
MANUAL PARA LEVANTAMENTO DE MEDIDAS PARA PROJETO ONLINE 



 

Se você não tem a planta do seu imóvel, a Casa da Ju vai precisar que você

desperte o arquiteto dentro de você e faça o levantamento das medidas da

casa ou do cômodo a ser decorado. É bastante simples, e esse pequeno

manual vai te ajudar a tirar as medidas da forma correta, assim podemos

começar a trabalhar no seu projeto.

POR ONDE COMEÇAR?



 

É o nome dado ao projeto de uma construção, visto de cima e

sem o teto.

Para fazer uma planta você vai precisar de: 

-       trena

-       lápis

-       papel

MAS AFINAL, O QUE É UMA PLANTA?

 

(trena)



·     Comprimento das paredes

·     Dimensões de portas e janelas e a posição delas na

parede em questão 

·     Altura do pé-direito (altura entre o piso e o forro de

um compartimento ou pavimento)

·     Material do forro do teto (madeira, gesso ou laje)

·     Pontos elétricos, hidráulicos e de iluminação

O QUE VOCÊ
PRECISA

ANOTAR?



1º PASSO

O primeiro passo é esboçar a forma geométrica geral do seu cômodo. Nesse exemplo, temos um cômodo retangular.



Agora, use os símbolos da legenda abaixo para adicionar informações

REPRESENTAÇÕES

TIPOS DE PORTAS



REPRESENTAÇÕES

TIPOS DE JANELAS

Representação padrão

Representação janela de correr



Posicione portas e janelas no desenho utilizando os símbolos. Repare que o desenho da porta deve informar se ela abre

para dentro ou para fora.

2º PASSO

Neste passo você tambem deverá indicar cubas,

chuveiros, vaso sanitário e qualquer outro item

que exista no seu espaço em questão.



3º PASSO

Com a trena, meça o comprimento de cada parede, se possível partindo dos cantos, e adicione essas medidas ao

desenho. Meça também as dimensões de altura e largura das portas e janelas e a altura do pé-direito.



Seu desenho e essas imagens nos

ajudarão a entender melhor o seu

ambiente, os móveis que você possui e

como aproveitá-los. Pense nesse

material como complementar um do

outro, e quanto mais informações,

melhor!

NÃO SE ESQUEÇA DE

ENVIAR VÍDEOS E

FOTOS! 

Foto e medidas recebidas do mesmo banheiro



www.casadaju.design

juliana@casadaju.design

+31615171271

FICOU ALGUMA DÚVIDA?


