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IN TRO D U ÇÃO

- INTRODUÇÃO -

A casa é o espaço em que você precisa se sentir bem. Para isso, o dimensionamento de espaços e o tipo de atmosfera criada ajudam muito.
Independentemente do tamanho do seu lar, o importante é torná-lo aconchegante, harmonioso.
Mas nem sempre sabemos como compor o ambiente, que cores usar, que móveis comprar, como dimensionar tudo o que cabe ou o que é
necessário ali. O que fazer então? É nesse sentido que queremos ajudar. Vamos dar algumas dicas que podem ajudar você a comprar os
móveis certos ou mais ajustados a cada cômodo da sua casa. É claro que precisaremos generalizar um pouco, afinal não sabemos quantos
quartos você tem, qual é o tamanho total do imóvel, se a cozinha é integrada com a sala ou não, mas, mesmo assim, é possível compor o
espaço, de maneira adequada e harmoniosa. Então vamos lá: começaremos pela cozinha, cômodo que toda casa precisa ter; passaremos à
sala de estar; depois seguiremos para a sala de jantar; os quartos, sejam de casal ou de crianças; chegaremos aos banheiros; e partiremos
então para a área externa. É claro que você precisa pensar em fusões ou em redimensionamentos, caso tenha uma sala de estar que
também é jantar, ou caso não tenha crianças ainda, e nem área externa. Vamos lá?
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COZ I N H A

- COZ I NH A -

É bem difícil encontrar uma casa sem cozinha, não é mesmo? Trata-se de um cômodo obrigatório em toda residência. Apenas o inventor
Santos Dumont construiu um chalé, em Petrópolis, propositadamente sem cozinha, já que ele buscava o almoço no hotel da frente de casa.
Como nem todo mundo pode viver assim, o melhor é ter uma cozinha funcional e organizada, além de bonita.
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- COZ I NH A -

Os itens mais importantes do cômodo serão os eletrodomésticos básicos: fogão e geladeira. São também os maiores.
O micro-ondas pode entrar na lista, mas não chega a ser inevitável.
O fogão deve ser escolhido conforme o tamanho do cômodo,
o gasto de energia, o tipo de acendimento, a quantidade e
funcionalidade do forno, o design, a quantidade de trempes.
Mas tudo isso depende de como e quanto você usa um fogão.
Responda-se: faz comida em casa? Com que frequência?
Quantas pessoas moram na casa? Quanta comida é feita
ao mesmo tempo? Assa muito? Frita? Precisa ser fogão ou
pode ser cook top? 2, 4 ou 6 trempes? De acendimento
automático? Precisa de mais de um forno funcionando ao
mesmo tempo? Com questões assim, você poderá optar
por um modelo branco, simples, de 4 bocas, um forno e
acendimento automático; ou por um fogão robusto, 6 bocas,
2 fornos, inox; ou por um fogareiro de acampamento.
A geladeira, em geral bem maior que o fogão, apresentará
questões parecidas. Trata-se de um eletrodoméstico do qual
somos dependentes. Como conservar alimentos sem ele?
Imagine só para as pessoas que vivem de congelados? Será
necessário um freezer? De que tamanho?
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- COZ I NH A -

Vamos então à verificação do que é preciso saber, antes de tomar a decisão sobre a compra da
geladeira: ela passa na porta do seu cômodo? Quanta energia ela consome? Qual é a capacidade
dela? Essa informação costuma ser medida em litros. É fundamental que você meça o ambiente
para saber se a geladeira cabe, quanto espaço sobra para que ela não superaqueça ou possa
abrir portas, além de quanto espaço ela deixa à frente, para circulação.
Em relação ao design e às cores, tanto o fogão
quanto a geladeira podem ser brancos, cor clássica,
mas também podem ser inox ou coloridos (ou retrô).
Para isso, você precisa decidir se quer compor a
cozinha de maneira básica ou mais ousada, além de
ver quanto quer ou pode gastar com essa compra. Os
preços variam muito.
Ainda na cozinha, passaremos a pensar sobre móveis.
A pia será item obrigatório e, em torno dela e dos
eletrodomésticos, você deverá compor espaços para
guardar, organizar e expor utensílios e alimentos. O
que precisa ficar mais à mão precisa estar embaixo,
ao lado; o que tem menos uso pode ficar em lugares
que dão um pouco mais de trabalho para chegar.
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- COZ I NH A -

O importante é que caibam utensílios, além de
organizá-los e até categorizá-los, para maior
facilidade de uso. Abuse, portanto, de prateleiras,
gavetas e portas. Escolha alturas que sejam
viáveis para você e os usuários do ambientes,
seguras para crianças e fáceis de limpar. Aliás,
o material de que é feito esses móveis precisa
ser fácil de limpar e resistente à água. Também
é bom não exagerar nos tamanhos e escolher se
quer mostrar ou esconder. Por exemplo: portas
de vidro são lindas, mas podem mostrar uma
bagunça que você não tem tempo de arrumar.
Agora um item que merece destaque: a mesa. Se
sua cozinha for também um espaço de refeições,
é fundamental pensar bem em como uma mesa
se ajusta ali. Um balcão pode resolver seus
problemas? Ótimo. Mas se quiser uma mesa
maior, lembre-se: ela precisa ter cerca de 90 cm
de altura e deixar ao menos 50 cm de espaço
para a circulação das pessoas. Se não for assim, a
cozinha ficará apertada e pouco confortável.
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SALA D E E S TA R

- SA LA D E E STA R -

A sala de estar, como o próprio nome diz, deve ser um ambiente de
descanso, conversa, aconchego ou mesmo de sociabilidade. Por isso,
provavelmente é onde você optará por colocar um sofá - item dos
mais fundamentais. Além dele, talvez uma televisão, um aparelho
de som e alguns elementos de decoração, como cadeiras, quadros,
poltronas, vasos, etc. Pois bem, comecemos pelo protagonista: o sofá.
A primeira atitude que você precisa tomar para mobiliar qualquer
cômodo da casa é, como já sabemos, tirar as medidas de tudo. A
compra do sofá exige alguma dedicação não apenas por ser o móvel
principal do estar, mas porque uma compra mal dimensionada pode
comprometer tudo. Conforme a medida do ambiente, será possível,
por exemplo, pensar se o sofá será de um módulo só ou de mais - é
comum que vendam aquela dupla, com um de três e um de dois
lugares; se será um sofá de canto, que faz a curva da parede; se
será sofá-cama, para quem precisa ter um ambiente conversível em
dormitório; ou se será um sofá descolado, feito de pallets e futons.
Por enquanto, só falamos em dimensões e modelos, que são os critérios principais da compra, mas também há os elementos design e
cor. Mais tradicional ou mais moderno? Linhas retas ou rococó? Não se pode, no entanto, esquecer a qualidade. Esse é um elemento
absolutamente fundamental na compra deste item. Um sofá bem feito dura décadas, sem precisar de muita manutenção. Não vale a pena
comprar um móvel barato que não durará nada. Trata-se de um item de mobília que costuma ser muito usado e precisa ser bem resistente.
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- SA LA D E E STA R -

Quanto aos demais elementos, vamos colocar a TV em segundo lugar. Hoje em dia, com tantos modelos e tamanhos, é preciso eleger algum
critério. É claro que seu aparelho será fininho, mas é bem importante dimensionar a distância do sofá até ele, para que seja possível e
agradável ficar diante da tela. Dê uma pesquisada para saber qual é o tamanho de TV mais adequado em relação ao tamanho da sua sala. As
distâncias variam e você precisa encontrar a sua.
Outros elementos da sala de estar podem ser menos
problemáticos, mas pense em tudo: se houver mesa de
centro, veja se ela tem tamanho adequado, a fim de que não se
transforme em um obstáculo; se optar por poltronas ou cadeiras,
veja se são funcionais e se cabem no ambiente, sem atravancar;
se precisar de uma mesa de refeições, misturando estar e jantar,
deixe espaço de circulação e, principalmente, para as pessoas
caberem entre a mesa e as cadeiras. Pode ser interessante
diagramar muitos quadros em uma parede; ou usar espelhos
para dar a sensação de ampliação; ou investir em um belo tapete
que deixe tudo mais aconchegante; ou ainda escolher por dar
vida a um ambiente sóbrio com itens coloridos aqui e ali.
E antes de passar para outro cômodo, é bom lembrar que não se
pode esquecer da luz. Certas escolhas de sanca ou luminárias
ajudam muito a criar o clima que você deseja para o estar, sem
precisar gastar muito.
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SALA D E J A N TA R

- SA LA D E JA NTA R -

Você tem uma sala de jantar separada do
estar? Então pode abusar ao escolher uma bela
mesa para as refeições. Este é, sem dúvida, o
item principal deste ambiente, que precisa ser
funcional e bonito. As refeições na cozinha
costumam ser mais rápidas e mais práticas exceto se você resolveu fazer da sua cozinha a
área social da casa -, mas se existe uma sala de
jantar, então é preciso manter a linha e dedicar-se
aos momentos que você, sua família e seus amigos
passarão ali.
Para escolher uma mesa, é preciso começar
pensando no tamanho, isto é, na relação entre o
cômodo e a peça. Segundo especialistas, é preciso
ter pelo menos 70 cm de distância para cada lado,
para que a circulação seja sem atravancamentos.
Mais uma vez, é bom mencionar que a distância
entre as pessoas, a mesa e a cadeira deve ser
confortável. Não é bom que os convidados
tenham dificuldades para acessar o assento ou
que se sintam apertados nele.
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- SA LA D E JA NTA R -

Descobriu o melhor tamanho de mesa para a sua sala de jantar? Então é hora de pensar no estilo. Materiais, tampos e cadeiras variam
muitíssimo. Se você não souber direito o que quer, passará meses à procura de algo. Prefere vidro, madeira, inox? Quadrada, retangular,
redonda? Aliás, uma pergunta a se fazer logo: quantos lugares sua sala comporta? Ou quantas pessoas você costuma reunir? Bobagem ter
uma mesa de banquete se você só convida um casal por vez.

Mesa resolvida? Então você pode pensar se cabe um buffet, o que costuma ajudar a guardar aparelhos de jantar, talheres e itens que
podem ser usados em ocasiões especiais. A peça é muito decorativa e pode servir de aparador para bebidas e enfeites.
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QUA RTOS

- Q U A RTO S -

O quarto é um cômodo da casa no qual você também precisa investir. Tanto o seu quanto o dos filhos, se for o caso, precisam ser bem
dimensionados, confortáveis e acolhedores. Grande parte de nossas vidas é passada ali, enquanto dormimos. Mas também podemos ler,
conversar e viver momentos românticos. Vale a pena pensar bem. Façamos então uma divisão entre o quarto do casal e o das crianças.
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- Q U A RTO S -

QUARTO DE CASAL

O quarto do casal é ninho de amor e também ambiente de descanso, pelo menos. O item principal desse cômodo, é claro, é a cama.
Trata-se de outro móvel que merece investimento em qualidade. Uma cama de má qualidade vai para o lixo rapidamente, já que não
suporta as funções, o peso das pessoas e alguma movimentação.
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- Q U A RTO S -

Para escolher a cama do casal, não adianta ceder à tentação da
famosa king size. Pode ser o sonho de muita gente, mas antes é
preciso ver se ela cabe no cômodo. Meça tudo e tome a decisão. Há
camas de vários tipos, alturas e dimensões, mas veja qual delas vai
realmente atender você, deixando espaço de circulação no quarto.
A cama comum mede 1,38 cm de largura por 1,88 de profundidade
e pode ser que resolva bem a vida do casal, mas se optar por
um modelo queen ou king, ou ainda uma medida especial, tenha
certeza de que não terá problemas para habitar o quarto, subir
e descer da cama, fazer a limpeza frequente, acessar janelas ou
trocar de roupa.
E por falar em roupas, é preciso pensar em um armário para
elas. Uma cômoda talvez também ajude, além da sapateira que
as mulheres amam. Se tudo isso couber bem no quarto, faça
o investimento. Veja se é possível fazer armários planejados
e embutidos, abusando de prateleiras, araras e gavetas. Elas
aumentam muito a superfície utilizável, isto é, caberão muita coisa.
Se não der, tente fazer uma boa compra de móvel, desde que fique
atento à qualidade. O armário de roupas é um item que precisa
aguentar muito peso.
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- Q U A RTO S -

QUARTO DAS CRIANÇAS

O quarto das crianças depende das mesmas escolhas que o do casal em relação ao dimensionamento dos móveis e aos itens principais.
O negócio é saber quantas crianças você tem, se elas dormem no mesmo quarto e qual é a idade delas.
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- Q U A RTO S -

Sabemos que crianças pequenas têm demandas que os préadolescentes não têm mais. Pense nisso quando for investir em
móveis e outros elementos. Quer comprar tudo bem infantil
e não se importa de trocar logo? Então pode ser interessante
optar por camas, mesinhas, cadeiras e cômodas mais baixos,
justamente para que a criança alcance o que quiser, suba e
desça sem maiores riscos ou seja mais autônoma no próprio
quartinho. No entanto, há quem prefira já comprar itens de
maior duração, que servirão para adolescentes e até adultos.
Nesse caso, verifique a boa qualidade de cama e armários,
pense bem se precisa mesmo de cômodas brancas e armários
pequenos, reflita um pouco sobre o estilo dos elementos. É
claro que algo mais básico terá menos chance de ser reprovado
por um pré-adolescente antenado.
A depender de quantas crianças dormirão no cômodo, verifique
a pertinência e a segurança em relação a uma beliche. Se o
problema for falta de espaço, essa pode ser a melhor ou a única
opção. Mas se puder ter mais de uma cama, sem problemas,
com espaço de circulação e conforto, aproveite. Não se esqueça
de que seus filhos precisam de um cantinho de estudos, então
uma mesinha com boa iluminação é sempre um incentivo.
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BAN HE I RO S

- B A NHE I RO S -

Os banheiros têm alguma semelhança com a cozinha, no sentido de
que precisam ser funcionais e organizados. Geralmente, são cômodos
pequenos, mas muito utilizados. Invista, portanto, em gabinetes, acima
e embaixo da pia, assim como em itens que possam manter xampus,
sabonetes e outros objetos necessários dentro do box.
Aliás, é possível ter um box? Ou você optará pela cortina? Isso tem
impactos de custo, mas também de limpeza e de quanto você acha que a
água escoará pelo cômodo. Há cortinas lindas e que não juntam tanto limo,
mas pode ser que valha a pena orçar um box de vidro, definitivo e elegante.
Há gabinetes de madeira e de muitos outros materiais para atenderem ao
banheiro. É interessante verificar se esse móvel suportará a interação com
a água e com substâncias como maquiagens, cremes, sabonetes e outras.
Se não for possível ou desejável optar por armários planejados ou préfabricados de fixar, quem sabe itens soltos e até adaptados podem resolver
o problema, de maneira charmosa? Gaveteiros de rodinhas, prateleiras de
trilho, suportes de toalha e muitos outros itens podem ser o que faltava
para o banheiro ficar funcional e organizado, além de bonito. E não se
esqueça do espelho. Básico ou detalhado, grande ou pequeno, ele é um
elemento-chave no dia a dia.
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ÁREA E XT E R N A

- Á RE A E XTE RNA -

Supondo que sua casa tenha uma área externa, provavelmente
você não a deixará de fora do investimento em aconchego e
decoração, certo? Da pequena sacada ao quintal generoso, é
possível compor um ambiente charmoso e atraente.
Além do dimensionamento das peças conforme o tamanho do
seu espaço, pense muito nos tipos de material que poderão ser
expostos ao sol e à chuva, se for o caso de áreas descobertas.
Mesmo com coberturas parciais, como telhados e toldos, os
móveis desse espaço devem ser resistentes, impermeáveis e
de qualidade. Provavelmente, têm mais chances de estragar
do que os itens que estão protegidos dentro de casa.
Pode ser uma boa reaproveitar móveis antigos, usados ou
mesmo compor peças com pallets, garrafas pet e outros
materiais transformáveis, recicláveis ou reaproveitáveis.
Nesse caso, faça você mesmo, se puder. Além disso, aplique de
novo seus conhecimentos de proporção e dimensionamento
se for escolher sofás, mesas e cadeiras para ficarem na
área externa. Tudo vai depender de como você consegue
harmonia e funcionalidade entre esses elementos, em prol da
convivência.
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CON C LU S ÃO

- CO NC L U SÃO -

Mobiliar a casa é tão importante quanto tê-la,
conquistá-la. Suas escolhas definirão o clima, a
ambientação e o nível de prazer que você e as
pessoas que você curte sentirão ao habitarem aquele
espaço. Invista bem, não necessariamente no mais
caro. Faça escolhas em favor do conforto e da boa
proporção. E não se esqueça: se tudo parecer muito
difícil ou indeciso, quem sabe você procura ajuda
profissional? Um arquiteto, designer de
interiores, fornecedor de móveis,
prestador de serviços ou decorador
pode ser a melhor opção para
ajudar você a compor a casa dos
seus sonhos.
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A Arqfashion é uma rede de ideias, relacionamentos e benefícios integrando profissionais como arquitetos,
engenheiros, decoradores, paisagistas, artistas, fornecedores e prestadores de serviço em conexão
com clientes desejosos de serviços nessa área. Quem vai construir, decorar ou reformar encontrará as
melhores opções de ideias e profissionais. Visite nosso blog para conhecer mais sobre a Arqfashion.

