
Parte 1
QUARTO DOS SONHOS



Início
Seu quarto dos sonhos está prestes a se tornar realidade.

Organizado, acolhedor e com o seu jeito de ser.

A transformação segue as etapas: 

ORGANIZAR e DECORAR
ORGANIZAR

1 - Fazer a triagem, separação e 
descarte dos ítens seguindo o 

método essencialista.

2 - Guardar os ítens de forma 
adequada.

DECORAR
Distribuir os móveis pelo espaço.

Escolher cores e materiais.
Noções básicas de iluminação.
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 Pexels
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ORGANIZAR
ORGANIZAR

1 - Fazer a triagem, separação e 
descarte dos ítens seguindo o 

método essencialista.

2 - Guardar os ítens de forma 
adequada.

1 - O método essencialista é composto por três passos:
Explorar / Eliminar / Executar.

Explorar - 
 Explore por ítens, como:  

Roupas / Objetos / Acessórios / Sapatos...

Faça as perguntas certas:
«Eu realmente amo esta peça?»

«Esta peça me deixa incrível?»
«Uso isto com frequência?»

 - Peças com forte ligação emocional devem �car por último -
 

Mantenha o foco na exploração. Não se conecte tanto com os 
objetos e coisas que você tem. Em vez disto, veja o panorama 

mais amplo (o conforto, bem estar e a liberdade que a 
arrumação trará).
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ORGANIZAR
Eliminar - 

 Divida os ítens em dois grupos:
Manter / Descartar.

Ainda está em dúvida? Pergunte:
«Se eu não tivesse esta peça, quanto estaria disposto a pagar 

por ela?»

Tenha dsciplina e entenda que é preciso perder para ganhar. 
Para termos um ambiente melhor, é necessário abrir mão de 

muitas coisas triviais para �car com as poucas que são 
incríveis!

Executar -
Crie um sistema simples que facilite seu trabalho.

Antes da arrumação, informe-se sobre bazares ou instituições 
que poderão receber seus ítens descartados. 

Veja a localização e horário de funcionamento, marque na sua 
agenda quando passará la. Separe vários sacos de lixo e mãos 

à obra!

Somente após deixar os ítens que serão descartados 
devidamente acondicionados em sacos de lixo inicie a etapa 

de guardar o que �cou.

Guardar -
Nesta etapa iremos nos basear no método de organização 

Konmari, criado pela japonesa Marie Kondo, especialista em 
organização de ambientes.

1 -Na gaveta 
Para ganhar espaço dobre o máximo de peças que puder.

As peças dobradas devem ser guardadas na vertical, assim é 
possível ver todas as peças quando abrir a gaveta.
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Eliminar - 
 Divida os ítens em dois grupos:

Manter / Descartar.

Ainda está em dúvida? Pergunte:
«Se eu não tivesse esta peça, quanto estaria disposto a pagar 

por ela?»

Tenha dsciplina e entenda que é preciso perder para ganhar. 
Para termos um ambiente melhor, é necessário abrir mão de 

muitas coisas triviais para �car com as poucas que são 
incríveis!

Executar -
Crie um sistema simples que facilite seu trabalho.

Antes da arrumação, informe-se sobre bazares ou instituições 
que poderão receber seus ítens descartados. 

Veja a localização e horário de funcionamento, marque na sua 
agenda quando passará la. Separe vários sacos de lixo e mãos 

à obra!

Somente após deixar os ítens que serão descartados 
devidamente acondicionados em sacos de lixo inicie a etapa 

de guardar o que �cou.

ORGANIZAR
Guardar -

Nesta etapa iremos nos basear no método de organização 
Konmari, criado pela japonesa Marie Kondo, especialista em 

organização de ambientes.

1 -Na gaveta 
Para ganhar espaço dobre o máximo de peças que puder.

As peças dobradas devem ser guardadas na vertical, assim é 
possível ver todas as peças quando abrir a gaveta.

Gaveta com camisetas 
guardadas na vertical, 

seguindo o método Konmari.
Este mesmo raciocínio vale 
para calças, meias e roupas 

íntimas.
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ORGANIZAR

Roupas penduradas por tipos (camisas, blusas e casacos).
Na disposição das peças procure estabelecer uma sequência 

da esquerda para a direita, por exemplo:
na esquerda as mais pesadas. Na direita as mais leves.

2 - No cabide
Pendure todas as peças que não podem ser dobradas, como 

ternos, casacos, vestidos e saias. 
Agrupe as peças de acordo com o seu tipo, como: 

blazers, casacos, etc.
Posicione as peças sempre no mesmo sentido. 

Mesmo no calor deixe as roupas de frio à vista. Assim elas 
não �cam “esquecidas” juntando mofo em algum canto ou 

alguma caixa (que também se torna prateleira para 
bagunça).
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ORGANIZAR

A organização das gavetas pode ser 
facilitada com o uso de caixas que 

delimitam áreas para peças da 
mesma categoria.

Meias, acessórios e miudezas
As meias devem ser dobradas. 

Evite fazer as conhecidas “bolas” ou dar nós em meias-calças.
Guarde-as na vertical em caixas de sapato. Visualmente �ca 

mais organizado e ainda aproveita melhor o espaço.
As caixas de sapato também são úteis para guardar acessórios, 

maquiagem, produtos de beleza em geral, documentos, etc. 

A organização dos sapatos segue o mesmo princípio da 
divisão por categorias. Lembre-se também de que todos 

devem estar visíveis.

Para roupas de banho e de cama, faça pilhas com as peças do 
mesmo conjunto. Dobre cada uma delas e guarde as menores 

dentro das maiores formando um “pacote” de cada conjunto.  
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Quer ir mais a fundo na renovação do quarto? Redecore!
Aproveite os novos ares que a organização trouxe e 

transforme seu quarto em um lugar completamente novo! 

Os conceitos demonstrados aqui servem tanto para um 
quarto que já existe quanto para um quarto ainda em 

planejamento.

Estes são conceitos que decoradores pro�ssionais utilizam. 
Aproveite!

DECORAR
DECORAR

Distribuir os móveis pelo espaço.
Escolher cores e materiais.

Noções básicas de iluminação.
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 Pexels

www.designdelivery.com.br



A função do quarto
Antes de tudo é preciso saber qual a função do ambiente. 

Isto determina os móveis que ocuparão o local, as cores mais 
adequadas, materiais e iluminação.

No caso do quarto, podemos apontar as seguintes funções:

ACOLHER
Passar a sensação de conforto e proteção.

Ambiente calmo, com aromas e texturas agradáveis.
 

DESCANSAR
Sensação de paz e intimidade, sem distrações ou estímulos 

desnecessários.

Determinar a função é um princípio básico na decoração de 
qualquer ambiente.

Saber sobre a função do ambiente traz re�exões importantes sobre 
elementos que estarão inseridos no local. 

Uma das funções do quarto é o descanso e isto pede a 
eliminação de ítens que sejam estimulantes, como a TV. 

Mesmo 
parecendo ser uma combinação perfeita e fazer parte do hábito de 

milhares de pessoas, ter uma TV de frente para a cama pode ser uma 
armadilha, pois sua função é basicamente o entretenimento. Além disto, 

se expor a imagens e sons antes de dormir pode atrapalhar bastante o 
sono. 

DECORAR
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Distribuição dos móveis
1 - Cama

No quarto, o principal móvel é a cama, que deve ter um lugar 
privilegiado. Em geral �ca na parede oposta à porta ou na 

maior parede do ambiente. 
Não há uma regra, mas aqui vão considerações importantes:

Garanta o acesso dos dois lados;

Não ponha a cama encostada na parede debaixo de uma 
janela onde pode haver correntes de ar e frio;

Antes de instalar uma cabeceira �xa que ocupe toda a parede 
pense na possibilidade de uma mudança 

(a cabeceira caberá no quarto novo?).

DECORAR

A cama é o principal 
móvel do quarto e 

deve ter lugar de 
destaque.
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2 - Armário e criado-mudo 
O armário deve ocupar um espaço no qual não obstrua 

interruptores e tomadas. Se puder, evite posicionar o armário 
em paredes voltadas para a área externa ou onde haja canos 
com circulação de água. Estes locais podem ter umidade que 

acabarão passando para dentro do armário.

Os criados-mudos devem ter uma altura igual ou menor do 
que a altura da cama. Se o espaço for muito pequeno, utilize 

prateleiras ou nichos acima da cabeceira.

A distância ideal entre os móveis é de 60 cm. Poderão ser 
maiores, no caso de armários com portas de dobradiça. Em 

espaços reduzidos a distância pode chegar a 45 cm.

DECORAR

Prateleiras acima da cabeceira são 
uma boa alternativa aos 

criados-mudos quando o espaço 
é reduzido.
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3 - Escrivaninha e móveis adicionais
Se o espaço permitir, ocupe o ambiente com móveis 

funcionais, como uma escrivaninha embaixo da janela ou uma 
cômoda, uma poltrona em algum dos cantos ou um pequeno 

sofá no pé da cama.

Para criar uma sensação de amplitude, pode-se utilizar 
espelhos nas paredes. 

DECORAR

Espelhos ajudam a dar amplitude aos ambientes.
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4 - Demais ítens
De atenção às roupas de cama e use almofadas para 

completar o visual.

Se o quarto tiver piso frio, use tapetes nas laterais da cama ou 
um grande tapete com a cama centralizada.

Pequenos objetos de decoração, abajures e controles remotos 
devem ter lugar �xo. Esta regra torna o cotidiano mais simples 

e previsível. 

DECORAR

Almofadas e roupa de cama dão personalidade ao ambiente. 
Objetos menores precisam de lugares �xos.
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5 - Cores e materiais
É preciso estabelecer uma paleta de cores, que poderá ser a 

mesma para vários cômodos ou não.

Esta paleta deverá ter entre duas e quatro 
cores, que estarão 

presentes em todo o ambiente. Das paredes aos pequenos 
objetos, passando pelos móveis e almofadas.

Dentre as cores da paleta, de�na duas que serão 
predominantes (mais neutras) e outras de 

contraste (mais vivas).

Para ter um resultado mais harmonioso e duradouro, utilize as 
cores predominantes nas paredes, móveis e roupa de cama. A 

cor de contraste poderá vir nas almofadas, objetos decorativos 
e outros detalhes.  

DECORAR

Ambiente com duas cores 
predominantes e uma 

de contraste.
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6 - Paleta de cores e estilo
A paleta de cores pode ser mais ousada em quartos de 

solteiro. Isto permite re�etir de forma mais acentuada a 
personalidade de seu dono.

Outro recurso e�caz para quartos de solteiro é adotar temas: 
“vintage”, “esportes” e “romântico” são apenas alguns dos 

milhares de temas possíveis.
Desta forma, as cores, estampas e objetos estarão ligados ao 

tema, conferindo forte personalidade ao ambiente.

Mas cuidado ao adotar o estilo temático para crianças. Se for 
um tema muito especí�co, que replicará o mundo de seu 

personagem preferido (Barbie, Mickey, etc) corre-se o risco de 
a criança “enjoar” do personagem e adotar outro preferido. E o 

quarto perderá seu encanto.

Em quartos de bebês usa-se tons pastéis para trazer a 
sensação de conforto e acolhimento. Para ter um ambiente 

“calmo” procure por cores frias (azul e verde principalmente). 
No caso do rosa, pre�ra os tons mais azulados, menos 

estimulantes do que os avermelhados. 

DECORAR

Rosa frio 
(azulado)

Rosa quente 
(avermelhado)
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DECORAR

Quarto de 
bebê com 
paleta de 

cores bem 
de�nida, 

usando rosa 
frio 

(azulado).

Quarto 
temático 
“vintage”.

http://www.quartoparabebe.com.br/wp-content/uploads/2016/08/quarto.bebe_.personalizado.06.jpg

https://www.decorfacil.com/wp-content/uploads/2016/11/20161109imagem25.jpg
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7 - Materiais e texturas
Como visto no quarto de bebê, as cores pastéis trazem a 

sensação de conforto e aconchego. Porém, mesmo cores mais 
vivas podem transmitir esta sensação quando se usa tintas 
foscas. O acabamento fosco ou acetinado elimina o brilho, 

muito associado aos metais e vidros (elementos duros e frios).

Além do acabamento fosco, a madeira (ou o madeirado*) é um 
elemento altamente recomendável nos quartos. Trazem 

conforto térmico porque não sofrem grandes variações de 
temperatura e são agradáveis ao toque e ao olhar.

Acabamentos brilhantes ou vitri�cados estão mais ligados à 
so�sticação. Também podem ser usados nos quartos, mas sem 

exagero para não tornar o ambiente frio e impessoal.

Tecidos de �bras naturais como o algodão também são boas 
opções para garantir o aconhego que um quarto deve ter. 

DECORAR

Cores opacas, padronagens e 
texturas naturais são boas opções 

para um ambiente acolhedor.

* Chapas de mdf, mdp ou 
compensado com acabamento que imita 

madeira.
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8 - Iluminação
Utilize luz amarela (2.700k), que traz mais conforto ao 

ambiente e combine iluminação direta com a indireta.
                                        

Para a iluminação geral do quarto use Plafon ou um pendente 
de teto. Estas luminárias produzem luz uniforme e agradável. 

Pre�ra modelos que criam luz difusa.

A luz direta pode estar em pontos especí�cos. Use pendentes 
ou spots para iluminar locais de leitura, em cima de espelhos 

ou a área de circulação em torno da cama.

A iluminação indireta com arandelas nas paredes é um bom 
recurso para destacar uma região especí�ca, como a área 

acima da cabeceira. 

DECORAR

Plafon com difusor e 
spots em pontos 

especí�cos.

https://www.boutiquedoslustres.com.br/cdn/imagens/produtos/original/quarto-loft-iluminacao_new_planur
a.jpg
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9 - Iluminação
 Abajures nas mesinhas laterais são sempre recomendados por 

serem funcionais e decorativos ao mesmo tempo.

A sanca com iluminação de led também é bastante comum e 
cria luz indireta capaz de iluminar todo o ambiente. Neste caso 

utilize �ta de led de alto �uxo (potência acima de 14,4 watts).
Mas esteja atento à qualidade da �ta. Muitos destes produtos 

são de marcas desconhecidas e não resistem ao uso contínuo. 

DECORAR

Arandelas criam belos efeitos 
de iluminação.

Sanca, plafon e abajures 
combinados.
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Agora é hora de arregaçar as mangas!
 Parabéns por chegar até aqui!

Neste e-book você conheceu conceitos simples e práticos para 
organizar e decorar seu quarto, podendo transformá-lo em um 

ambiente completamente novo.

Renove seu espaço e sua vida 
também se renova, acredite!

MÃOS À OBRA!
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