
Como reformar um apartamento pequeno? 
 
 

 

Você sonha com um cantinho que seja a sua cara, com a melhor decoração e com um                 

baixo custo, mas se depara com o primeiro desafio: a reforma. Reforma em apartamento              

ou em casa pode ser sinônimo de stress para muitas pessoas, mas o resultado pode ser                

muito satisfatório quando sai do jeito que você quer. 
 

Quem vive em apartamento pequeno e quer reformá-lo, precisa estar atento a algumas             

coisas. Por exemplo, cores escuras não combinam com ambientes pequenos, uma vez que             

elas podem carregar o ambiente e dar a impressão de que são menores. Determinadas              

reformas podem valorizar o ambiente e garantir que ele se torne mais aconchegante e              

confortável. 

 

No entanto, há algumas diferenças entre reforma em casa e reforma em apartamento. No              

segundo tipo de reforma, é importante ter atenção aos horários e ao barulho excessivo,              

além de existir algumas dificuldades referentes a questões estruturais do prédio. 

 

Quando se trata da reforma de um imóvel pequeno, a expectativa pode ser muito maior.               

Sem dúvida, o segredo é planejar os cômodos de acordo com a organização que se quer                

fazer. Se você deseja economizar, invista em pequenas reformas a cada dois anos, e faça               

pequenos reparos, como infiltrações, azulejos e maçanetas quebradas, etc. 

 

É possível sim se inspirar em sites como pinterest na hora de reformar seu apartamento e                

ter custos reduzidos. Se você já tem em mente quais os processos da reforma em               
apartamento já é meio caminho andado, mas se você não faz ideia por onde começar, te                

daremos algumas dicas importantes para que esse processo de reforma não se torne um              

bicho de sete cabeças. 

 

Por onde devo começar? 
 
1. Planeje-se! 



Antes de qualquer coisa, planeje-se! Reflita sobre suas necessidades e objetivos. Coloque            

na ponta do lápis o que você pode ou não gastar, qual o orçamento disponível e quais as                  

primeiras ações antes de comprar algum material para sua reforma. 

 

Fazer mudanças enquanto a obra acontece pode sair mais caro, então seja esperto e faça               

um planejamento. 

 
2. Coloque a imaginação para funcionar 
Faça uma pesquisa e busque por referências de espaços que você gostaria de incluir na               

sua reforma. Com isso, você irá se orientar e definir o seu estilo. 

 

3. Contrate bons profissionais  
Contrate um engenheiro/arquiteto que seja responsável pela obra e especialista em           

reforma em apartamento. Converse com ele sobre seus gostos e exatamente como quer             

seu apartamento. Após isso, contrate a mão de obra que irá executar de fato a obra. Esses                 

profissionais podem assinar termos técnicos, montar o projeto, auxiliar também na compra            

de materiais e realizar o design de interiores. 

 

4. Acompanhe os processos de realização da reforma 
Após seguir todos os processos mencionado anteriormente, chega a fase em que todos que              

pensam em fazer uma reforma em apartamento tanto temem: paredes quebradas e            

sujeira. Por isso, é importante preparar-se e criar soluções para retirar o entulho do              

apartamento, por exemplo. 

 

Logo depois, se inicia a fase de construir e fazer modificações nas estruturas que definirão               

o novo apartamento. Na fase do gesso e da elétrica, são feitas as instalações elétricas que                

estarão de acordo com as necessidades do morador. Por conseguinte, é a hora de fazer os                

acabamentos, momento em que se inicia a poeira por conta da utilização do gesso. 

 

Na fase do contrapiso, etapa comum em novos apartamentos, é importante regular o chão              

para sua instalação. Então verifique cozinha, banheiros e lavanderia e se há            

impermeabilizantes, para evitar infiltrações. 

 



Logo depois, iniciamos a fase final, com a instalação de chuveiros, bancadas, torneiras, etc              

e posteriormente a pintura ou aplicação do papel de parede. Nessa fase, não se esqueça de                

deixar uma proteção no chão para evitar estragar o chão. 

 
Por fim, começamos a etapa dos detalhes relacionados a decoração. Instalar lustres,            

lâmpadas, inserir os móveis ou instalar os móveis planejados em seus devidos espaços. 

 
Quanto custa reformar um apartamento? 
 
Os custos da sua reforma vai depender do tamanho dela. Reforma em apartamento             
pequeno pode ter um custo menor, por conta do metro quadrado. Uma dica que damos é                

que o custo pode ser reduzido se você mesmo "meter a mão na massa" em processos                

como pintura de paredes e decoração. 

 

Dessa maneira, vale a pena pesquisar antes de fazer alguma compra de material e              

principalmente negociar os valores. 

 
Detalhes que fazem toda a diferença 
 
Agora que você já sabe como fazer uma reforma em apartamento pequeno, siga nossas              

dicas de decoração para deixar o seu apê cada vez mais bonito e aconchegante.  

 

● Plantas 
Plantas são ótimas opções para ter no apartamento. Além de darem uma refrescada no              

visual, elas deixam o ambiente mais harmonioso, bonito e aconchegante. Muitas espécies            

se adaptam a ambientes internos e podem combinar com qualquer ambiente, inclusive            

dentro de um apartamento pequeno. 

 

● Luminárias 

Aposte em luminárias para decorar seu ambiente. O efeito da luz pode trazer todo um               

diferencial e um charme especial ao seu apartamento. Por isso é importante escolher bem a               

sua luminária, pois ela pode inclusive destacar alguns móveis da casa, ampliando-os.  

 

● Decoração 



Outras dicas de decoração que podem te ajudar a organizar e decorar a parede de algum                

cômoda do seu apartamento são os adesivos decorativos ou os pratos de parede,             

principalmente para quem quer gastar pouco e fazer ótimas composições. 

 

● Papel de parede 
Os papéis de parede tem o poder de renovar qualquer ambiente. Eles conseguem             

transformar um ambiente de um apartamento em poucas horas, uma vez que são bonitos e               

práticos. Abuse das texturas e estampas com folhagens e grafismos elaborados. Então use             

e abuse deles. 

 
● Móveis 

Os móveis revelam muito sobre a personalidade dos donos do imóvel. Existem móveis mais              

clássicos ou mesmo retrô, que darão um toque especial a sua decoração. Há também os               

móveis coloridos, que dão uma cara super alto astral a qualquer apartamento. No entanto, a               

dica que damos é: invista no minimalismo, pois quanto menos móveis, mais espaçoso o              

ambiente. Com toda certeza, você irá amar se investir neles! 

 

Na hora da reforma do seu apartamento, existem vários detalhes que não podem deixar de               

ser observados. No entanto, se você seguir nossas recomendações e dicas de organização,             

poderá ter um lindo espaço e descobrir soluções e boas ideias para seu apartamento. 

 

 


