil. Garrafa com lírio amarelo da L’Oeil. 

13. Quarto – Andrezza Alencar: Roupa de cama da Ari 
Beraldin. Vaso da Conceito Firma Casa.

20. Banheiro – Sao Arquitetura: Toalha da Mundo do Enxoval. 

26. Cozinha – Sao Arquitetura: Gravura da Arterix. Fruteira 
da  Benedixt. Na prateleira, árvores de Nelise Ometto.

33. Cozinha – Gustavo Calazans: Fruteira de madeira e 
panela da Artmix. Cerâmica de Nelise Ometto. 

36  Na medida
Segundo o arquiteto roberto 
Negrete, o piso da cozinha deve 
ficar 1 cm mais baixo do que o 
da sala, para conter a saída de 
água. isso evita que você molhe 
a sala quando lavar a cozinha ou 
se acontecer algum vazamento. 
essa dica vale também para a 
área de serviço e os banheiros.

Cozinhas escancaradas!
Quer uma cozinha integrada, como a deste projeto do arquiteto Gustavo 

Calazans? Se for possível, invista nessa ideia, porque ela amplia o living e 

deixa a casa mais agradável. E a abertura não precisa ser definitiva. Dá para 

isolar a área gourmet usando portas de correr ou do tipo camarão. 

33

34  Cada um no 
seu quadrado
Os eletrodomésticos precisam 
de nichos específicos. Um  
cálculo errado pode inviabilizar 
a garantia do produto. defina 
os modelos e marcas antes 
de começar o projeto de 
marcenaria. assim, será 
possível deixar tudo alinhado 
e calcular os respiros corretos 
e os pontos hidráulicos e 
elétricos necessários.

35  Inspira, respira
O uso de grades de ventilação é 
obrigatório para fornos elétricos e 
micro-ondas de embutir. mas cada 
marca pede uma medida e um tipo 
de grade específico. confira o manual 
antes de instalar os produtos.

37  Sem ponto de 
água não dá
Para que o dispenser de água e 
gelo das geladeiras Side by Side 
funcione, é necessário prever um 
ponto de água na parede atrás 
do produto. a pressão de água  
deve estar entre 14 e 70 m.c.a. 
(metros de coluna de água). Se a 
pressão for insuficiente, é preciso 
instalar um pressurizador. Preste 
atenção nas medidas: a loja não 
se responsabiliza se o refrigerador 
não couber no elevador.

38  Tá quente!
Não instale o fogão ou o forno 
perto de eletrodomésticos de 
conservação, como refrigerador, 
freezer e adega. respeite a 
distância mínima de 10 cm do 
fogão a gás convencional e 
30 cm dos fogões a lenha.
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