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Como a disposição de decoração 
influência o Feng Shui

Indíce

A decoração é uma indústria em constante mudança e marcada 
por determinadas vanguardas e tendências. Cada um de nós tem 
gostos e preferências que nos determinam como singulares, no 
entanto, neste contexto é possível dividir esses mesmos gostos e 
preferências, através dos diversos estilos que a decoração nos oferece. 

Há quem defenda que o Feng Shui é uma escola oriental de dec-
oração e um conjunto de regras de estilo. 
Esta técnica chinesa pode ser aplicada tanto em contextos comer-
ciais e empresariais, quanto em espaços domésticos. No entan-
to, sempre com o intuito de tornar o ambiente saudável e atrair 
soluções através da decoração.

Introdução

    Curioso?
Vamos começar!



O termo “Feng Shui” pode ser traduzido como “vento e 
água” e originou-se na China, tendo também utilização 
em países orientais como o Japão, Coreia do Norte, 

Coreia do Sul e Vietnam.

Esta técnica está relacionada com o “Yin Yang”, que sim-
boliza o equilíbrio entre as forças positivas e negativas.

O objetivo principal desta arte é analisar como podem-
os usufruir de um espaço, de forma a juntar as boas 
energias do universo com a decoração e, assim, criar 
um espaço ainda melhor, o que influencia a maneira 
de como devemos posicionar  e usar de cada item da 

decoração para atrair boas energias.

O Feng Shui utiliza uma ferramenta, o baguá, que é um 
mapa octogonal que divide a sua casa em nove áreas 
iguais, que podemos chamar de Áreas da Vida. Estas 
áreas são Trabalho, Sabedoria, Família, Prosperidade, 
Sucesso, Relacionamentos, Criatividade, Amigos e 
Saúde, onde cada projeto é desenvolvido com o intuito 
de determinar onde estão essas áreas e como o reposi-
cionamento, colocação e alteração de artigos podem 

melhorar um ambiente.

O  Q U E  É

Feng Shui
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Como a disposição da 
decoração influência o 

Feng Shui
A decoração de um ambiente influência muito o comportamento 
das pessoas que nele vivem.

No Feng Shui, a palavra chave é a ordem, por isso antes de decidir 
mudar alguma peça de decoração ou móvel, desfaça-se de tudo 
aquilo que é supérfluo.
As divisões mais importantes de uma casa são o quarto e a sala de 
estar, sala de jantar, por estarem ligadas diretamente com quem 
vive em cada lar.

O quarto deve ser o lugar mais yin da casa, contudo, com o home 
office, muitas pessoas passam grande parte do dia dentro deste 
espaço, a trabalhar, carregando esta divisão com energia yang, o 
que pode influenciar negativamente o sono.
A sala de estar é um local de convívio, onde iremos receber, no 
futuro, familiares e amigos. 

Deve ser organizada com móveis com uma escala adequada, de 
forma a não obstruir a circulação na divisão. 

Com a nova atualidade, muitas salas transformaram-se também 
em escritório, acabando por provocar um acumular de energias 
na sala.

Ter plantas em casa é uma ótima opção para atrair boas energias, 
uma vez que são elementos vivos que atraem a prosperidade e a 
abundância.
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De acordo com esta técnica, é importante manter a porta de en-
tradas e zonas privadas com uma boa iluminação, de preferência 

natural. 

Começamos por uma ideia central em relação ao Feng Shui e à 
decoração no geral: manter os espaços livres daquilo que é supér-
fluo, uma vez que um espaço desarrumado e muito cheio são 
práticas que não contribuem para o bem estar f ísico e mental. 
Os ambientes querem-se leves, luminosos e com uma decoração 

utilitária, permitindo o fluxo da energia.
 

A paleta de cores de cada divisão deve ser escolhida com critério, 
porque cada cor tem um impacto diferente em cada um de nós. 
O amarelo, por exemplo, revitaliza, já o azul é relaxante e o ver-
melho desperta a sensualidade e o romantismo. Antes de pintar 
as divisões da sua casa estude um pouco sobre as cores e o que 
querem que elas lhe transmitem. Caso não aprecie paredes col-
oridas, aposte em bases neutras e pops de cor através dos objetos 

de decoração. 

Os espelhos são excelentes aliados na decoração. Oferecem-nos 
vários termos estéticos e têm o poder de fazer com que um es-
paço pareça maior e de distribuir a luz natural e artif icial de for-
ma homogénea. Deve colocar um espelho na entrada da casa, 
em recantos do quarto e na sala sobre a lareira ou em pontos 

centrais do espaço.
 

A disposição dos móveis é crucial no Feng Shui. 
Os dois principais móveis de qualquer casa são a cama e o sofá, e 
é importante que as costas não estejam viradas para a porta nem 
em frente à mesma, que os lados dos móveis estejam desimpedi-

dos e que existam mesas de apoio aos lados ou em frente.
 

L u z  n a t u r a l

Men o s  é  m a i s

A  i m p o r t â n c i a  d a s  c o re s

O  u s o  d e  e s p e l h o s

A  d i s p o s i ç ã o  d o s  m óve i s

Regras Básicas
do Feng Shui
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É importante fazer uma seleção entre o que precisamos e o que já não 
usamos. O que guardamos deve ser um espelho de quem somos, do que 
gostamos e do que queremos.

Nos princípios do Feng Shui, a posição da cama é fundamental para a qual-
idade e tranquilidade do nosso sono. 
Os pés da cama não devem estar diretamente de frente para a porta e, 
enquanto estamos deitados, devemos conseguir observar todo o quarto, 
para obter uma sensação de maior controlo e proteção.

Se vive numa cidade é essencial ter em casa uma ligação à natureza at-
ravés de flores e plantas.

Estas contribuem para tornar o espaço mais familiar e confortável. 

Pref ira sempre as f ibras naturais como o algodão e o linho, bem como 
a madeira, cortiça e porcelana, de forma a criar um ambiente mais con-
fortável.

1. Deitar fora o que não nos faz falta

2. Encostar a cama à parede do quarto 

3. As plantas são fundamentais

4. Fotografias da família e amigos por todo o lado

5. Escolha de materiais naturais

5
Boas Práticas
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Objetivos
a alcançar

Favorece a circulação das energias positivas: o posicionamento e uso de 
determinados elementos na decoração ajudam a melhorar a maneira 
como as boas energias se espalham pelo ambiente, por isso, é importante 

usar cada objeto decorativo de uma maneira específ ica. 

Combate as más energias: é possível direcionar a decoração com o intuito 
de neutralizar o que há de ruim num ambiente. 

Sensação aconchegante: a maneira como as divisões são projetadas no 
Feng Shui permite direcionar a decoração ambiente para um espaço mais 
harmonioso, refletindo-se na sensação de um ambiente mais acolhedor.

1.º Objetivo

2.º Objetivo

3.º Objetivo
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É um dos ambientes que merece mais atenção, já que é um dos lugares mais fre-
quentados de uma casa. É importante este espaço transmitir conforto e bem-estar e 
não ser uma área em que se coloca o trabalho. 
Uma dica é apostar em almofadas, roupas de cama, quadros e cortinas, de forma a 
criar um ambiente aconchegante. Para o quarto perfeito, segundo o Feng Shui, a 
cama deve ser a mobília mais importante do espaço. Qualquer móvel ou objeto deve 
ser colocado em torno dela, mantendo as proporções e distâncias adequadas.

Este espaço serve para revigorar as energias e manter o equilíbrio entre o casal, 
nesse sentido opte por cores que tragam harmonia, como o lilás e o azul. O vermel-
ho na decoração é associado à paixão e oferece momentos de cor no ambiente. 
Na decoração procure usar itens em pares, pois traz a ideia da união e tente evitar 
quadros e imagens de pessoas sozinhas.olocado em torno dela, mantendo as pro-
porções e distâncias adequadas.

Tendo em conta a técnica Feng Shui, para decorar o quarto de solteiro é importante 
escolher a posição da cama, de forma a que a cabeceira tenha luz natural ou artifi-
cial. A cor do quarto deve ser baseada no perfil e características do dono do quarto, 
de modo a evidenciar os sentimentos e pretensões.

No quarto de crianças e bebés a principal escolha está relacionada com a paleta de 
cores, que devem ficar entre tons nudes e suaves. Outro elemento importante na 
decoração é a posição da cama ou berço, onde a cabeceira deve estar encostada a 
uma parede. 

Quarto

Quarto de casal

Quarto de solteiro

Quarto de criança

O hall de entrada deve ser um espaço iluminado e limpo. Uma entrada com plantas 
e espelhos convidam a energia a entrar e são essenciais para compor a decoração.
Este espaço deve ser alegre, convidativo e bem iluminado de forma a permitir a en-
ergia entrar. 

Entrada

Outro espaço que merece atenção é a sala, por ser um dos lugares mais movimenta-
dos de uma casa. A peça chave da sala é o sofá, já que nos encontramos no local da 
casa vocacionado para o encontro, diálogo e convívio. No uso de sofás e poltronas é 
ideal que os estofados estejam voltados para a porta e a mesa de centro deve ser pro-
porcional aos móveis do ambiente, mantendo a harmonia no espaço. Os elementos 
que o regem são a Terra e a Madeira e as cores preferíveis para este espaço são os tons 
pastel e cores claras, descartando o branco. É aconselhado o uso de plantas, flores e 
candeeiros para completar os espaços vazios.

Sala

Aposte em cores claras e em tapetes nudes para ajudar a luz a circular, pois costu-
mam ser ambientes escuros. Componha o espaço com quadros e fotografias.

Corredores

Disposição certa 
da decoração
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A decoração é uma indústria que está em con-
stante evolução e as novas tendências trazem 
novos estilos. Por outro lado, o Feng Shui é uma 
técnica antiga mas com pilares sólidos para se 
reger numa sociedade moderna. 

Uma boa casa com Feng Shui é uma casa que 
você sente a harmonia e o equilíbrio do espaço, 
mas não sabe nem de onde vêm as boas vi-
brações.

A aplicação desta técnica deve ser discreta e 
permitir que se misture com o ambiente de 
cada divisão, de forma a f icar imperceptível. 
Nunca deve estar fora de sincronia e sintonia 
com o gosto e a lógica da casa e dos moradores.

Conclusão

Para esta técnica oriental, a casa de banho é um local onde o “chi” pode escapar, 
porque a água é um elemento que retém a energia. 
Em termos de localização, a sanita, de preferência, nunca deve estar no centro da 
divisão, uma vez que consome muita energia. Este espaço deve ser bem iluminado e 
ventilado diariamente para alcançar o equilíbrio. É relevante usar plantas, sejam elas 
naturais ou artificiais, ou ter a decoração com estes motivos. 

No escritório, a localização, orientação e dimensão da área de trabalho é a questão 
fundamental, uma vez que é essencial transmitir a sensação de conforto, concen-
tração e controlo. 
Se o objetivo for ter mais foco e concentração, é aconselhável a secretária estar de 
costas para a porta e voltada para uma janela, caso o objetivo seja controlo e comu-
nicação, é recomendável colocar a mesa no canto mais afastado da porta de forma a 
permitir um contato visual direto com quem entra.
Neste ambiente de trabalho duas dicas infalíveis passas por usar cores vivas em de-
talhes decorativos e usar um candeeiro atrás do computador é um elemento perfeito 
para representar o fogo e sucesso e, assim, estimular a criatividade no trabalho.

A energia da cozinha pode facilmente ficar desequilibrada, se a pessoa que cozinha 
estiver  nervosa, tensa ou cansada.

De forma a manter a energia positiva e prosperidade neste local, é importante o es-
paço estar organizado e arrumado, através de armários e sets de arrumação, bem 
como estar sempre bem ventilada e iluminada. É recomendado que o fogão esteja 
num local que permita a visão e controlo sobre todo o espaço, que sejam usadas cores 
claras e alegres, tal como a aposta em móveis espelhados, para aumentar o local. 
As cores a escolher podem ser mais intensas e vívidas, de forma a deixar o ambiente 
mais alegre e estimulante. As plantas também são grandes aliadas para trazer na-
tureza ao ambiente e filtrar o que há de negativo. 

Casa de banho

Escritório

Cozinha
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01.

A S  N O S S A S

Sugestões

De forma a auxiliá-lo nesta nova jornada, a CRC fez uma 
seleção de peças de decoração essenciais para a sua casa.
Cada objeto foi escolhido com o objetivo de atrair 
determinadas energias para cada divisão, permitindo à 
técnica de Feng Shui funcionar a favor dos seus interesses.
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Se pretende uma sala onde as boas energias marcam 
presença, o espelho prateado redondo é a resposta ao 
seu pedido. Os espelhos são elementos fundamentais 
numa sala de estar ou de jantar, por possibilitarem a 
prosperidade e união familiar.

Quer mudar o seu quarto e não sabe que decoração deverá 
demarcar o ambiente? A CRC recomenda os candeeiros 
de mesa Bola, por serem objetos de decoração de cor 
relaxante, possuindo signif icados positivos e alegres. 
Outra boa escolha é um cadeirão, como o cadeirão Brida, 
criando um espaço de leitura e moderno no seu quarto.

03.

04.

05.

A sala é a alma de uma casa e existem muitas peças 
e móveis da CRC que são capazes de lhe oferecer um 
ambiente amigo do Yin e Yang desta divisão. O jarrão 
Branco é uma excelente escolha para oferecer a uma 
sala um elemento natural, quando utilizado com plantas 
e flores. Outro bom exemplo é a escultura Coral Grande, 
uma peça singular e capaz de determinar o ambiente 
moderno da sua sala. O vaso Craquelet também é uma 
boa escolha, para dar um pop de cor a um espaço onde 
os tons neutros reinam. (selecionar outros produtos que 
achem pertinentes e versáteis).



Rua António Saúde, n.º5 A/B 1500-048 Lisboa
geral@crcdecoradores.com

+351 217 710 850  |  +351 913 591 568

De segunda a sábado
Das 10h00 às 19h00


