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Ólá tudo bem?

Que bom te ter aqui!! Desenvolvemos esse e-book para tirar as dúvidas que 

existem sobre as diferenças entre corrediças telescópicas e invisíveis.

Além disso, faremos uma análise sobre projetos de gaveteiros e a melhor forma de 

entender tudo o que in�uencia o resultado de um projeto.

O legal de estar escrevendo esse documento é que eu trabalho tanto projetando 

móveis e marcenaria em geral, quanto fabricando. E, não posso deixar de dizer que 

quanto mais sei de fabricação, melhor eu projeto. Isso tem uma razão bem simples. 

No dia a dia do “chão de fábrica” e obras eu vejo, testo, experimento e faço tudo 

aquilo que preciso para viabilizar determinado trabalho. E saber, na prática, como 

as coisas funcionam me traz ferramentas fundamentais para projetar melhor, e é 

isso que quero trazer para você!

E, antes de mais nada, o que será mostrado aqui é uma das formas que uso para 

projetar e fabricar gavetas e gaveteiros de forma e�ciente. Não é a única forma que 

existe, mas é uma excelente base para trabalhar.

Introdução
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Como você já deve saber, eu não fabrico apenas aqueles projetos que eu desenvol-

vo. Fabrico também muitos projetos de colegas designers e arquitetos e tenho 

grande prazer em fazer isso.

E durante todo esse tempo pude perceber que cada um tem sua forma peculiar de 

detalhar os móveis. Mas existem coisas que todos nós precisamos saber e colocar 

em nossos projetos.

As gavetas e gaveteiros têm sempre um espaço especial em reuniões de detalha-

mento porque existem formas diferentes de trabalhar com elas que mudam de fato 

o projeto. Desde as possibilidades de puxadores até a corrediça que será usada. 

Vamos passar por isso tudo.
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Não sei o que você pensa quando falamos sobre gaveteiros. Eu já penso logo em 

gaveteiros de cozinha! Em particular, adoro fazer armários de cozinha!!

Mas gaveteiros podem estar em todos os lugares da casa. Dos quartos, passando 

pelos banheiros, salas, etc. Gaveteiros suspensos, com pé, apoiados direto no chão, 

en�m. São muitos tipos. 

Mas logicamente, todos têm algo em comum. As gavetas!! 

Eu de�no gavetas da seguinte forma: Elas são formadas por uma caixa interna, 

feita de laterais, contra frente, traseira e fundo. A frente, funciona como 

um acabamento e sustentação para o puxador. Como mostra a �gura 

abaixo.

Gavetas
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Como meu trabalho está baseado muito mais em chapas de derivado de madeira, 

ou seja, compensados e mdf, vou mostrar a partir das especi�cações mais comuns 

dessas chapas, como projeto e construo as gavetas.

Normalmente as laterais, contra frente e traseira são fabricadas com chapas de 

15mm. Podem também ser fabricadas com chapas de 18mm. O fundo é normal-

mente feito com chapas de 6mm. Para que o fundo possa ser resistente ele precisa 

de uma área com madeira su�ciente abaixo dele que garanta sua estabilidade. 

Normalmente, 10mm já são su�cientes. No entanto, isso pode variar de acordo 

com a corrediça usada.

Assim como a caixa interna, a frente da gaveta também pode ser feita com chapas 

de 15 ou 18mm de espessura. Eu pre�ro trabalhar com 18mm. O projeto �ca mais 

robusto e �rme.

E porque isso é tão importante? Veja, é muito comum as marcenarias receberem 

um detalhe só com essas informações:

Segredo das Gavetas

LATERAL 01

LATERAL 02

TRASEIRA

CONTRA FRENTE

FUNDO

65cm

42cm

15.5cm

15.5cm

31.5cm

43.5cm
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Veja a representação de cada uma delas em planta:
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Para os marceneiros é o su�ciente. Basta estar especi�cado se as portas e frentes 

de gaveta vão trabalhar por dentro ou por fora que já está tudo ok. O próximo 

passo é saber se as corrediças serão telescópicas ou invisíveis (Existem outros 

tipos, mas por uma questão de qualidade não trabalhamos com outros modelos e 

não indicaremos aqui).

Entenda o que quero dizer quando falo que a frente da gaveta “trabalha” por 

dentro ou por fora:

Toda gaveta funciona por �car dentro de uma caixa (gaveteiro) e deslizar de fora 

para dentro e de dentro para fora, sustentadas pelas laterais dessa caixa. No 

entanto, os gaveteiros também tem espessuras e você pode escolher que a frente 

da sua gaveta esconda essas laterais ou não. 

VISTA FRONTAL

FRENTES “ TRABALHAM” POR FORA

VISTA FRONTAL

FRENTES “ TRABALHAM”POR DENTRO

Frente da lateral

do gaveteiro 

escondida

Frente da lateral

do gaveteiro 

aparente

VISTA SUPERIOR

FRENTES “ TRABALHAM” POR FORA

VISTA SUPERIOR

FRENTES “ TRABALHAM”POR DENTRO

Essas ilustrações funcionam bem para mostrar como as frentes de gavetas podem 

ser especi�cadas em um projeto. Embora pareça uma diferença sem relevância, 

escolher entre um tipo e outro vai mudar o layout de seu projeto. Portanto, 

atente-se a isso. 

É muito comum projetar pensando que a frente das gavetas representa o espaço 

real a ser utilizado dentro. E isso não é verdade e muitas vezes acaba trazendo 

problemas. 

Como trabalhamos para cada cliente de um jeito muito particular e temos que 

levar em consideração seus objetos de uso de forma hierárquica, não podemos 

ignorar isso de forma alguma.

As gavetas tem tamanhos diferentes de acordo com as corrediças usadas e o 

pro�ssional que está projetando precisa saber disso para desenvolver um projeto 

realmente funcional.
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A seguir, os dois exemplos de corrediças e as diferenças de dimensões de suas 
gavetas:

Vamos usar as dimensões da �gura mostrada anteriormente para entender exata-

mente essas tolerâncias:

Nesse caso, o vão livre para instalação das gavetas tem 40cm de largura. A largura 

útil dessa gaveta com corrediças telescópicas será : 

400mm - 26mm - 30mm = 344mm ou 34,4cm

Corrediças telescópicas

As corrediças telescópicas são instaladas nas laterais das gavetas e ocupam um 

espaço de 13mm de espesura para cada lado. Portanto, a caixa da gaveta precisa 

ter 26mm a menos que o vão onde ela será instalada. Fora isso, ainda precisa ser 

descontada a espessura das duas laterais. Ou seja, se cada lateral tem 15mm de 

espessura, teremos ainda um desconto de 30mm. Portanto, a largura interna útil 

dessa gaveta será: A largura do vão - 26mm das espessuras das duas corrediças - 

30mm da soma da espessura das duas laterais. 

65cm

40cm

VÃO LIVRE

PARA AS GAVETAS

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

34,4CM
LARGURA ÚTIL DE USO

Simulação corrediça
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Normalmente, trabalho em meus projetos com uma distância de 3 a 5mm entre cada 

frente. A partir daí, a altura externa do corpo da gaveta deve ser 20 ou 25mm menor 

do que a altura da frente. Portanto, a vista lateral de uma gaveta montada deve ser 

próxima disso:

Esse é um momento do livro que considero importante fazer um paralelo entre as 

corrediças teslescópicas e invisíveis para que possamos ter o entendimento geral da 

melhor forma possível.  

Então, antes de continuarmos falando de corrediças telescópicas, vamos dar atenção 

para as invisíveis

A profundidade útil das gavetas está limitada pela profunidade disponível 

dentro do gaveteiro.  Veja profundidade que você precisa no seu projeto e 

escolha o comprimento da corrediça de acordo com isso., Caso tenhamos 

escolhido uma corrediça de 40cm de comprimento, a profundidade útil da 

gaveta tem 400mm - 15mm da espessura da traseira - 15mm da espessura da 

contra frente = 370mm ou 37cm

Temos aqui a profundidade e largura útil dessa gaveta. E como medimos a altura?

Para uma questão de layout de projeto e estética, temos a tendência de dividir as 

gavetas pela frente. Nesse exemplo no qual estamos trabalhando, eu �z a mesma 

coisa. Usei duas frentes iguais nas duas gavetas superiores e uma gaveta maior 

embaixo. Mas sei perfeitamente que a altura de cada frente não corresponde à altura 

útil que terei dentro da gaveta.

34,4CM
LARGURA ÚTIL DE USO

37CM
PROFUNDIDADE 

ÚTIL DE USO

frente
Lateral

DET 01

10mm

DET 01
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Todas as tolerâncias mostradas até agora, foram baseadas nas especi�cações mais 

comuns das corrediças telescópicas. No entanto, ela tem suas diferentes característi-

cas em relação às corrediças invisíveis. Abaixo, as diferenças mais importantes e que 

podem mudar o projeto e que, por isso, você precisa saber.

CARACTERÍSTICAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS:

CARACTERÍSTICAS CORREDIÇAS INVSIVEIS:

Como o nome sugere, elas não aparecem nas laterais das gavetas. São instaladas na parte 

de baixo da gaveta por dentro. Ou seja, logo abaixo do fundo que, no caso de nossos 

exemplos, são de chapas de 6mm. É um sistema  bem diferente de trabalho. Ele permite 

que as gavetas sejam mais largas, porque uma vez que não são instaladas nas laterais 

externas das gavetas, como as telescópicas, elas não precisam ocupar tanto espaço entre a 

gaveta e a parede do vão.

Corrediças invisíveis

Segredo das Gavetas

Instaladas nas laterais das gavetas. Modelos que suportam até 

50kg.

Ocupam 13mm em cada lado. Esse é o espaço que sobra entre 

a lateral

da gaveta e a ilharga. Sempre diminui 26mm a caixa externa 

da gaveta

em ralação ao vão no qual ela será instalada.

Existem modelos comuns, com amortecimento e com 

abertura leve-toque.

Nesse caso, o espaço necessário de cada lado passa de 13mm 

para 5mm. Assim, as  gavetas instaladas com corrediças 

invisíveis, podem ser 16mm mais largas que as outras.

No entanto, perdem 5mm de altura útil. Isso acontece, porque 

como a corrediça é instalada pelo fundo, o espaço necessário 

é de 15mm entre a base das laterais e a base 

do fundo. Nas corrediças telescópicas, como já vimos, o 

espaço necessário mínimo

que indicamos é de 10mm. 

Temos modelos no mercado que suportam até 60gk de peso.



ENTENDA AS DIFERENÇAS:

Nesse contexto estudado, veremos as diferenças das áreas úteis das três gavetas que 

teremos em um vão de 40cm de largura x 58cm de altura x 55cm de profundidade. 

Optei nesse projeto por fazer gavetas com 40cm de profundidade. Nesse caso, o 

marceneiro que for executar a obra usará corrediças de 40cm de comprimento. Dentro 

disso, escolho se quero com ou sem amortecimento, com ou sem abertura total (a 

gaveta sai por completo do vão) e se usarei puxadores ou sistema de abertura leve 

toque. E claro, se quero corrediças telescópicas ou invisíveis. 
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Veja a diferença de layout usando os dois tipos de corrediças:
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APARECE NAS LATERAIS 
DA GAVETA

VISTA LATERAL VISTA LATERAL

NÃO APARECE NAS LATERAIS 
DA GAVETA

TELESCÓPICA INVISÍVEL

VISTA FRONTAL

DET 03

DET 03

7mm

7mm

10mm

VISTA FRONTAL

DET 04

DET 04

7mm

7mm

15mm

O RASGO NAS PARTES INTERNAS DAS 
LATERAIS QUE RECEBEM O FUNDO
TÊM DIFERENTES DISTÂNCIAS EM 

RELAÇÃO A BASE DAS LATERAIS

1

2

3

MEDIDAS ÚTEIS GAVETAS 1 E 2:
36cm larg x 37cm prof x 11.3cm alt
(larg vão = 40cm / largura externa 

gaveta = 39cm / espessura laterais = 3cm total / 
altura externa gaveta = 13.5cm /espaço necessário 

para instalação corrediça a baixo do fundo = 1.5cm /
fundo 0.7cm)

 

MEDIDAS ÚTEIS GAVETA 3:
36cm larg x 37cm prof x 24.3cm alt
(larg vão = 40cm / largura externa 

gaveta = 39cm / espessura laterais = 3cm total / 
altura externa gaveta = 13.5cm /espaço necessário 

para instalação corrediça a baixo do fundo = 1.5cm /
fundo 0.7cm) 

CORREDIÇA INVISÍVEL
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1

2

3

MEDIDAS ÚTEIS GAVETAS 1 E 2:
34.4cm larg x 37cm prof x 11.8cm alt

(larg vão = 40cm / largura externa 
gaveta = 39cm / espessura laterais = 3cm total / 

altura externa gaveta = 13.5cm /espaço necessário 
para instalação corrediça a baixo do fundo = 1.5cm /

fundo 0.7cm)
 

MEDIDAS ÚTEIS GAVETA 3:
36cm larg x 37cm prof x 24.8cm alt
(larg vão = 40cm / largura externa 

gaveta = 39cm / espessura laterais = 3cm total / 
altura externa gaveta = 13.5cm /espaço necessário 

para instalação corrediça a baixo do fundo = 1.5cm /
fundo 0.7cm) 

CORREDIÇA TELESCÓPICA

a
b

c

d
e

f

a = 40 / d = 40-3=37
b=39 / e=39-3=36
c=13.5 / f = 13.5-2.2 = 11.3 

a
b

c

d
e

f

a = 40 / d = 40-3=37
b=39 / e=37.4-3=34.4
c=13.5 / f = 13.5-1.7 = 11.8 

CORREDIÇA INVISÍVEL CORREDIÇA TELESCÓPICA

VEJA O ESQUEMA USANDO A GAVETA 1 COMO EXEMPLO:

A partir de agora, com todos os espaços que sabemos que temos, optamos por usar as 

frentes de gavetas “trabalhando” pela frente ou por dentro da caixa do gaveteiro. 

ÁREA LIVRE ATRÁS 
DAS GAVETAS

FRENTE DA GAVETA
(TRABALHA POR FORA)

ÁREA LIVRE ATRÁS 
DAS GAVETAS

FRENTE DA GAVETA
(TRABALHA POR FORA)
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Espero ter ajudado e acrescentado informações importantes para você!

Agradeço por toda atenção!

Um grande abraço!

Marcelo e equipe Mundo Marcenaria

ÁREA LIVRE ATRÁS 
DAS GAVETAS

FRENTE DA GAVETA
(TRABALHA POR DENTRO)

GAVETA

ÁREA LIVRE ATRÁS 
DAS GAVETAS

FRENTE DA GAVETA
(TRABALHA POR DENTRO)

GAVETA
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. 

As frentes de gavetas estarem embutidas ou não nos gaveteiros pode estar ligada a 

questões técnicas e funcionais, mas na maioria das vezes, está ligada simplesmente ao 

gosto do arquiteto ou designer por trás do projeto. Embora pareça que não, esse 

pequenso detalhe faz com que um armário tenha um visual bem diferente.

Quando for projetar seus gaveteiros, entenda essas questões e seu projeto estará 

muito mais perto da realidade e atenderá muito melhor os seus objetivos e de seus 

clientes.

Caso você seja um iniciante na marcenaria, não deixe de usar estas informações 

também! Elas te ajudarão muito!


