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Olá, sou o Francirley Bonfim, do projeto @tapecarianapratica  

Nesse capitulo, vamos falar sobre as ferramentas necessário para desenvolver 

esse projeto. 

 

CAPITULO 01. 

Ferramentas Necessárias para desenvolver o projeto 
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Fita métrica 

 

 

 

Lápis para riscar os materiais 

 

Chave de fenda, para retirar grampos 
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Alicate para retirar grampos 

 

Tesoura cortar o tecido 

 

Faca para cortar espuma 
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Grampeador manual ou pneumático para a aplicação do tecido 

 

Grampos compatíveis com o grampeador escolhido 

 

Óculos de proteção 

 

Tapa ouvido 
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Mascara 

 

Máquina de corte Tico-tico (opcional) você já pode pedir para cortar as peças 

onde você for comprar a chapa. 
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CAPITULO 02 

Materiais necessários para fazer a sua cabeceira de cama 

 

 

10 placas nas medidas de 32x32cm em mdf 6 a 10 mm ou material similar 

(equivalente a uma placa de 1.6x0.64) Painel pra cama Queen.  

Para outras medidas você pode recorrer ao nosso insta. @tepecarianapratica 

você encontra mais informações, aproveite e nos siga lá, vou deixar a descrição 

com o link aqui em algum lugar. 

 

Uma lixa grossa 
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0,64 m de espuma de 2cm que será cortada nas mesmas medidas das 

placas 

 

10 peças de tecidos de 40x40 cm equivalente 1.6m de tecido para 

revestimento de sofá a sua escolha 

 

Um spray ou uma latinha de cola pequena, par fixar a espuma na madeira 
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5 pentes de grampos, 8mm para fixar o tecido nas placas 

 

20 tirinhas de Duratex 

 

6 metros de fita dupla face 
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CAPITULO 03 

Cortando as placas e aplicando a espuma 

                                              

 

Chegou a melhor parte!!! agora e "mão na massa” 

 

Nesse momento, vamos cortar a madeira e a espuma e também colar a espuma 

nas Placas que você já cortou. 

Primeiro passo 

Vai pegar a chapa de compensado ou mdf que você reservou para fazer sua 

cabeceira. 

Vamos medir e riscar as placas na medida de seu projeto. Ex. para uma 

cabeceira de cama Queem, vamos precisar de 10 placas de 32x32 

Com o uso da tico-tico, vamos cortar as placas na medida escolhida.  

Esse processo exige muita atenção, para o corte sair reto. 

 DICA 01  

Enumerar as peças para, depois que revestir aplicar na mesma sequência, 

evitando eventuais espaços entre as placas. (Eu recomendo comprar as placas 

já cortadas, quase todas as lojas que vendem as chapas prestam esse tipo de 

serviço) 

 

Feito isso! agora é corta e colar a espuma nas placas. 

 

 

DICA 02 
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As espumas devem ser cortadas nas medidas exata das placas e ao colar, 

observar que não falte e nem sobre espuma nas bordas das placas, para evitar 

eventuais espaços entre as placas quando for aplicar na parede. 

 

  Já cortou as placas? Agora é colar as espumas, observando a dica 02 

 

Por se tratar de produtos toxico, conforme o fabricante, recomenda-se o uso de 

máscara. 

Com uso da cola spray, aplique a cola nas superfícies que irá colar, aplicar nas 

duas partes, ou seja, na espuma e na placa de madeira. Deixe descansar a cola 

por uns 40 segundos antes de unir as espumas na chapa. 

DICA 03 

Evite que o jato de cola espalhe por lugares indesejados bloqueando o jato do 

spray, com uma das placas na posição vertical, fazendo uma barreira. 

 Ao aplicar a espuma na placa de madeira, observe que a espuma esteja 

alinhada na madeira, sem sobra e nem faltar. Todo esse processo implicará no 

resultado final da sua cabeceira. 

Qualquer dúvida pode se inscrever em nosso grupo de whatsap clicando nesse 

link ( link de whatsap) 

Se você adquiriu, nosso mini curso em vídeos, além das aulas em vídeos, 

mostrando o passo a passo de cada etapa, terá acesso a um grupo de whatsapp 

ou telegram. Para tirar todas as dúvidas. 

 

 Segue nossas redes sociais, @tapecarianapratica, @taperagreen, lá você vai 

encontrar muitas dicas, conteúdos diários e projetos para inspiração. 

Tire, fotos faz vídeos de todo o processo de como foi feita a sua cabeceira de 

cama e poste marcando nossa rede social @tapecarianapratica. Vamos amar 

conhecer você e vê a sua cabeceira. 
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CAPITULO 04 

 Aplicando o tecido 

                                  

Fala pessoooal!  

Eu sou Francirley Bonfim idealizador da @tapecarianapratica. 

Estou muito feliz por você ter chegado até aqui, falta pouco!! 

Aqui nesse Capitulo, vamos aprender a aplicar o tecido nas placas. 

Leia com atenção!  

 

 

Esse é o processo mais demorado, que vai lhe exigir um pouco mais de atenção 

e paciência.  

Provavelmente, você vai ter que refazer a primeira placa por algumas vezes, até 

alcançar o resultado esperado. 

Corte o tecido com sobra de 5 cm de borda para cada lado da placa. Se a medida 

escolhida for a de 32x32 o tecido será cortado na medida de 42x42 

 Apoie o pedaço de tecido já recortado sobre a mesa, posicione a placa já 

espumada no centro do tecido, conferindo que as bordas estão sobrando de 

forma iguais. 

Agora com uma das mãos você apoia a placa com força, use o peso do seu 

corpo para ajudar, com a outra mão, puxe bem o canto do tecido e com o uso do 

grampeador fixe o tecido na placa. Gire com cuidado a placa e faça esse mesmo 

processo do canto oposto, depois nos outros dois cantos. 

 

Assim que os cantos já estiverem fixos, vamos começar a fixar o tecido nas 

laterais, puxando o tecido o mais uniforme possível, evitando forma ondinhas no 

estofados. 
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Puxa e fixa o centro de cada laterais e depois vai grampeando puxando o 

material em direção aos cantos. evite que fique qualquer dobra de tecido na 

lateral. Pois, esse volume vai atrapalhar o alinhamento das placas quando for 

instalar. 

Agora que já fez sua primeira placa, repita esse processo com todas as outras 

placas. 

 

 Assim que finalizar a sua cabeceira, tire uma foto, post em suas redes sociais e 

nos marque, @tapecarianapratica, ficarei muito feliz em saber que você 

conseguiu. 

 

Gostou do conteúdo? 

 Bora para a prática? 

Compartilhe com seus amigos e nos ajude a transformar um quarto por fez.. 

 

Módulo 05 Definindo o custo e por quanto vender.  

 

  

Esse módulo, foi preparado com muito carinho para você. 

principalmente para aqueles que querem transformar esse conhecimento em 

uma fonte de renda ou em uma profissão. 

 

Lembrando você que oferecemos vários mini cursos, com vídeos aulas, que 

recebem atualização todos os meses, mostrando o passo a passo de como fazer 
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cabeceira de cama e transformar esse conhecimento em uma fonte de renda. 

Além de acesso ao grupo de whatsapp e telegrama, para tirar dúvidas etc. 

(anexa link para pagina de obrigado)  

 

Calculando os custos... 

• 1/3 de uma capa de compensado 

• 0,64 cm de espuma de 2cm  

• cola spray 

• 1,60m de seda náutica 

• Duratex 

• Fita dupla face 

• mão-de-obra 

• total dos custos 

• valor de revenda (referencia @taperagreen ) 

• lucro bruto 

 

 

 

 

BONUS 

Como fixar suas placas com fita dupla face 

Esse módulo aqui é o mais gratificante, é aqui que você vai ver o resultado de 

todo o seu trabalho. 

É um processo simples mais exige bastante atenção. 

  

 Para facilitar dividimos em 5 passos 

 

1 PASSO usando um pano levemente úmido, limpe toda a superfície da parede 

onde será aplicada as placas 

2 PASSO meça com atenção a altura da cama, logo em seguida replica essa 

medida na parede. Marca dois pontos e faça um risco. Defina onde vai iniciar a 

aplicação da primeira placa. Se disponibilizar de uma régua de nível, confere se 

o risco está no nível. siga sempre a regra "meça duas vezes e faça o serviço só 

uma vez 

3 PASSO apoie as placas ao longo da cabeceira da cama, para conferir se as 

mesmas correspondem com as medidas da cama. 
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4 PASSO retire a proteção da fita dupla face 

5 PASSO Aplique uma placa por vez, com muita atenção, conferindo se a 

mesma esta poiada no lugar correto, pressionando com força de 5 a 10 

segundos. 

Repita o processo com todas as placas 

Você também pode assistir dos vídeos do passo a passo clicando nesse link. 

 


