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Um ambiente bonito chama atenção de todos os olhos!

Temos a tendência de entrar em um ambiente e olhar a cor da parede, o tipo 
de puxador, os itens de decoração, mas não podemos nos preocupar apenas 
com a estética precisamos pensar sempre nas questões técnicas também! 

Decorar tem a ver com unidade,
Decorar tem a ver com conjunto,
Decorar tem a ver com universo,
Decorar tem a ver com composição,
Decorar tem a ver com enfeitar, 
Decorar tem a ver com organizar, 
Decorar tem a ver com transforma.

Um ambiente tem a função de abrigar pessoas, suas atividades, suas 
necessidades.  

Um ambiente bem projetado desperta diferentes sensações, diferentes 
emoções! 
Um ambiente bem projetado é agradável, confortável, bonito, harmônico, 
funcional, equilibrado. 

Decoração tem a ver com percepção,
Decoração tem a ver com gosto,
Decoração tem a ver com estilo,
Decoração tem a ver com criatividade,
Decoração tem a ver com necessidade. 

Todos somos artistas, cada um tem a sua forma de perceber compor o espaço! O  
GUIA DE DECORAÇÃO foi desenvolvido através da minha prática e experiência, 
conhcimento nunca é demais, não sei tudo, mas foi feito com muito carinho 
para todos!  Sempre podemos aprender mais!
   

Renata Pocztaruk
AMOSTRA GRÁTIS
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Por que Decorar?
 Decorar para organizar. Decorar para transformar. Decorar para embele-
zar. Decorar para melhorar. Decorar para repaginar. Decorar para arrumar. Decorar 
para adaptar DECORAR PARA MUDAR! Em um mundo onde tudo muda tão rápi-
do, estamos sempre querendo mudar também! Nosso gosto muda, nosso estilo 
muda, nosso ambiente também pode mudar e melhor ainda, sem quebrar!

 Todo projeto tem como objetivo criar espaço mais bonitos, elegantes, 
com personalidade, o diferencial, é sempre planejar um espaço que além de bo-
nito seja prático! Praticidade é a palavra da século. Menos tempo, mais coisas para 

-
ternativa fácil de trazer uma nova cara, vestir, dar vida ao ambiente! 

cômodos,  estão cada vez menores. Um bom planejamento, um bom aproveita-
mento do espaço vai realmente fazer toda diferença!  Conheça o ambiente, per-
ceba as possibilidades, conheça o seu cliente!

 FAÇA  UM BOM PLANEJAMENTO!
 
 Personalize o projeto de cada cliente de acordo com o seu gosto, com 
a sua necessidade, crie diferentes possibilidades! Conheça os materiais, os pro-
dutos, suas características, os objetos, pesquise! Se diferencie por saber sempre 
mais #informaçãomudatudo. 

 Crie ambientes funcionais! Se preocupe com o conforto! Crie uma pale-
ta de cores que tragam equilíbrio e harmonia para o ambiente! Crie cenas com 
a iluminação, diferentes sensações com diferentes cores, quebre as regras, use 
material que contraste com o todo! Use a criatividade! 

 Faça o ambiente falar por você, um bom projeto será sempre o seu 
cartão de visitas! Cliente satisfeito, cliente feliz, volta!

AMOSTRA GRÁTIS
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Tudo é uma questão de proporção

mantêm uma ordem entre si. Tudo foi criando para nosso uso, uso do homem! 
-

tigamente as partes do corpo eram utilizadas como fundamento para todas as 
medidas, ou seja: uma parede tinha tantas braços de comprimento, tantos pés 
de largura, tantas cabeças de diferença. 

unidades e hoje utilizamos com padrão de escala.

 É mais do que fundamental ter “noção de proporções” de 
uma forma abstrata. Quem entender a base, sempre terá mais facili-
dade para entender os demais conceitos.
 Quem entender o corpo humano e suas medidas, a medidas 
das coisas, sempre terá facilidade na hora de organizar, projetar um 
ambiente. Entender o porque das coisas facilita o desenvolvimento 
do projeto, o conhecimento e as experiências facilitam cada vez mais 
o processo e o que no inicio parecia um pesadelo de se entender, se 
tornará cada vez mais simples! 

AMOSTRA GRÁTIS
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Percepção & Harmonia
-

suas necessidades e dimensões se torna natural fazer a leitura do ambiente, plane-
jar, sugerir possibilidades e projetar.  

Percepção é uma busca individual!  
GOSTO, ESTILO cada um tem um seu! 

percepções gerando um melhor resultado do ambiente.  Conhecimento tem a 

for a nossa percepção, maior será nossa criatividade e melhores serão as solu-
ções.

ritmo, a harmonia, o equilíbrio, a unidade, a escala, a proporção, as  formas, as cores, 
a a elaboração espacial são fundamentais na hora de projetar.

 Precisamos estar sempre inovando! Precisamos transformar nossas per-
cepções em algo novo! Novas cores, novas texturas, novas formas, novas compo-
sições! Projeto excelente é aquele que atende o cliente com as melhores soluções, 
dentro do esperado e planejado, de forma criativa, atendendo questões técnicas e 
funcionais que caibam no bolso do cliente.

informações, mais associamos elementos as quais nos trarão sempre novas ideias 

todo dia! Fique atento, sempre! 

#informaçãomudatudo

AMOSTRA GRÁTIS
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 Faça uma busca constante pelo novo, leia, pesquise, busque referências, 
tendência, materiais, produtos, informação nunca é demais, alias, o que irá sempre 
nos diferenciar é o conhecimento, a informação. Experiência nos dá segurança e 
segurança é  primordial em um mercado competitivo. 

 Não se atenha apenas aos sentidos, as neces-
sidades do cliente são muito importante para o sucesso 
do projeto também! Com a prática você poderá ousar 
sem medo, misturando diferentes materiais, fazendo 
um jogo de cores e formas!  Conheça as possiblidades  
e  conseguirá com facilidade criar diferentes composi-

ambientes.

#DICADOGUIA

Importante conhecer a base 
para fazer o todo!

RITMO 

nem percebemos, mas nosso olhos simplesmente correm de um ponto especí-
repetição ou seja, o uso de um objeto, 

forma, elemento cores, linhas, curvas, diversas vezes! 

CONTRASTE

um determinado ritmo, uma determinada harmonia, podemos criar efeitos de 
-

rizado ao encontrar esta composição! Podemos dizer que elementos em con-
traste quando se encontram são valorizados. Inserir um elemento preto  em um 
ambiente branco causa contraste!AMOSTRA GRÁTIS
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-
das coloridas em um sofá claro, causa contraste, impacta, chama atenção dos 
olhos! Este efeito é muito interessante de utilizar em qualquer ambiente!

HARMONIA 
 
 Nada mais é que a ! Harmonia tem a ver com 
equilíbrio, ordem, acordo, entendimento é fundamental na composição de um 
ambiente.

relação, que despertem uma sensação agradável, de prazer, harmonia. 

EQUILÍBRIO 

 Tem a ver com harmonia, tem a ver com o conjunto -
librada gera o bem estar e faz com que as pessoas vejam o ambiente como um 
todo. Destaque elementos, mas cuidado, se chamar muita atenção temos que 
pensar se ele não está sem harmonia, perdido. 

UNIDADE 

 Sensação de continuidade -
ridades em cada cômodo, mas pense sempre o projeto por inteiro, crie repeti-

-
lha e lembre-se sempre da importância desta sensação para o ambiente.

 Variedade, criatividade, diversidade
de variedade para o seu projeto. Utilize suas ideias, seu bom gosto. Misture for-
mas, texturas, cores e estampas, saia do comum. Crie diversidade, use sua cria-
tividade e conhecimento sempre!

AMOSTRA GRÁTIS
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PROPORÇÃO

-
-

tatações nada mais são do que a proporção.
escala é imprescindível para a composição de um projeto! Obser-

ve sempre o tamanho do espaço, as dimensões afetam diretamente a escolha 
correta.

-
mos trabalhar com ela para enfatizar ou diminuir uma característica de um es-
paço. Não adianta ter um sofá maravilhoso enorme em um espaço pequeno, 
cuide com as proporções. 

 É fundamental conheçer o espaço -
-

 
 Essas são perguntas básicas que irão auxiliar na concepção do conceito  
para um bom projeto. O equilíbrio na escolha de cada detalhe é indispensável 

 
 Treine seu olhar, aprenda a perceber. Pesquise, conheça os materiais, 
as possibilidades. Invista tempo pesquisando, buscando informações, analise 

novas ideias! Observe com atenção cada projeto, cada local, cada ambiente. 
Observe o tipo de textura, cores, o revestimento que foi utilizado, o que existe, 
o que pode ser alterado! Como dar personalidade para este ambiente, o que 

AMOSTRA GRÁTIS
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Ambiente
conforto! 

-
-

despertam boas sensações.
 Muitas vezes olhamos o ambiente e alguma coisa incomoda, mas não 

acabar tornado o ambiente muito mais agradável! Uma boa iluminação muda 
tudo por exemplo. Itens decorativos, cores apropriadas, objetos de decoração 

nem sempre é necessário fazer obra civil. Podemos transformar um ambiente 
com elementos, sem quebrar nada! Este conceito hoje em dia encanta qualquer 
cliente.

 
Como falamos, um bom projeto não basta ter um resultado estético, precisa-
mos entender alguns conceitos e necessidades que vão além da beleza do 
local! Precisamos pontuar questões estruturais, técnicas, funcionais e um item 
que deve ser levado muito em consideração é o conforto. Um projeto que tra-
duz sensações e emoções com certeza teve um bom resultado.

 Conforto tem a ver com os elementos, e também com a qualidade cli-
mática do espaço, qualidade do ar, insolação, ventilação. 

-

e texturas, conforto térmico, conforto acústico -

AMOSTRA GRÁTIS
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harmonia com a luminescência solar -
.

 De maneira geral, para quem vive no hemisfério sul, a face norte é a que 

oeste recebe o sol da tarde e a face sul é a qual incide menor quantidade de 
leste, 

aquele sol confortável e delicioso da manhã evitando aquele calor insuportável 
da tarde! 

 Para oeste a melhor indicação é sempre direcionar aos cômodos de 
pequena e média permanência, justamente porque a tarde em muitas regiões 

se deve ao fato de que, no inverno, quase não incidir o sol e no verão receber 

 Uma forma de amenizar a incidência solar é utilizar materiais que fa-

com incidência solar a tarde precisam um cuidado ainda maior na hora da 
climatização.
 Em tese, todo compartimento deveria ter uma abertura para o exterior 

AMOSTRA GRÁTIS
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que de alguma forma tenham uma janela ou persiana que permitar a renovação 
do ar. Em quartos por exemplo o ideal é ter uma proteção além dos vidros trans-
lúcidos, pois além de ventilação precisamos proporcionar sombra para horas 
de descanso!  Na concepção do projeto arquitetônico as áreas das aberturas 

-
riáveis conforme o destino dos mesmos cômodos.

 Uma curiosidade que pode ajudar você a começar prestar atenção 
nestes detalhes e depois se aprofundar nas leis e normas:

Em Dormitórios a área das aberturas 
não deverá ser inferior a 1/6 

da área do piso.

 Um ambiente com uma boa ventilação é sempre mais agradável. Ven-
tilação cruzada é sempre a melhor solução para ventilar um espaço, mas nem 
sempre é possível ter esta condição. 

-
das soluções de climatização nos ambientes proporcionando mais confor-
to ao espaço. No geral, a climatização de um ambiente é realizada por um 
aparelho portátil que pode ser instalado tanto na parede quanto no teto. 

 Em sala de estar, refeitórios, copa, cozi-
nha, banheiro, WC, etc... a área das aberturas não 
deverá ser inferior a 1/8 da área do piso.

AMOSTRA GRÁTIS
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 CLIMATIZAÇÃO
 
 Hoje é muito comum climatizar ambientes. Fiquem sempre atentos as 
questões estruturais e as necessidades de cada aparelho para poder fazer um 
bom planejamento e não ter problemas na execução do projeto! Já vi muitas 
situações relacionadas a climatização que acabaram não deixando o cliente 
muito satisfeito!

-
dor de ar, ventilador e os queridinhos do verão: ar condicionado!

-

é simples: o dispositivo retira o ar quente do ambiente e o joga para fora do 
local, fazendo, assim, com que o ar frio entre. Cuidado,  existem vários mode-
los disponíveis e muitas vezes a instalação de um ar condicionado pode dar 
problemas, !

Exemplo:

 Um quarto de 3m x 4m possuí 

 Uma janela de 1,4 m de largura 

resolveriam o caso, pois teríamos a área 

AMOSTRA GRÁTIS
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Percepção Visual
 Cores são estimulantes que agem sobre as pessoas proporcionando 
sensações -
bientes podem incentivar a produtividade assim como prejudica-lá! 

 
 

Perceber é ser capaz de interpretar a informação que seus sentidos rece-

para interpretar a informação que os nossos olhos recebem. O resultado dessa 
informação interpretada e recebida pelo cérebro é o que chamamos de percepção 
visual, visão ou vista. A percepção visual é um processo que começa em nossos 
olhos.”

-

causar nas pessoas, como o sentimento de alegria, euforia ou até mesmo de 

-
-

-
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 Não há regras para o uso de cores em ambientes, mas sua escolha 
deve levar em consideração a função do ambiente, a decoração já existente, 
as cores que estão em alta, o objetivo e o gosto do cliente.

transmite pureza, limpeza, profundidade no espaço, destacando até mesmo 
peças da decoração.

-
sejados ao ambiente. Um bom exemplo desta situação é o uso de cores 

AMOSTRA GRÁTIS
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Obrigado


