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COZINHA



Com carinho,

Renata Pocztaruk

Os guias são baseados em experiências reais 
com objetivo de orientar você.
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 Na teoria: realiza-se a medição, verificam-
se os pontos existentes, analisam-se as condições e 
acabamentos, faz-se um layout, escolhem-se os materiais. 
Aprovado, é só detalhar e fazer a obra, certo? Não... Não 
tão certo! Não é tão simples assim! 

      Sempre, antes de qualquer decisão ou escolha, o 
primeiro passo é fazer um levantamento, conhecer o local, 
suas condições, suas peculiaridades. Um levantamento 
é necessário para poder conferir, no local, tudo aquilo 
que os desenhos representam, mas é bom lembrar que 
irregularidades, nós só as detectamos, visitando o espaço 
e conhecendo o local.  

      Levantamento ou medição: análise do espaço sem 
verificação de estrutura ou sistema não aparente. 

 Após essa etapa, precisamos conhecer o 
cliente, usuário do espaço, entender seus gostos, suas 
necessidades, seu orçamento e assim adaptar essas 
informações ao ambiente que está sendo projetado ou 
decorado, para depois poder iniciar um estudo, conceito, 
layout, buscar referências. É um processo que não funciona 
se não for planejado ou se não tiver acompanhamento. 
 
 Criamos uma “equação de ouro” para você, e, ao 
aplicá-la, você terá sempre sucesso no seu projeto.

EQUAÇÃO DE OURO ARQEXPRESS
(Estética + Funcionalidade) x Orçamento
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 O desafio de qualquer profissional é aplicar sempre 
a equação, levando em consideração os três pontos - 
estética, funcionalidade e orçamento - no desenvolvimento 
do projeto analisando sempre as condições do espaço, as 
necessidades e as escolhas do cliente, as normas, as ideias, 
as experiências e ao repertório.  

 Profissionais de interiores lidam diariamente 
com os sonhos. As pessoas buscam, nos profissionais, 
as respostas para os seus problemas, e o real papel de 
qualquer profissional é imprimir aos ambientes a identidade 
dos usuários alinhadas as necessidades quanto à estética, 
à funcionalidade e ao orçamento. Para que os sonhos não 
se tornem pesadelos, é necessário fazer o planejamento 
dos ambientes.  Um projeto é um planejamento.
 
 O uso de cada espaço, as escolhas dos 
acabamentos, o lugar onde cada objeto será colocados, 
a circulação, a forma como uma pessoa se movimenta no 
ambiente, o fácil acesso às suas necessidades, precisam 
ser previstos no planejamento de qualquer ambiente. O 
objetivo dos nossos materiais é poder orientar você a 
entender mais sobre o assunto e realizar, da forma mais 
confortável possível, os ambientes para os seus usuários!

 Todos os espaços têm particularidades e detalhes 
que precisam ser cuidados e pensados na hora do 
desenvolvimento, mas o objetivo final é sempre o mesmo, 
criar espaços que atendam as necessidades de cada 
cliente, tornando o ambiente agradável e confortável 
levando assim  o BEM-ESTAR PARA O LAR sempre.
      

”Uma casa não é um lar” 
“O bem-estar começa no seu lar”
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PLANTA BAIXA

LEVANTAMENTO

ANÁLISE VIABILIDADE

MEDIDAS
FACILITA

PÉ DIREITO

PORTAS/JANELAS

ELÉTRICA/GÁS/HIDRO

ESTRUTURA

SIM NÃO

LAYOUT

MATERIALIDADE DETALHAMENTO

FUNCIONAL

TÉCNICA

ECONÔMICA

DIMENSIONAMENTO

PROPORÇÃO

FLUXOGRAMA DE PROJETO

Start!
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LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

 O levantamento, para mim, é uma das etapas mais importantes do 

para projetar depois. 
      
 O primeiro passo antes de qualquer concepção de ideia ou projeto 
é fazer o que chamamos de medição ou levantamento. Nesta etapa, 

in loco todas as medidas de perímetro, paredes e suas 

de fazer uma análise completa do espaço. Lembramos que, nesta fase, 
conseguimos analisar apenas o que está aparente. Estruturas e sistemas 

 
 Nesta, fase podemos constatar irregularidades como prumo das 
paredes, diferença de níveis, diferença de medidas, e mais uma série 
de informações que a planta baixa aceita, mas que, em um papel, não 
podemos perceber. 

Para o levantamento de um ambiente você vai precisar dos 
seguintes materiais: 
1. prancheta ou caderno, lápis, borracha e canetas coloridas  
(linhas de cores diferentes podem facilitar, posteriormente, a 
leitura das anotações);
2. r
3. 

 Anote sempre o maior número de informações nesta etapa. Anote 
detalhes, posição dos pontos elétricos e hidráulicos, posicionamento do ar 

dúvida, por isso, não deixe de fazê-lo. 
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CHECKLIST: MEDIÇÃO

 Planta baixa:   Sim    Não

 Cliente não tem a planta baixa? Leve seu kit completo para 

medição!

        Localize o norte   

         Medida do perímetro

         Largura e comprimento 

         Distância entre os vãos (portas e janelas)

         Espessura das paredes

         Alvenaria

         Bloco

         Gesso

         Outros

Dependendo do sistema construtivo, precisamos tomar alguns 
cuidados! Paredes em gesso são ótimas para passar tubulação, 
mas suportam menos peso que alvenaria, por exemplo.

         Porta: largura x altura

         Janelas: largura x altura/peitoril 

AMOSTRA G
RÁ

TI
S

AMOSTRA GRÁTIS



14

projeto de iluminação, preste atenção!

        Gesso Convencional Laje

        Gesso Acartonado  Madeira

        PVC   Outros

 

TIPOLOGIA DAS ESQUADRIAS MAIS UTILIZADAS
PM -  Porta Madeira
PA -  Porta de Alumínio
PF -  Porta de Ferro
JA -  Janela de Alumínio
JF -  Janela de Ferro
PCF - Porta Corta Fogo 

COMPLEMENTOS
B -  Basculante
C -  Correr
D -  DryWall
P -  Persiana
PV -  Pele Vidro
V - Veneziana
Vi - Vidro
Va - Vidro Aramado
Vs - Visor (Vidro a prova de balas)

teto, caso houver.

        Pé Direito

As esquadrias podem ser de 
diferentes cores, materiais, 
preste mais atenção a isso!

Elas podem 
ter diferentes 
acabamentos!
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 Marcação estrutural

         Pilares 

         Vigas

        Outros 

         Pontos Hidráulicos 

         Posição Ponto de Gás

         Saída Ventilação (Coifa)

         Pontos Elétricos (Tomadas)

         Posicionamento de Interruptores + Pontos de Luz

         Outros

         Tipos de Piso  Acabamento do Revestimento 

         Tipos de Pedra  Modelo Cuba

         Modelos Metais  Outros

 Faça a marcação e medição do mobiliário existente (quando houver)

         Bancada Inferior

         Bancada Superior

         Outros 
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LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

 Use gestão de cores para facilitar o seu entendimento.

PLANTA BAIXA: PAREDES
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LEVANTAMENTO PONTOS COMPLEMENTARES  

 Procure fazer um levantamento completo, marcando todos os 

dúvida, faça a marcação em vistas com as medidas para facilitar o 
desenvolvimento do projeto depois! Tudo que você desenhar em planta, 
faça a vista também. 
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elementos são diretrizes para qualquer projeto de cozinha.

  Ponto de gás

  Pontos de hidráulica (água, esgoto, posição do aquecedor) 

  Ventilação (saída da coifa)

  Elétrica (voltagens, posicionamento, posição CD elétrico)

  Registro

  Ralo

  Caixa de gordura

  Outros

Solicite os projetos complementares para as construtoras!
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

O processo de projeto inicia no momento em que o espaço pode ser 
percebido, imaginado! 

simples de fazer uma conferência sem ter que visitar o local novamente. 
Fazer duas vezes a mesma coisa é retrabalho!

 Aproveite, escolha quatro ângulos e fotografe sempre o ”antes”, e,   

esse processo, além do ambiente pronto, terá ”conteúdo para postar” nas 
redes depois! 
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LAYOUT

 O projeto de layout de interiores se refere à organização interna 
do espaço. , 
garantindo assim que as atividades tenham um bom desempenho quando 
realizadas. 
 
 O benefício do layout é a certeza de que o ambiente seja funcional, 

das circulações é de extrema importância. 

 O layout é a base para o desenvolvimento de todos os outros 
projetos complementares e, com base nele, que se compatibilizam todos 

execução.

 O desenvolvimento do layout se baseia nas necessidades e nas 
expectativas do cliente alinhado com as particularidades do ambiente. 
É muito importante que a rotina dos usuários seja levada em consideração 
no desenvolvimento desta etapa. Depois, no levantamento no local 
e desenvolvimento do layout, podemos analisar outros pontos como 
iluminação e ventilação. Esses aspectos podem afetar diretamente na 
distribuição e a composição do espaço. 

 Quando falamos de layout de cozinhas, precisamos sempre 
analisar o espaço e estudar as necessidades do cliente, como 
mencionado, lembrando sempre de respeitar as circulações e a forma 
como as pessoas podem se movimentar no espaço, buscando alternativas 
que sejam práticas, funcionais em busca sempre de um ambiente bonito e 
agradável. 

desenvolvimento, é importante que iniciemos entendendo a relação entre 
pia x geladeira x fogão. Esses elementos, quando bem posicionados, 
otimizam as tarefas e reduzem o tempo de preparo dos alimentos! 
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 A norma, o código de obras estipulam dimensões mínimas para cada 
cômodo e, ao desenvolver qualquer planta baixa, é necessário respeitá-
las, podendo assim, não só usar o espaço de forma adequada bem como 
manusear os equipamentos e se deslocar de forma confortável. De acordo 
com a norma, na largura mínima de uma cozinha deve ser possível inscrever 
um círculo de no piso do ambiente e pé-direito deve 

Cozinha



Essa foi a amostra grátis do Guia 
de Cozinha. Quer ter o guia 

completo? Aproveite o Combo 
de 8 E-books para ter o material 
completo utilizado pelas arquite-

tas da ArqExpress


