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CONHECENDO
O ESPAÇO
Como já falamos em vários outros vídeos e
nos e-books, conhecer o espaço de projeto
é fundamental.
 
1) Identifique os acessos e fluxos desse
espaço, ou seja, por onde as pessoas
entram e passam;
2) Observe de onde vem a ventilação e
iluminação natural e se elas são suficientes;
3) No caso de uma reforma identifique onde
estão os pontos hidráulicos e elétricos
existentes ou, no caso de uma obra, por
onde eles chegam.
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"O segredo para você ter
sucesso em um projeto é,

antes de começar,
conhecer as

características desse
espaço e das pessoas que

irão habitar esse lugar."
Lara Thys



A ESCOLHA DO
LAYOUT

Em geral temos 2 tipos de layouts de cozinhas:
Cozinha tipo "corredor" ou cozinha "triangular"



LOCALIZAÇÃO
DA PIA E DOS
ELETROS

É fundamental
entender a dinâmica
do uso da cozinha.
Lembre-se: em sua
essência a cozinha é
um espaço de
trabalho, mas hoje é
também o coração de
muitas casas, sendo
muitas vezes o local
preferido para receber
amigos e familiares.
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PONTOS DE
ÁGUA, ESGOTO,
ENERGIA E GÁS
EXISTENTES
Se a ordem é
economizar, prefira
manter esses pontos
onde estão e adaptar o
projeto à eles.

REFRIGERADOR
Ao entrar na cozinha a
geladeira deve ser,
preferencialmente, o
primeiro eletro a ser
acessado.

PIA
A pia é um local de
higienização. Se você
pensar, na prática, o
fluxo do alimento
geralmente é: geladeira
- pia - fogão, então
procure localizar a pia
entre a geladeira e o
fogão.

FOGÃO OU
COOKTOP
Esse, por outro lado,
deve ser o último eletro
a ser acessado dentro
da cozinha. Deve-se ter
cuidado ao colocá-lo
perto de uma área de
circulação.



1) Estude as medidas mínimas ideais e disponíveis no
espaço (no nosso e-book "Manual de Medidas e Padrões"

você encontra todas as informações necessárias);
 

2) Experimente diferentes localizações dos eletros,
sempre imaginando como ele será usado e considerando

os fluxos que você observou anteriormente;
 

3) Pense nos complementos, como: armários para louça e
despensa, lava-louças, micro-ondas,  filtro de água, forno

elétrico, lixeira (qual tipo), escorredor de louças etc).

COMO COMEÇAR?



A RAINHA DA COZINHA

BANCADA

Provavelmente esse será o seu maior
investimento do projeto
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MATERIAL
A bancada pode ser em
pedra (granito ou
quartzo), em
porcelanato, marcenaria
ou Córian. Nunca use
mármore para a
bancada da cozinha ou
churrasqueira!

FIXAÇÃO
A técnica de fixação
varia muito de acordo
com as regiões do
nosso país, mas eu
defendo a fixação
através de mão francesa
chumbada na parede.

DIMENSÕES
Considerando a altura
média da população, a
superfície de trabalho
da bancada deve estar a
90cm do piso. Em geral
a profundidade varia de
50 à 65cm, sendo 60cm
a mais usada. 

DIFERENCIAIS
Na confecção das
bancadas eu não abro
mão de que elas tenham
acabamento em meia
esquadria, ou seja,
cortes em 45° nos
encontros entre as
partes da bancada.



RODAMÃO
Rodamão ou rodabanca é uma
faixa de pedra que vai na
parede de fundo da bancada.
Seu uso não é obrigatório, mas
dependendo do revestimento
escolhido para a parede, pode
ser bom colocá-lo para
melhorar o acabamento.

SÓCULO
Sóculo ou soco é o fechamento

inferior dos armários de cozinha.  
Sua altura varia de 8 à 15cm,

sendo 10cm bastante usado em
nosso escritório. Ele deve ser

recuado com relação a bancada
e o acabamento pode ser no

mesmo material da bancada ou
do piso.



São os que ficam embaixo da
bancada. Podem ser portas,

gavetas (comuns ou
gavetões), porta temperos ou

porta garrafas e até porta
pano de prato.

Armários inferiores

São os que ficam acima da
bancada, presos na parede.
Variam mais de acordo com
o tipo de abertura, podendo

ser aberto (nicho ou
prateleira) e fechado com
porta de giro ou fechado

com porta basculante.

Armários superiores

São aqueles que vão do piso
(ou sóculo) ao teto. Possuem

prateleiras internas para
guardar louças ou suprimentos.

Armário alto

MARCENARIA
Existem vários tipos de armários,

matéria prima e acabamentos.
Quanto ao tipo, podemos dividi-los

em 3 grupos:



ACABAMENTOS
A variedade de combinações de acabamentos
é enorme e a primeira coisa que se deve
pensar é: você quer uma cozinha clara ou
escura?
Comece pela cor da bancada, que geralmente
é o item mais caro da cozinha, principalmente
se for de quartzo. Para ter uma cozinha clara
ela não precisa ser necessariamente branca,
existem tons de madeira claros, por exemplo.
Agora avalie a combinação dos acabamentos
da bancada e dos armários. Ainda em fase de
projeto troque, experimente e veja qual é o
que você mais gostou, qual ficou mais
equilibrado. Essa escolha não é um caminho
sem volta, você pode trocar mais na frente se
for preciso.



PISO
Na prática existem 3 tipos de piso
para cozinha:
 
1) Branco que destaca muita sujeira;
2) Tom médio ou pingadinho que
esconde a sujeira;
3) Escuro que pode esconder, mas
dependendo do acabamento destaca
a sujeira.

PAREDE
Já para as paredes a escolha se
resume da seguinte maneira:
 
1) Cerâmica do piso ao teto;
2) Cerâmica do piso ao teto e na
área da bancada/fogão
acabamento diferenciado;
3) cerâmica só na parede da
bancada/fogão e o restante
pintura;
4) Cerâmica só na parede da
bancada/fogão, pintura no restante
e uma  ou outra parede que pode
ser destaque com um painel de
madeira, pedra etc.



PARA FECHAR COM CHAVE DE OURO

ILUMINAÇÃO

É tudo!



Geralmente as
cozinhas de

apartamentos têm
forro de gesso,

pois toda a
instalação do

apartamento do
andar superior é
feita entre o seu
gesso e a laje de

piso dele. Se assim
for, ótimo, ficou

mais fácil distribuir
a iluminação.



Pode ser feita através de
lâmpadas embutidas em
sancas do forro. Arandelas
de paredes também
podem dar esse efeito.

Iluminação Indireta

Quase que obrigatória,
essa iluminação é
importante para momentos  
de faxina na cozinha, por
exemplo. Geralmente ela é
aquele ponto de luz
central do teto.

Iluminação Geral

É uma iluminação mais
forte e focada nas áreas
de trabalho, como as
bancadas. É muito usada
embutida embaixo do
armário superior.

Iluminação direta
de Trabalho

O próprio nome já diz.
Spots embutidos no forro
ou instalados em trilhos
fazem esse trabalho.

Iluminação
Decorativa
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LARA
THYS

ARQUITETA E URBANISTA
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Facebook.com/insidelarathys

Instagram.com/larathys

YouTube.com/insidelarathys

Pinterest.com/insidelarathys

www.insidelarathys.com.br



CONTATOS

contato@insidelarathys.com.br

Email
(32) 99841-2739

WhatsApp


