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O que precisamos fazer para obter a máxima performance.

Dicas para melhorar seu espaço agora!5
arquitetodebolso



3

SUPER TIME
Conheça o  EXPERT

Co fundador, CSO & COO | Arquiteto de Bolso
Designer de Interiores
Lighting Designer
Membro do Conselho da Associação Brasileira de Designers de Interiores

DANIEL ALVES

arquitetodebolso
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Ambientes Multifuncionais
delimite o espaço através das suas necessidades de uso.
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Mobiliário Coringa
escolha peças que sirvam à mais de uma função.
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Mobiliário Coringa
escolha peças que sirvam à mais de uma função.
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Organize de forma inteligente.
defina suas prioridades para entender o que realmente precisa.
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Aproveite o metro cúbico (m³)
utilize todo o pé direito do ambiente.
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Um convite à natureza.
Preencha espaços vazios com plantas.



Ambientes Multifuncionais 
Esse espaço está preparado para minhas necessidades?

Mobiliário Coringa
Essa peça pode servir para mais de uma função?

Organize de forma inteligente.
O que é realmente importante?

Aproveite o metro cúbico (m³)
Como posso aproveitar o pé direito?

Um convite à natureza.
Qual planta combina com meu ambiente?



Fez sentido para você?

arquitetodebolso
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Vamos avaliar juntos ambientes pequenos e suas soluções.

ESTUDOS DE CASO COM EXPERTS.

arquitetodebolso



SALA INTEGRADA – TV, ESTAR E JANTAR
A MB I E N T E  0 1

QUARTO COM ESCRITÓRIO

A MB I E N T E  0 2

QUARTO DO CASAL

A MB I E N T E  0 3
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SUPER TIME
Conheça o  EXPERT

Head de Operações | Arquiteto de Bolso
Arquiteta e Urbanista

Valquiria Bastos

arquitetodebolso
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SALA INTEGRADA – TV, ESTAR E JANTAR
AMBIENTE 01

INTEGRAÇÃO
Ornar elementos da cozinha e da sala

para formar um ambiente único

ORÇAMENTO
Móveis prontos e que se adaptam

ao espaço foi a solução

ILUMINAÇÃO
Criar aconchego com a soma de 

móveis + conceito da iluminação

arquitetodebolso
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SALA INTEGRADA – TV, ESTAR E JANTAR
AMBIENTE 01

• A ideia no ambiente integrado foi trabalhar com tons mais neutros nas 

paredes, cinza clarinho e cimento queimado. As cores deixamos para a 

decoração, podendo ser usada em quadros, almofadas e outros itens. 

Assim, quando o cliente "se cansa" daquelas cores, pode renovar o 

ambiente e tons com menos custo, trocando apenas esses itens 

decorativos mesmo, sendo um processo menos trabalhoso de 

mudança.

• O orçamento desse ambiente era mais enxuto, então foram utilizados 

móveis prontos e curingas, que demandam um investimento menor, 

mas são totalmente funcionais nesse espaço, como o sofá, mesa de 

jantar, mesinha lateral, rack e prateleira de quadros.

• Para trazer mais conforto nesse ambiente trouxemos uma iluminação 

mais aconchegante, com uma luminária junto a mesa de jantar, alguns 

pendentes na bancada, spots na parede de entrada para um charme. 

Além disso, trabalhamos elementos como cortina, para quebra de luz ao 

assistir TV; tapete, que traz "acolhimento" ao dar sensação de toque 

macio, confortável.

arquitetodebolso

VEJA O AMBIENTE EM 360°

https://roundme.com/tour/856943/view/2700163/
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SALA INTEGRADA – TV, ESTAR E JANTAR
AMBIENTE 01

arquitetodebolso

VEJA O AMBIENTE EM 360°

Espelho

Redondo

Sofá

Retrátil

Tapete

Branco

Cadeiras Charles 

Eames Branco

Mesa Lateral 

Redonda Painel para TV até 

55 polegadas

Mesa de Jantar

https://roundme.com/tour/856943/view/2700163/
https://www.leroymerlin.com.br/espelho-redondo-com-alca-de-couro-bronze-60cm_1567179446?region=outros&gclid=CjwKCAiA0KmPBhBqEiwAJqKK4yWF0m0E6-xlQNYxaZQE-Fydz4wzW9nK9T4vEL5z5qHpqe0MAoC-uxoCYJUQAvD_BwE
https://www.abracasa.com.br/sofa-maya-ultra-retratil-trama-miuda-bege-180/p?idsku=2008274&gclid=CjwKCAiA0KmPBhBqEiwAJqKK4_t16IG6vxoxJvO6y2-N6fd8MF8lSY7ZItoc70efazj0pqsdHOGFUBoC8oUQAvD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/3625082536?opn=YSMESP
https://www.mobly.com.br/conjunto-com-4-cadeiras-charles-eames-branco-757678.html#a=3|p=2|pn=1|t=Busca|s=0
https://www.mobly.com.br/mesa-lateral-redonda-luna-440-off-white-746453.html#a=3|p=10|pn=1|t=Busca|s=0
https://www.mobly.com.br/painel-para-tv-ate-55-polegadas-london-off-white-e-freijo-780994.html?spall_source=especiais&gclid=CjwKCAiA0KmPBhBqEiwAJqKK4wGFsfEomgFZFqNbmx_O5kpKb-RAfa1AMkXBAPcSls1rmAj3ErtX4BoCdZQQAvD_BwE
https://www.mobly.com.br/mesa-de-jantar-retangular-veneza-off-white-120-cm-828024.html#a=3|p=6|pn=1|t=Busca|s=0
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SUPER TIME
Conheça o  EXPERT

Time de Treinamentos | Arquiteto de Bolso
Arquiteta e Urbanista formada pela PUC Campinas
Cursos em Design de Interiores

Tatiana Matthiesen

arquitetodebolso
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QUARTO COM ESCRITÓRIO
AMBIENTE 02

2 PESSOAS
O casal trabalha junto então a 

marcenaria foi a opção para aproveitar

o espaço da melhor forma

ARMAZENAMENTO
Trabalhar em casa tem suas vantagens, 

mas os documentos e papeladas

precisam de local

CLOSET
Além do espaço necessário para os

documentos, um espaço de closet 

também era uma necessidade

arquitetodebolso
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QUARTO COM ESCRITÓRIO
AMBIENTE 02

arquitetodebolso

VEJA O AMBIENTE EM 360°

• A função desejada para esse ambiente era ao mesmo tempo poder 

armazenar suas roupas e ter espaços de home office para 2 pessoas 

trabalharem simultaneamente, mas em funções distintas. Como o espaço 

era mais restrito, e tínhamos um orçamento mais livre para ele, 

organizamos os itens em marcenaria sob medida.

• Foi essencial pensar em posições para as estações de trabalho onde uma 

não interfira na outra. Sendo assim, posicionamos cada mesa em uma 

extremidade distinta do ambiente, deixando as posições de cadeiras 

independentes uma da outra (podendo cada um se locomover sem 

esbarrar na cadeira do outro ou na mesa).

https://roundme.com/tour/856785/view/2700246/
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QUARTO COM ESCRITÓRIO
AMBIENTE 02

arquitetodebolso

• Além disso, era importante pensar também nos espaços de armazenamento. Colocamos um guarda-roupas ao lado da janela, mas 

sempre deixando o espaço de acesso a ele livre, mantendo uma distância mínima de 50/60cm da porta de correr com a estação de 

trabalho amadeirada, para que o cliente possa acessar o canto do armário sem dificuldade. E também colocamos um armário aéreo

acima de uma das bancadas para o armazenamento de livros, documentos e arquivos de trabalho, separando os dois armários por 

função.

• Nas cores, trabalhamos cores mais leves, como branco e amadeirado claro, com destaque para um papel de parede de folhagens, 

trazendo uma leveza e um pouco da natureza para dentro do ambiente. As cores, em locais de trabalho são muito importantes, pois 

não podem pesar muito no olhar, de forma a tornar cansativo, e nem serem "confortáveis" demais, pois precisamos ficar atentos nesse 

ambiente.

• A iluminação direcionada em todas as estações de trabalho foram criadas através de luminárias de mesa, ponto que deve sempre 

receber atenção em ambientes onde se exige concentração maior e principalmente leitura e escrita. Acrescentamos tambem fitas de 

LED abaixo de todas as prateleiras, para ajudar na iluminação ambiente e tambem de forma decorativa.
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SUPER TIME
Conheça o  EXPERT

Time de Operações | Arquiteto de Bolso
Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade de 
São Francisco

Lygia Tebaldi

arquitetodebolso
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QUARTO CASAL
AMBIENTE 02

MIX DE PRODUTOS
Mesclar móveis prontos e marcenaria

para melhor aproveitamento do 

espaço

ESPELHOS
A solução é bastante usada para 

ampliar o ambiente

PINTURA
A pintura pode ser um diferencial no 

espaço, solução simples e que traz

aconchego e personalidade para o 

ambiente

arquitetodebolso
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QUARTO CASAL
AMBIENTE 02

arquitetodebolso

VEJA O AMBIENTE EM 360°

• Nesse ambiente houve a mescla de móveis prontos com marcenarias sob 

medida, o que permite uma otimização do espaço e também um melhor 

custo-benefício. Usando os dois tipos de móveis de forma otimizada.

• A marcenaria foi priorizada na área do roupeiro/guarda-roupas, ele foi 

posicionado em L, onde ele ocupa toda a extensão de uma parede e se 

prolonga para o espaço acima da janela e cama, para aproveitar todos os 

cantinhos do ambiente e trazer mais espaços de armazenamento. 

Aproveitamos esse armário também para colocar portas em espelho que 

ajudam a aumentar o espaço visualmente, deixando mais confortável mesmo 

com um grande armário disposto nele, o espelho ajuda a "quebrar" a 

sensação de muitos móveis, dá uma sensação mais agradável e espaçosa.

https://roundme.com/tour/856942/view/2700266/
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QUARTO CASAL
AMBIENTE 02

arquitetodebolso

VEJA O AMBIENTE EM 360°

• Como móveis prontos usamos o painel de TV, a mesinha de cabeceira e também a penteadeira, economizando no investimento 

desses itens.

• A penteadeira funciona como item curinga nesse projeto, pois além da função convencional, por estar logo ao lado da cama, também

funciona de apoio a esse lado da cama, já que só temos mesa de cabeceira do outro lado. Isso permite uma otimização do espaço, 

usando menos móveis, mas atingindo todas as necessidades do ambiente certinho. Além disso, essa penteadeira também permite o 

uso como bancada de home office, para apoio de um notebook, ou documentos, tendo então uma terceira função a disposição 

tambem.

https://roundme.com/tour/856942/view/2700266/


26

Soluções SIMPLES podem ter personalidade!

Ambiente com 
QUALIDADE e ALTA 

performance

Espelhos, Pintura, 
Móveis Prontos

Ergonomia

Lojas X
Marcenaria

PrioridadesOrçamento

MURAL DE APRENDIZADOS
AMBIENTES PEQUENOS

arquitetodebolso

Iluminação ConfortoLayout
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BÔNUS: PERGUNTAS RESPONDIDAS NA LIVE
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ESPECIALMENTE PRA VOCÊ
ALGUMAS PERGUNTAS FEI TAS NA L IVE RESPONDI DAS

O CANTO ALEMÃO VALE A PENA, É FUNCIONAL?

A maior das vantagens do canto alemão é o ganho de espaço, então se a sua necessidade for aproveitar cada cantinho vale muito a 

pena!

Além de possibilitar mais lugares pra sentar, os bancos do canto alemão ajudam a diminuir o espaço ocupado pela área de jantar /

refeições. Com ele a mesa fica praticamente encaixadinha sem precisar da área de mobilidade que as cadeiras precisam para sentar

e se levantar. O espaço que você economiza com ele de um dos lados você ganha para suas cadeiras do outro.

Pra melhorar ainda mais a utilidade deste item que tal usar o banco baú? Não apenas modelos de marcenaria planejada, mas 

também os prontos têm essa opção. Dentro dele você pode colocar itens que precisam de armazenamento. Pode ser uma despensa, 

podem ficar eletroportáteis, vassouras e rodos, aspirador, itens de cama e mesa... é um esconderijo secreto rs

arquitetodebolso
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ESPECIALMENTE PRA VOCÊ
ALGUMAS PERGUNTAS FEI TAS NA L IVE RESPONDI DAS

arquitetodebolso

COMO ILUMINAR MELHOR AMBIENTES SEM JANELAS COMO O BANHEIRO, POR EXEMPLO?

Se o seu ambiente não tem janela isso não precisa ser um vilão trazendo sensação de aperto e escuro. Podemos pensar algumas 

soluções para melhorar o seu ambiente e deixá-lo mais claro!

• O primeiro passo é manter as paredes claras. A cor das paredes ajuda a refletir ou ofuscar a luz artificial das lâmpadas, então 

quando mais clarinha sua parede mais ela irá jogar a luz de volta ao ambiente. E não precisa ser parede branca, pode ser no tom 

que prefira mas abusando da suavidade e leveza dos clarinhos.

• Os móveis também são importantes, principalmente os grandes. Se eles tiverem tons escuros e pesados isso dará a sensação de 

menos luminosidade.

• Prefira também as luzes em tons mais frios. As luzes quentes - apesar da sensação de aconchego - pode trazer a impressão de ter 

menos eficácia em espaços fechados.

• Como estratégia de ampliar o espaço o espelho também ajuda na reflexão da luz, então vale incluir!
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ESPECIALMENTE PRA VOCÊ
ALGUMAS PERGUNTAS FEI TAS NA L IVE RESPONDI DAS

DICAS PARA LAVANDERIAS
Precisamos de espaço para diversos itens na lavanderia como armazenamento de materiais de limpeza, panos, rodo, vassoura, tábua 

de passar... por isso temos que pensar bem na distribuição dos móveis que aumente essa capacidade.

• No caso de móveis sob medida é importante planejar um módulo 'comprido' que vai receber os itens grandes para deixar 

escondidos e não dar a sensação de bagunça. Na área debaixo do tanque deixar armários livres para itens que usa mais no dia a 

dia e - caso tenha a parede livre - incluir armários aéreos para mais produtinhos e bagunças.

• O móvel comprido também pode ser usado no caso de mobiliário pronto, hoje no mercado existes modelos específicos já com 

macetes para pendurar vassoura e rodo e cantinho para tábua e escadinha - por exemplo.

• Se você tiver uma máquina de abertura frontal aproveita o espaço acima dela para criar uma bancada de apoio. Se puder fazer de 

pedra essa bancada pode ser única com o tanque. Mas se a sua necessidade for economizar pode ser uma tábua simples de MDF 

que vai dar a sensação de amplitude e deixar a máquina menos visível.

• Se os planejados não forem uma opção podemos mesclar na parede módulos prontos de armários aéreos e prateleiras para 

apoiar organizadores e porta sabão, além de plantinha que também ajuda na decoração.

• Dica para dar vida pro seu espaço: móveis prontos são ótimos pra economizar, e no caso dos planejados os branquinhos também 

ajudam a minimizar os custos, então para dar aquele toque de cor no seu espaço ou um charme a mais utilize tintas laváveis para 

faixas ou papel de parede adesivo vinílico lavável para criar uma personalidade com baixo custo

arquitetodebolso
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ESPECIALMENTE PRA VOCÊ
ALGUMAS PERGUNTAS FEI TAS NA L IVE RESPONDI DAS

COMO COLOCAR UMA TV GRANDE NUM APARTAMENTO PEQUENO?

O importante na hora da escolha da TV é entender as medidas do seu espaço, para que tenha o melhor conforto visual possível na 

utilização do ambiente. Desta forma, existem distâncias mínimas e máximas recomendadas entre TV e sofá. Isso vale também para

TVs menores, ok?

Como dica, aqui vai uma lista com algumas medidas entre sofá e TV:

TV 40": entre 1,50m e 3m

TV 42": entre 1,60m e 3,2m

TV 46": entre 1,75m e 3,50m

TV 50": entre 1,90m e 3,80m

TV 52": entre 2m e 4m

TV 55": entre 2,10m e 4,20m

TV 60": entre 2,20 e 4,60m

arquitetodebolso
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ESPECIALMENTE PRA VOCÊ
ALGUMAS PERGUNTAS FEI TAS NA L IVE RESPONDI DAS

arquitetodebolso

COMO ESCOLHER O MELHOR AR CONDICIONADO?
Para a escolha do ar condicionado alguns pontos devem ser levados em conta, como:

• O local onde será instalado, pois pode ser necessário um serviço de reforma para a instalação de tubulações e/ou ponto de 

energia (em caso de edifícios, verificar com o condomínio se já há previsão para o aparelho);

• Se há obstáculos nas paredes e altura de instalação do aparelho, para que não haja obstrução do funcionamento do mesmo. Os 

modelos Split devem ser instalados a 2,30m de altura do chão e, caso hajam itens abaixo do ar, o ideal é que estejam a 25cm do 

mesmo;

Tamanho do ambiente, pois o cálculo de BTUs deve ser feito de acordo com a metragem do mesmo. Geralmente utilizamos a média 

de 600 a 800 BTUs por m², sendo 600 para ambientes que tomam pouco sol e 800 para ambientes com maior incidência solar. Como 

dica, aqui vai uma lista com alguns cálculos de BTUs por metragem quadrada:

Ambientes até 10m² : entre 6000 e 8000 BTUs/h

Ambientes até 15m² : entre 9000 e 12000 BTUs/h

Ambientes até 20m² : entre 12000 e 16000 BTUs/h

Ambientes até 25m² : entre 15000 e 20000 BTUs/h

Ambientes até 30m² : entre 18000 e 24000 BTUs/h

Ambientes até 40m² : entre 24000 e 32000 BTUs/h

Ambientes até 50m² : entre 30000 e 40000 BTUs/h
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O QUE É O ARQUITETO DE BOLSO ?

Saber mais

arquitetodebolso
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Dê vida ao seu sonho, 
visualizando como vai ficar
seu ambiente em 3D.

01
arquitetodebolso



Encontre a melhor
distribuição do espaço, 
para caber tudo que 
você precisa.

02

arquitetodebolso



Crie uma lista de produtos, 
quantidades e preços, 
respeitando seu orçamento.

03
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ARQUITETO DE BOLSO



https://arquitetodebolso.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=bonus&utm_id=livetenda
https://br.pinterest.com/arquitetodebolso/
https://www.instagram.com/arquitetodebolso/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/arquitetodebolso/featured
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BÔNUS ESPECIAL

Our search engine optimization 

strategies have proven successful.

arquitetodebolso

CALCULADORA

Para você.

SEU AMBIENTE TE 
AJUDA A EXPLORAR 
SUA MELHOR VERSÃO?

CLIQUE AQUI E DESCUBRA AGORA!

https://app.arquitetodebolso.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=bonus&utm_id=livetenda#/lpcalculadora


vamos fazer parte da transform.

ação?



Entrevista com especialista de inovação do 

segmento

ARQUITETO DE BOLSO
O jeito mais rápido, prático e acessível para 

reformar ou decorar



OBRIGADO


