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gavetas”, descreve Ana Afonso. 
A ordem usada para guardar as 
peças também deve ser avaliada. 
Blusas, vestidos, saias e calças 
devem ser penduradas por critério 
de cor e tonalidade – isso ajuda 
a facilitar a escolha no dia-a-dia. 
Arrumar o vestuário de acordo com 
a necessidade também ajuda nessa 
mudança: roupas de uso diário ou 
de trabalho tem um status diferente 
das de festa, para a praia ou para a 
prática de esportes, naturalmente. 

Na estação correta
Como temos basicamente “frio” e 
“calor”, priorize as roupas e calçados 
da estação, deixando-os à mão nas 
portas e gavetas mais acessíveis. Se é 
verão, deixe um agasalho “de reserva” 
– as malhas de inverno podem ser 
guardadas no maleiro, protegidas 
por caixas ou sacos plásticos. 
Separar as roupas por cor é outro 
truque que as profissionais de 
organização ensinam. Os sapatos e 
bolsas, de acordo com ambas, podem 
ser acondicionados na sapateira 
ou em caixas empilhadas, o que 
facilita o melhor aproveitamento do 
armário. Nas gavetas, divisórias do 

Fibras da Serra
Produtos como o Vac 

Bag ajudam a reduzir em 
até três vezes o volume 

de roupas de cama. A 
embalagem, vedada por um 
zip duplo, permite guardar 

as peças com segurança.

Caixas são úteis para organizar sapatos e 
outros objetos. Para ampliar o espaço de 
armazenamento, podem ser empilhadas 
no próprio armário.

Organize sua casa!

Móveis 
• Estofados não substituídos  
 podem ganhar capas ou  
 xales. Se for uma peça  
 de boa estrutura, vale a  
 pena trocar o tecido. 
• Alguns móveis podem  
 ganhar nova função. “A  
 estante que sai da sala de TV  
 pode abrigar o home office, e  
 as prateleiras do quarto das  
 crianças vão para a área de  
 serviço”, sugere Ana Afonso.

Iluminação e cortinas 
• Abajures e luminárias podem  
 ser renovados com a pintura da  
 base ou com a troca da cúpula. 
• Cortinas ganham novo fôlego  
 com a aplicação de tiras de  
 tecido contrastante e com a  
 alteração em seu comprimento.

tipo colmeia e separadores reduzem 
o espaço ocupado. Prefira guardar 
as bijuterias e acessórios em caixas.
Roupas de cama e travesseiros, tidos 
como “vilões” de espaço, podem ter 
seu volume reduzido, de acordo com 
Viviane: basta adotar embalagens 
especiais, como a Space Bag e o Vac 
Bag. O truque é simples: edredons, 
travesseiros e roupas de cama em geral 
são guardados em sacos plásticos 
que terão o ar eliminado a vácuo 
(com a ajuda de um aspirador de pó 
comum) para “emagrecer” a peça. 
“O importante é avaliar o custo em 
relação ao benefício, pois não são 
soluções tão baratas”, orienta Ana 
Afonso sobre a escolha desse tipo de 
produto especial para embalagem. 
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