
�

L U M E     A R Q U I T E T U R A 80 

o p i n i ã o

�

L U M E     A R Q U I T E T U R A 

 Embora a norma estabeleça que 

a altura mínima das paredes em um 

imóvel deva ser de 2,70m, nada impede 

que você opte por medidas superio-

res. Projetos com pé-direito alto, muito 

comuns em hotéis e casas de elevado 

padrão, são uma tendência que faz 

cada vez mais sucesso nos empreendi-

mentos de luxo. 

 Detalhes arquitetônicos como salas 

com pé-direito duplo e amplos terraços 

garantem a entrada de muita luz natural 

e vista para o verde, o que seduz qual-

quer um. Uma sugestão interessante 

para quem quiser essa idéia em seu pro-

jeto é aliar o pé-direito duplo a grandes 

panos de vidro, o que proporcionará um 

ambiente amplo, ventilado, totalmente in-

tegrado ao exterior, trazendo a natureza 

para dentro de casa.

 O pé-direito alto contribui para uma 

boa ventilação e pode ser responsável, 

também, por outras funções além das 

utilitárias. No hall de entrada ou na sala, 

por exemplo, que é normalmente a área 

de maior dimensão da casa e o lugar 

do convívio da família, ele determina a 

generosidade de espaço do ambiente, 

tirando partido da composição dos pla-

nos de fechamento das áreas íntimas e 

de serviço. Os clientes que optam por 

esse tipo de construção têm a vanta-

gem de contar com ambientes mais 

amplos que possibilitam uma ilumina-

ção mais ousada, passam a sensação 

de glamour e ainda conferem um ar 

moderno.

Por Cynthia Pimentel Duarte

 Para valorizar o pé-direito duplo, 

diversos recursos de iluminação podem 

ser utilizados, dependendo do resul-

tado que se deseja. Se o teto for de 

vidro, costumo indicar que se crie uma 

iluminação contornando o vão, fazendo 

o facho de luz incidir no teto suavemen-

te, sem ofuscar o céu, para ressaltar 

a magnitude do ambiente. Como há 

espaço, outra idéia é a instalação de 

luminárias em vigas. As sancas são 

uma opção muito interessante, pois 

permitem uma iluminação indireta do 

ambiente deixando a instalação de 

focos direcionados para os quadros e 

objetos que devam ser realçados, além 

de um movimento no teto, valorizando o 

ambiente. 

Pé-direito alto
Sofisticação e Modernidade

 Cynthia Pimentel Duarte é arquiteta e 

designer, com larga experiência em projetos, 

reformas e decoração de residências e em 

design de mobiliários. Com um estilo con-

temporâneo, assina projetos em apartamen-

tos luxuosos e mansões cariocas, também 

em veleiros, lanchas e lojas. Em sua carreira, 

como arquiteta da empresa Sondotécnica, 

participou ativamente dos projetos das 

instalações industriais da Casa da Moeda 

em Sta. Cruz, RJ, e de estações de Metrô do 

Rio de Janeiro e da Rede Ferroviária Federal. 

Com experiência e criatividade profi ssional, 

a  arquiteta acaba de abrir  uma fi lial de seu 

escritório em São Paulo.

Para valorizar o pé-direito duplo, diversos recursos 
de iluminação podem ser utilizados. Um deles 

é a instalação de luminárias em vigas.


