


 O desenho  DETALHAMENTO, é uma forma de transmissão da infor-
mação. Nele estão todas os dados/informações do projeto para que esse possa ser 
executado!  

 Cada vez mais existe um distanciamento entre projeto e obra, então cada vez 
mais precisamos desenvolver projetos mais completos e mais detalhados, minimi-
zando assim erros de execução. Vale lembrar que, quem se aventura a fazer obra, 
precisa estar disposto a errar, porque mesmo que pequeno, alguma coisa sempre 
acontece. 
 
 Se tratando de  de arquitetura, considero desenho uma ferra-
menta “básica”, pois com ele conseguimos colocar nossas ideias no papel! Foi-se o 
tempo aonde os desenhos técnicos eram feitos a mão para os canteiros de obras, 
com a tecnologia e evolução de softwares encontramos cada vez mais programas 
mais completos para arquitetura, mas de que adianta a ferramenta se não entende-
mos o “feijão com o arroz”? 
 
 É através do desenho, da representação  que conseguimos criar um 
diálogo entre a mente (com nossas ideias) e o suporte (papel, software), podendo 
assim desenvolver projetos!  Os desenhos, croquis, estudos, representam as etapas 
intermediárias do processo de criação e concepção do projeto, conceito não tem 
forma, ele nada mais é que o resultado da associação de ideias.

“De um traço nasce a arquitetura, e quando ele é bonito e cria surpresa, ela pode 
atingir, sendo bem conduzida, ao nível superior da arte.”

    - OSCAR NIEMEYER

 Este guia foi criado de acordo com o padrão que utilizamos em nossos pro-
jetos, às vezes, cada um faz do seu jeito... 
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Introdução

Conceitos Básicos
 Abnt
 Espessuras de linhas
 Simbologia Básica
 Desenho Técnico
 Layout Mobiliário
 Memorial Descritivo

Banheiro Mobiliado
 Vistas/Cortes
 Vista Ampliada - Parede Hidráulica
 Detalhamento Mobiliário - Bancada
 Detalhamento Técnico - Bancada
 Detalhamento "Gavetas"
 Detalhamento Técnico: Gaveta sem Tamponamento
 Detalhamento Técnico: Gaveta com Tamponamento
 Detalhamento Bancada em Pedra
 Detalhamento Cava Linear
 Detalhe Tampo Pedra Borda Côncava
 Detalhe Fixação Espelho
 Detalhe Fixação Box
 Detalhe Nicho Shampoo
 Detalhe Desnível Box
 
Terminologia 
 Planta Baixa - Características (exemplo cozinha)
 Cortes - Características 

Cozinha
 Vista Projeto Executivo
 Marcenaria
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 Detalhe Torre Eletros
 Detalhe Máscara Eletros
 Detalhe Tampo Granito
 Planta Técnica
 Planta Baixa - Paginação Piso

Planta de Forro
 Vista/Corte
 Detalhe Tampo em Planta Baixa
 Detalhe Tampo Vista em Corte
 Detalhe Borda Churrasqueira

Detalhe Porta - PM80

Cabeceira Estofada com LED
 Detalhe

Porta Pivotante
 Detalhe
 Detalhe Ampliado
 
Gavetas
 Detalhe Gaveta com Junta ½
 Detalhe Gaveta com Puxador Escavado
 
Rodapé Mobiliário
 Detalhe Recuo

Piso
 Detalhe Interior x Exterior
 
Cobertura
 Corte Pele
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Esquadria Banheiro
 Corte Pele
 
Pingadeira Parede
 Detalhe Pingadeira Parede 23cm
 Detalhe Pingadeira Parede 45cm

Rack para TV
 Detalhe Caixa Elétrica Embutida Móvel
 Porta Ripada com Puxador Insertado
 Detalhe "Túnel" Elétrica
 
Bancadas Banheiros
 Detalhe Bancada Ripada
 Detalhe Corte - Porta Ripada
 Detalhe Cuba de Embutir
 Detalhe Cuba Semi Encaixe
 Detalhe Cuba Sobrepor
 Detalhe Cuba Apoio
 
Desenhos
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ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

-

-

Segundo a ABNT/8403, as linhas em desenho téc-
nico devem apresentar algumas características de 
acordo com a sua função. 

No caso  da linha de corte em planta baixa, ela 
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ESPESSURAS DAS LINHAS
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SIMBOLOGIA BÁSICA: O QUE VOCÊ PRECISA  SABER
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-
-

-

-

DESENHO TÉCNICO

PLANTA BAIXA 
PROJETO EXECUTIVA

Escala 1/xx
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PLANTA SEM CONSIDERAR 
ESPESSURAS

PLANTA CONSIDERANDO 
ESPESSURAS
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PLANTA BAIXA 
LAYOUT FINAL

Escala 1/xx

LAYOUT MOBIL IÁRIO

POUCOS DETALHES, MAS 
SÓ COM AJUSTES DE 
ESPESSURAS A PLANTA 
BAIXA GANHA MUITO MAIS 
FORÇA!

Dica do Guia
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ITEM DESCRIÇÃO COR/ACABAMENTO

PISO

-

MEMORIAL DESCRIT IVO

TENHA DADOS DO SEU PROJETO
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VISTAS/CORTES
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VISTA AMPLIADA - PAREDE  HIDRÁULICA
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MÓDULO INFERIOR [CORPO]- ACABAMENTO MELA-
MÍNICO LOURO FREIJO [FRENTE] - ACABAMENTO 
LÂMINA EM MADEIRA FREIJO - PUXADOR LINEAR 
TIPO CAVA

DETALHAMENTO
MARCENARIA

Escala 1/25

DETALHAMENTO MOBIL IÁRIO
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DETALHE 001/002
MARCENARIA

DETALHAMENTO TÉCNICO:  BANCADA
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DETALHAMENTO “GAVETAS”

DETALHE PUXADOR
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DETALHAMENTO TÉCNICO: 
GAVETA SEM  TAMPONAMENTO
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DETALHAMENTO  TÉCNICO: 
GAVETA COM  TAMPONAMENTO
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DETALHAMENTO BANCADA EM  PEDRA
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Dica do Guia

Aquele negativo que todo 
mundo quer na sua casa... É 
uma cava linear! Economiza 

DETALHE CAVA  L INEAR
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Essa foi a amostra grátis do livro De-
talhamento para Arquitetos 001. Quer 

ter o guia completo? Aproveite o 
Combo de 8 E-books para ter o ma-
terial completo utilizado pelas arqui-

tetas da ArqExpress





 Vocês já pararam para pensar que o detalhamento que a gente pro-
jeta na casa do cliente afeta diretamente o dia a dia dele? 

 Não existe sensação pior do que esquecer o espaço para alguma 
coisa na casa de um cliente! Projetar uma Lavanderia sem ter espaço para 
guardar balde ou vassoura não funciona, certo? 

 Já pensou um armário sem gavetas para guardar meias e calcinhas?! 
Antes de iniciar um detalhamento, precisamos entender as necessidades do 

  Marcenaria, modulados, planejados, não é um item que se troca com 
facilidade, então, pessoal, precisamos ter muito cuidado na hora de projetar!

 Cada vez mais me espanto com a preocupação das pessoas em ge-
rarem imagens fantásticas, trabalharem com softwares de alta qualidade e 
deixarem de lado a parte técnica, a parte construtiva! Nada adianta um ren-

 Detalhamento é fundamental, eu amo detalhar e, por isso, mais uma 
vez, resolvi compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês! Não 
sou expert, mas todos estes detalhes já foram de fato aplicados!  Este guia 

faz a grande diferença!      
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Introdução
 
Lavanderia
 Medidas Utensílios
 Planta Baixa + Equipamentos
 Vista
 Planta Baixa Armário Inferior
 Vista Armário Inferior
 Corte Armário Inferior
 Corte Armário Superior
 Corte Armário de Vassouras
 Despenseiro

Painel para Televisão
 Vista
 Corte
 
Gancheira
 Planta Baixa Vista Superior
 Planta Baixa Vista Inferior
 Vistas
 Cortes
 
Cabeceira
 Cabeceira 001 - Planta Baixa e Vista
 Cabeceira 001 - Corte
 Detalhe LED
 Cabeceira 002 - Planta Baixa
 Cabeceira 002 - Elevação
 Cabeceira 002 - Corte

Closet Linear
 Medidas do que será armazenado
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 Planta Baixa 
 Vistas sem Portas
 Vista com Portas de Correr
 Cortes
 Detalhe Puxador Alumínio
 Sapateira - Corte
 
Armário - com Portas de Abrir
 Planta Baixa
 Vista e Corte
 
Armário - com Portas de Correr
 Planta Baixa
 Vista com Portas
 
Balcão 
 Planta Baixa
 Vista
 Porta Ripada - Vista
 Porta Ripada - Corte 
 Porta Ripada - Planta Baixa
 Porta Lisa - Vista
 Porta Lisa - Corte
 Porta Lisa - Planta Baixa
 Módulo Central - Vista
 Módulo Central - Corte

Mesa de Cabeceira
 Planta Baixa
 Corte
 Vista
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Móvel para Acessórios
 Planta Baixa
 Vista com Gavetas
 Vista Interna
 Corte
 Detalhe Planta Gaveta Jóias
 
Banheiro
 Planta Baixa
 Vistas
 Corte
 Detalhe Esquemático Tulha - Bancada Banheiro
 Detalhe Puxador Cava
 Detalhe Gancheira
 Tampo e Espelho - Planta Baixa
 Tampo e Espelho - Vista
 Espelho com Iluminação - Detalhe

Desenhos
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UTENSÍLIOS DE LAVANDERIA

Conheça as necessidades do cliente e dimensões dos 
utensílios!
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EQUIPAMENTOS

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA LAVANDERIA

LISTE OS EQUIPAMENTOS
1 - Tanque
2 - Torneira
3 - Eletrodomésticos
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VISTA LAVANDERIA

se está tudo ok! AMOSTRA G
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DETALHE  001

ARMÁRIO INFERIOR
VISTA
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ARMÁRIO INFERIOR
PLANTA BAIXA

-
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ARMÁRIO  INFERIOR: CORTE
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DETALHE  002

CORTE LAVANDERIA

-
-
-
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DETALHE 003

CORTE LAVANDERIA
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DESPENSEIRO
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PAINEL PARA TELEVISÃO
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Essa foi a amostra grátis do livro De-
talhamento para Arquitetos 002. 

Quer ter o guia completo? Aproveite 
o Combo de 8 E-books para ter o 

material completo utilizado pelas ar-
quitetas da ArqExpress





 Vocês já pararam para pensar que o detalhamento que a gente pro-
jeta na casa do cliente afeta diretamente o dia a dia dele? 

 Não existe sensação pior do que esquecer o espaço para alguma 
coisa na casa de um cliente! Detalhes construtivos, quando bem feitos dão 
sensação de perfeição! Cuidado com a distribuição do layout, com a circula-
ção livre, escolha de acabamentos para cada detalhe... o uso pode mudar um 
projeto! O que serve para uma casa, talvez não sirva para um escritório.

  Marcenaria, modulados, planejados, não é um item que se troca com 
facilidade, então, pessoal, precisamos ter muito cuidado na hora de projetar!

 Cada vez mais me espanto com a preocupação das pessoas em ge-
rarem imagens fantásticas, trabalharem com softwares de alta qualidade e 
deixarem de lado a parte técnica, a parte construtiva! Nada adianta um ren-

 Detalhamento é fundamental, eu amo detalhar e, por isso, mais uma 
vez, resolvi compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês! Não 
sou expert, mas todos estes detalhes já foram de fato aplicados!  Este guia 

faz a grande diferença!      
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Introdução

Conceitos Básicos
 Planta Baixa Mobiliada
 Legenda do Mobiliário
 Paginação de Piso
 Como Preparar uma Planta para Orçamento
 Itens que Devem Aparecer no Detalhamento
 Um Ambiente 04 Opções
 Dica Elétrica
 Dica Hidráulica
 Convenção Representação Parede
 Planta Baixa - Demolir e Construir

Porta
 Planta Baixa
 Detalhe Encontro Soleira e Porta
 
DryWall
 Características e Tipos
 Elevação Placa Simples
 Corte Placa Simples
 Fixação de Batentes
 Corte
 Detalhe Fixação Piso
 Detalhe Fixação Gesso
 Detalhe Parede e Forro Gesso
 
Esquadrias
 Corte Esquadria
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 Detalhe Cortineiro
 Detalhe Vidro Fixo Duplo
 Detalhe Porta Com Roldana
 Detalhe Porta de Correr Embutida no Piso
 
Detalhe Deck Madeira

Detalhamento Acabamento entre Pisos

Detalhe Rodapé Invertido

Detalhe Acabamento Negativo Gesso

Escadas
 Guarda-Corpo - Detalhe
 Detalhe Guarda-Corpo Escada
 Corte em Perspectiva Escada
 Guarda-Corpo Vidro - Detalhe
 Guarda-Corpo Vidro - Perspectiva Axonométrica
 Sistema Spider - Detalhe

Drenagem Subsolo
 
Portas 
 Porta Central de AC/Reservatório - Vista
 orta Central de AC/Reservatório - Corte
 Porta Central de AC/Reservatório - Planta Baixa
 Porta Venezianada, uma Folha - Vista
 Porta Venezianada, uma Folha - Corte
 Porta Venezianada, uma Folha - Planta Baixa
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 Porta Alumínio e Vidro - Vista Externa
 Porta Alumínio e Vidro - Vista Interna
 Porta Alumínio e Vidro - Planta Baixa

Janela Basculante
 Vista Externa
 Vista Interna
 Planta Baixa
 Corte

Guarda-Corpo Sacada
 Detalhe

Banheiro
 Vista
 Forro Metálico - Detalhe Saída Ar-Condicionado
 Forro Metálico - Detalhe Luminárias Embutidas
 Bancada - Planta Baixa
 Bancada - Vista Frontal
 Bancada -  Corte
 Bancada - Vista Lateral
 Detalhes Marcenaria
 Ventilação e Iluminação de Ambientes

Detalhe Telhado

AMOSTRA G
RÁ

TI
S

AMOSTRA GRÁTIS



AMOSTRA G
RÁ

TI
S

AMOSTRA GRÁTIS



AMOSTRA G
RÁ

TI
S

AMOSTRA GRÁTIS



8

PLANTA  BAIXA MOBILIADA

Desenvolva a planta pensando no seu cliente ou em um leigo, o pro-
jeto precisa “falar”. Quanto mais completo, melhor! Quanto maior o 
seu critério de informação, melhor para o cliente!

 Layout é fundamental para desenvolver e detalhar o projeto! No 
layout, distribuímos o mobiliário de acordo com as necessidades e fun-
cionalidades, e a partir deste podemos desenvolver os demais projetos e 
marcações.
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LEGENDA DO MOBILIÁRIO

Crie uma boa legenda para auxiliar o seu 
cliente e organizar o seu trabalho.

AMBIENTE

MEDIDA
ITEM
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PAGINAÇÃO DE  PISO
C

U
ID

A
D

O
S

 N
A

 H
O

R
A

 D
E

 P
A

G
IN

A
R

 A paginação determina a melhor distribuição das peças nos espa-
ços, orienta o sentido de instalação e início do assentamento (importante 
cuidar sempre o melhor aproveitamento do material), além disso uma boa 
paginação proporciona um ótimo conforto visual! Revestimento sempre é 
um item bem importante para o projeto.

 Normalmente iniciar a partir da abertura das portas, 
não é regra! Teste sempre a melhor opção para o seu am-
biente!
 Deixe sempre peças inteiras em áreas mais visíveis 
e de maior circulação, deixando os recortes para cantos e 
abaixo dos móveis. Proponha a paginação que tenha o me-
lhor resultado visual, mas também o melhor aproveitamen-
to de peças (consequentemente, a menor quantidade de 
recortes). 
 Procure escolher sempre o revestimento baseado 
nas medidas do ambiente para um melhor aproveitamento 
do revestimento! 
 Cuidado com o uso do espaço na hora de escolher 
o acabamento  da superfície! Lembre-se, por exemplo, que 
o brilho é lindo, mas escorrega!
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COMO PREPARAR UMA PLANTA PARA ORÇAMENTO

 INÍCIO
 PAGINAÇÃO

 INÍCIO
 PAGINAÇÃO

 INÍCIO
 PAGINAÇÃO

 INÍCIO
 PAGINAÇÃO

 INÍCIO
 PAGINAÇÃO

 INÍCIO
 PAGINAÇÃO

 INÍCIO
 PAGINAÇÃO

 INÍCIO
 PAGINAÇÃO

-
lher os revestimentos para assim pedir um orçamento. Para facilitar, procure 
deixar sua planta bem completa. Revestimento pode mudar muito o orça-
mento final!

PLANTA BAIXA - PISO

AMBIENTE METRAGEM

ACABAMENTO
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 1. Tipo de acabamento - cuidado com a espessura de cada piso, di-
ferentes espessuras requerem um cuidado maior na hora do assentamento. 
Se houver diferença, será necessário fazer um nivelamento na menor es-
pessura, antes da colocação do revestimento. Estes detalhes, fazem toda a 
diferença!

ITENS QUE DEVEM APARECER NO DETALHAMENTO

 2. Indique sempre o nível, quando houver diferença entre os mes-
mos! A troca de revestimento normalmente acontece com a instalação de 
uma soleira. Preste atenção sempre ao sentido de abertura da porta, con-

 
 3. Marque sempre onde você quer iniciar o assentamento (início da 
paginação).

 4. Determine a presença ou ausência de rodapé! O rodapé dá aca-
bamento, porém quando este está ausente, a colocação deve ser ainda 
mais cuidadosa!

ANTES DEPOIS

Neste caso precisa ser feito um ni-
velamento para alinhar as alturas.

AMOSTRA G
RÁ

TI
S

AMOSTRA GRÁTIS



13

PAGINAÇÃO DE PISO

Escolha o revestimento de acordo
com o uso do espaço.

1.

2.
3.

4.

0.20 
NÍVEL

RODAPÉ
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Na hora de desenvolver um layout, cuidado com a circulação livres!

 Se seu cliente tiver dúvidas, monte mais opções de layout, uma 
mesma planta pode ser organizada de inúmeras formas.

UM AMBIENTE 04 OPÇÕES

SOFÁ + POLTRONA  +
MESA QUADRADA 04
LUGARES

SOFÁ EM ” L” +
MESA REDONDA
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Essa foi a amostra grátis do livro 
Detalhamento para Arquitetos 003. 
Quer ter o guia completo? Aproveite 

o Combo de 8 E-books para ter o 
material completo utilizado pelas 

arquitetas da ArqExpress



40



Introdução

Escolha de Materiais
 MDF ou MDP
 Vidros

Escolha de Acabamentos
 Fórmica
 Laca
 Madeira
 
Tipos de Puxadores
 Cava

Closet Feminino
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Armário com Moldura Clássica - Quatro Portas 

Armário Quatro Portas

Closet em "U"

 
Cama em Laca Branca
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 Vocês já pararam para pensar que o detalhamento que a gente pro-
jeta na casa do cliente afeta diretamente o dia a dia dele? 

 Não existe sensação pior do que esquecer o espaço para alguma 
coisa na casa de um cliente! Detalhes construtivos, quando bem feitos dão 
sensação de perfeição! Cuidado com a distribuição do layout, com a circula-
ção livre, escolha de acabamentos para cada detalhe... o uso pode mudar um 
projeto! O que serve para uma casa, talvez não sirva para um escritório.

  Marcenaria, modulados, planejados, não é um item que se troca com 
facilidade, então, pessoal, precisamos ter muito cuidado na hora de projetar!

 Cada vez mais me espanto com a preocupação das pessoas em ge-
rarem imagens fantásticas, trabalharem com softwares de alta qualidade e 
deixarem de lado a parte técnica, a parte construtiva! Nada adianta um ren-

 Detalhamento é fundamental, eu amo detalhar e, por isso, mais uma 
vez, resolvi compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês! Não 
sou expert, mas todos estes detalhes já foram de fato aplicados!  Este guia 

faz a grande diferença!      AMOSTRA G
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ESCOLHA DE MATERIAIS:  MDF OU MDP

MDP

MDF

Recomendado em ca-
sos de peças com can-
tos arredondados ou de 
usinagem.

Peças com carga de peso, 
como prateleiras

MDF

Características:

 Compatível com diversos tamanhos.

MDP
 Madeira transformada em partículas, juntadas e entrelaçadas com 
resinas especiais.
 Muito utilizado em painel para fabricação de móveis que exigem es-
pessuras grossas, leveza no peso e bom desempenho na estrutura, ou seja, 
em partes internas não aparentes

Características:

 Linhas retas, projetos mais conservadores e utilitários como pratelei-

 Compatível com vários acabamentos.
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ESCOLHA DE MATERIAIS:  VIDROS

 
muito utilizado em portas e prateleiras, por isso é um importante conhecer 
um pouco sobre ele antes mesmo de projetar! O vidro comum, como todos 
sabemos, apesar de sua beleza estética é um material frágil [quanto menor 
a espessura, mais frágil], mas existem outros tipos de vidros que podemos 
utilizar na decoração, o que precisamos entender é quanto a sua espessura 
e seu peso em relação a área que será utilizado. 

VIDRO LAMINADO
 Consiste em duas chapas de vidro intercaladas por uma película 
plástica de grande resistência. O Vidro Laminado reduz a entrada de ruídos 
(comparando ao vidro comum) e proteção UV, evitando assim desbotamento 
e envelhecimento dos móveis, cortinas, tapetes e objetos. 

VIDRO TEMPERADO
 Recebe um tratamento térmico [é aquecido e resfriado rapidamente] 
que o torna mais rígido e resistente a quebra. Em caso de quebra produz 
bordas e pontas menos cortantes. 

ÁREA EM M2 VIDRO COMUM VIDRO TEMPERADO

De 1,15 até 1,50 10mm até 12mm 6mm ou 7mm

De 1,50 até 1,75 12mm até 14mm 8mm ou 9mm

De 1,75 até 2,00 15mm até 18mm 10mm ou 11mm

Maior que 2,00 19mm ou mais 12mm ou mais

 O vidro temperado estilhaça, estoura em inúme-
ros pedaços pequenos e não cortantes, o que é uma de 
suas mais conhecidas vantagens. Já o vidro comum ao se 
quebrar se espalha em pedaços pontiagudos e cortantes. 
O vidro temperado é mais caro do que o comum, mas 
não admite erros: após o processo da têmpera, o vidro não 
pode ser cortado. Ou seja, se o vão for mal medido e a lâ-
mina produzida com as dimensões erradas, não tem como 
corrigir e o produto está perdido.

Você a diferença entre vidro comum e vidro temperado?

VIDRO COMUM
VIDRO TEMPERADO
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VIDRO COLORIDO
 PINTADO: Recebe uma pintura especial, o que resultado no acaba-
mento colorido de alto brilho e maior resistência. Sua versatilidade possibilita 
a utilização em móveis, residências, escritórios, hotéis, lojas e museus

 SERIGRAFADO: -
ção de esmalte cerâmico no vidro comum, incolor ou colorido na massa. 
Em seguida esse vidro passa por um forno de têmpera onde os pigmentos 

temperado com textura extremamente resistente.

VIDRO EXTRA CLEAR
-

ado comum nos vidros incolores. 

VIDRO COMUM

VIDRO EXTRA CLEAR

ESPELHO

camada a base de prata. Em seguida essa camada é protegida por camadas 
de tinta.

VIDRO ACIDATO
 São vidros tratados com ácido e com aparência esbranquiçada. Ofe-
rece diversas opções estéticas para arquitetos e decoradores, pois combi-
nam a leveza do vidro com a sutileza da translucidez, dando um toque de 

VIDRO JATEADO
-

canicamente o vidro, transformando-o em translúcido e levemente áspero. 
Usado em móveis e decoração.

LAPIDAÇÃO
RETA

LAPIDAÇÃO
1/2 CANA

BISOTÊ

O VIDRO COMUM 
TEM UM TOM ES-
VERDEADO.
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ESCOLHA DE ACABAMENTOS

 No momento de trocar os móveis de um ambiente, algumas dúvidas 

FÓRMICA
 O nome correto deste material é laminado melamínico, porém ele 

- sendo que a base é papel kraft e a cobertura é um papel decorativo - im-
pregnadas com resina melamínica e prensadas em um processo chamado 
de alta pressão. Indicada para móveis, pisos e até paredes, a formica é resis-

acabamento seja levemente brilhante. Além disso, é possível escolher cores 
e texturas que imitam pedra e madeira.

-
sado e outras bases. A grande vantagem deste produto é a versatilidade da 
cores e texturas, além da baixa manutenção no uso

LACA
-

ticado. Assim, o rack da sala de estar e até mesmo o aparador da sala de jan-
tar podem trazer modernidade e descontração ao ambiente, especialmente, 
para quem opta por móveis coloridos. Os acabamentos em laca podem ser 
foscos e de alto brilho (que voltou a ser tendência) e a tinta utilizada no pro-
cesso é a mesma para pintar carros. A laca é uma ótima opção para quem 
quer reformar uma estante, cadeira, escrivaninha ou criado-mudo antigos.
 
 DESVANTAGENS: Os móveis cujo acabamento é feito de laca, além 
de arranharem com mais facilidade, são mais caros e requerem cuidados. 

A manutenção é especial: deve ser feita com cera automotiva. Álcool e ou-
tros produtos abrasivos podem causar defeitos no acabamento. Já a fórmica 
deve ser aplicada com cuidado, pois, diferentemente da laca, são necessá-
rias emendas deste revestimento nas laterais dos móveis. O ideal é que o 
marceneiro deixe quase imperceptíveis essas emendas para que o móvel 

MADEIRA
 Adoramos revestir as nossas marcenarias com folhas de madeira! 
Esta é uma alternativa muito boa para quem gosta da marcenaria com aca-

-
çamento, que gira em torno de 20% a 30%, dependendo da madeira especi-
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PERFIL ALUMÍNIO
FIXADO NO
TOPO DA GAVETA

TOPO DA GAVETA
CHANFRADO 45º

BATENTE BATENTE

TOPO DA GAVETA
CAVA ARREDONDADA

FRENTE GAVETA
OU PORTA

PERFIL ALUMÍNIO
FIXADO NO
TOPO DA GAVETA

FURAÇÃO FRENTE
GAVETA OU PORTA

PERFIL ALUMÍNIO
EM "L" INTERNO
GAVETA OU PORTA

PUXADOR NO
LADO INTERNO

PERFIL ALUMÍNIO
FIXADO NO
TOPO DA GAVETA

TOPO DA GAVETA
CHANFRADO 45º

BATENTE BATENTE

TOPO DA GAVETA
CAVA ARREDONDADA

FRENTE GAVETA
OU PORTA

PERFIL ALUMÍNIO
FIXADO NO
TOPO DA GAVETA

FURAÇÃO FRENTE
GAVETA OU PORTA

PERFIL ALUMÍNIO
EM "L" INTERNO
GAVETA OU PORTA

PUXADOR NO
LADO INTERNO

PERFIL ALUMÍNIO
FIXADO NO
TOPO DA GAVETA

TOPO DA GAVETA
CHANFRADO 45º

BATENTE BATENTE

TOPO DA GAVETA
CAVA ARREDONDADA

FRENTE GAVETA
OU PORTA

PERFIL ALUMÍNIO
FIXADO NO
TOPO DA GAVETA

FURAÇÃO FRENTE
GAVETA OU PORTA

PERFIL ALUMÍNIO
EM "L" INTERNO
GAVETA OU PORTA

PUXADOR NO
LADO INTERNO

TIPOS DE PUXADORES: CAVA E PERFIL ALUMÍNIO TIPOS DE PUXADORES: CAVA E PERFIL ALUMÍNIO

PERFIL ALUMÍNIO
FIXADO NO
TOPO DA GAVETA

TOPO DA GAVETA
CHANFRADO 45º

BATENTE BATENTE

TOPO DA GAVETA
CAVA ARREDONDADA

FRENTE GAVETA
OU PORTA

PERFIL ALUMÍNIO
FIXADO NO
TOPO DA GAVETA

FURAÇÃO FRENTE
GAVETA OU PORTA

PERFIL ALUMÍNIO
EM "L" INTERNO
GAVETA OU PORTA

PUXADOR NO
LADO INTERNO

PERFIL ALUMÍNIO
FIXADO NO
TOPO DA GAVETA

TOPO DA GAVETA
CHANFRADO 45º

BATENTE BATENTE

TOPO DA GAVETA
CAVA ARREDONDADA

FRENTE GAVETA
OU PORTA

PERFIL ALUMÍNIO
FIXADO NO
TOPO DA GAVETA

FURAÇÃO FRENTE
GAVETA OU PORTA

PERFIL ALUMÍNIO
EM "L" INTERNO
GAVETA OU PORTA

PUXADOR NO
LADO INTERNO

PERFIL ALUMÍNIO
FIXADO NO
TOPO DA GAVETA

TOPO DA GAVETA
CHANFRADO 45º

BATENTE BATENTE

TOPO DA GAVETA
CAVA ARREDONDADA

FRENTE GAVETA
OU PORTA

PERFIL ALUMÍNIO
FIXADO NO
TOPO DA GAVETA

FURAÇÃO FRENTE
GAVETA OU PORTA

PERFIL ALUMÍNIO
EM "L" INTERNO
GAVETA OU PORTA

PUXADOR NO
LADO INTERNO

PERFIL ALUMÍNIO
FIXADO NO
TOPO DA GAVETA

TOPO DA GAVETA
CHANFRADO 45º

BATENTE BATENTE

TOPO DA GAVETA
CAVA ARREDONDADA

FRENTE GAVETA
OU PORTA

PERFIL ALUMÍNIO
FIXADO NO
TOPO DA GAVETA

FURAÇÃO FRENTE
GAVETA OU PORTA

PERFIL ALUMÍNIO
EM "L" INTERNO
GAVETA OU PORTA

PUXADOR NO
LADO INTERNO

PERFIL ALUMÍNIO
FIXADO NO
TOPO DA GAVETA

TOPO DA GAVETA
CHANFRADO 45º

BATENTE BATENTE

TOPO DA GAVETA
CAVA ARREDONDADA

FRENTE GAVETA
OU PORTA

PERFIL ALUMÍNIO
FIXADO NO
TOPO DA GAVETA

FURAÇÃO FRENTE
GAVETA OU PORTA

PERFIL ALUMÍNIO
EM "L" INTERNO
GAVETA OU PORTA

PUXADOR NO
LADO INTERNO

AMOSTRA G
RÁ

TI
S

AMOSTRA GRÁTIS



1716

PLANTA BAIXA CLOSET  FEMININO

CUIDADOS AO PROJETAR

 Revise a profundidade das 
paredes (golas) antes de fazer a dis-
tribuição do closet. Áreas com mais 
profundidade coloque cabideiros 
(precisam 55cm), as demais use para 
gavetas e prateleiras. Armários com 
cabides precisam de 55cm de pro-
fundidade. Quando for menor, dis-
tribua acessórios e dobrados nestes 
espaços.

 Na hora de projetar um clo-
set feminino, precisamos pensar 
que é mais que um projeto, estamos 
realizando um sonho.

Faça a medição e preste bem 
atenção nestas medidas antes 
de fazer qualquer projeto! Pri-
meiro, faça uma lista das ne-
cessidades e setorize os espa-
ços de acordo com isso.

CLOSET FEMININO
A= 8,72m2

PD= 260cm

PISO LAMINADO
PAREDES TINTA ACRÍLICA FOSCA

ESQUADRIA PVC
PORTA PINTURA BRANCA

FICHA TÉCNICA
AMOSTRA G
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ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA  CLOSET

 Para desenvolver qualquer projeto com as medidas ideais, precisa-
mos saber o tamanho (largura x altura x profundidade) dos itens que vamos 
guardar. 
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Pegue uma trena e saia medindo suas roupas!
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PLANTA BAIXA MOBILIADA CLOSET  FEMININO

 Na hora de pro-
jetar, faça a divisão dos 
vãos de acordo com os 
espaços e necessidades 
do cliente.

Necessidades: Sapatos 
separados, gaveta com 
chave para joias, 80% 
cabideiro, gavetas e es-
paço para bolsas.
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VISTA 001 CLOSET

 Para poder projetar as al-
turas ideais, você precisa saber 
as medidas.

AMOSTRA G
RÁ

TI
S

AMOSTRA GRÁTIS



2524

CORTE ESQUEMÁTICO 002 - CLOSET  FEMININO
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VISTA CLOSET

VISTA 003

Cabideiros maior que 
120cm precisam re-
forço na prateleira e 
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LAJE

TRILHO

ROLDANA Ø=10cm

BARRA CHATA DE
2" X 3/8"

PORTA EM ESPELHO

DETALHE PORTA DE  CORRER

DETALHE ROLDANA 
APARENTE

DETALHE PORTA DE  CORRER

ROLDANA Ø=10cm

BARRA CHATA DE
2" X 3/8"

LAJE

BASE SUPERIOR

PORTA ESPELHO
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VISTA CLOSET

VISTA 004

VISTA CLOSET

VISTA 005

 Janela para ventilar. Cuidado com a incidência do sol sobre as peças, 
se possível e use uma tela solar.
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TUBO ZINCO -
CABIDEIRO
29 x 15 mm

PARAFUSO
FIXAÇÃO
PRATELEIRA

PARAFUSO
FIXAÇÃO
CABIDEIRO

PRATELEIRA

CABIDEIRO

LA
TE

R
AL

TUBO ZINCO - CABIDEIRO

SUPORTE CABIDEIRO

DETALHE FIXAÇÃO CABIDEIRO: MODELO FIXO NAS LATERAIS DETALHE FIXAÇÃO CABIDEIRO: MODELO SUSPENSO

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

PERSPECTIVA

FIXAÇÃO LATERAL 
DO MÓVEL

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

PERSPECTIVA

FIXAÇÃO NA
PRATELEIRA 

CUIDADO COM O ES-
PAÇO LIVRE PARA 
COLOCAR O CABIDE.
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SUPORTE
DE ZINCO

PRATELEIRA

LATERAL DO MÓVEL

FIXAÇÃO  PARA  PRATELEIRAS  COM SUPORTE

FIXAÇÃO COM 
SUPORTE DE ZINCO

PARAFUSO
FIXAÇÃO

PRATELEIRA

LATERAL DO MÓVEL

FIXAÇÃO  PARA  PRATELEIRAS  COM PARAFUSO

FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO

Mais indicado para locais 
com menos peso.
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PAREDE

LATERAL ARMÁRIO
e=25mm

DOBRADIÇA

ESCALA 1:2

Melamina
e=25mm

DETALHE DOBRADIÇA

DETALHE  F IXAÇÃO  DOBRADIÇA

Escala 1/20

VISTA FRONTAL E INTERNA

LATERAL BATENTE
e=25mm

DETALHE ENCONTRO PORTAS
ESCALA 1:2

PORTA

DETALHE ENCONTRO PORTAS

Escala 1/20

VISTA SUPERIOR

PORTA

DIVISÓRIA

PORTA

PORTA
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3. Percepção & Harmonia
4. Ambiente
5. Percepção Visual
6. Ambiente Funcional
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9. Programa de Necessidades
10. Layout
11. Mood Board
12. Como Vestir seu Ambiente
13. Madeira
14. Iluminação
15. Elementos de Acabamento & Decoração
16. Mood Board de Ambientes
17. Processo Criativo
18. Projetos & Composições
19. Outras Composições
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Um ambiente bonito chama atenção de todos os olhos!

Temos a tendência de entrar em um ambiente e olhar a cor da parede, o tipo 
de puxador, os itens de decoração, mas não podemos nos preocupar apenas 
com a estética precisamos pensar sempre nas questões técnicas também! 

Decorar tem a ver com unidade,
Decorar tem a ver com conjunto,
Decorar tem a ver com universo,
Decorar tem a ver com composição,
Decorar tem a ver com enfeitar, 
Decorar tem a ver com organizar, 
Decorar tem a ver com transforma.

Um ambiente tem a função de abrigar pessoas, suas atividades, suas 
necessidades.  

Um ambiente bem projetado desperta diferentes sensações, diferentes 
emoções! 
Um ambiente bem projetado é agradável, confortável, bonito, harmônico, 
funcional, equilibrado. 

Decoração tem a ver com percepção,
Decoração tem a ver com gosto,
Decoração tem a ver com estilo,
Decoração tem a ver com criatividade,
Decoração tem a ver com necessidade. 

Todos somos artistas, cada um tem a sua forma de perceber compor o espaço! O  
GUIA DE DECORAÇÃO foi desenvolvido através da minha prática e experiência, 
conhcimento nunca é demais, não sei tudo, mas foi feito com muito carinho 
para todos!  Sempre podemos aprender mais!
   

Renata Pocztaruk
AMOSTRA GRÁTIS
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Por que Decorar?
 Decorar para organizar. Decorar para transformar. Decorar para embele-
zar. Decorar para melhorar. Decorar para repaginar. Decorar para arrumar. Decorar 
para adaptar DECORAR PARA MUDAR! Em um mundo onde tudo muda tão rápi-
do, estamos sempre querendo mudar também! Nosso gosto muda, nosso estilo 
muda, nosso ambiente também pode mudar e melhor ainda, sem quebrar!

 Todo projeto tem como objetivo criar espaço mais bonitos, elegantes, 
com personalidade, o diferencial, é sempre planejar um espaço que além de bo-
nito seja prático! Praticidade é a palavra da século. Menos tempo, mais coisas para 

-
ternativa fácil de trazer uma nova cara, vestir, dar vida ao ambiente! 

cômodos,  estão cada vez menores. Um bom planejamento, um bom aproveita-
mento do espaço vai realmente fazer toda diferença!  Conheça o ambiente, per-
ceba as possibilidades, conheça o seu cliente!

 FAÇA  UM BOM PLANEJAMENTO!
 
 Personalize o projeto de cada cliente de acordo com o seu gosto, com 
a sua necessidade, crie diferentes possibilidades! Conheça os materiais, os pro-
dutos, suas características, os objetos, pesquise! Se diferencie por saber sempre 
mais #informaçãomudatudo. 

 Crie ambientes funcionais! Se preocupe com o conforto! Crie uma pale-
ta de cores que tragam equilíbrio e harmonia para o ambiente! Crie cenas com 
a iluminação, diferentes sensações com diferentes cores, quebre as regras, use 
material que contraste com o todo! Use a criatividade! 

 Faça o ambiente falar por você, um bom projeto será sempre o seu 
cartão de visitas! Cliente satisfeito, cliente feliz, volta!

AMOSTRA GRÁTIS
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Tudo é uma questão de proporção

mantêm uma ordem entre si. Tudo foi criando para nosso uso, uso do homem! 
-

tigamente as partes do corpo eram utilizadas como fundamento para todas as 
medidas, ou seja: uma parede tinha tantas braços de comprimento, tantos pés 
de largura, tantas cabeças de diferença. 

unidades e hoje utilizamos com padrão de escala.

 É mais do que fundamental ter “noção de proporções” de 
uma forma abstrata. Quem entender a base, sempre terá mais facili-
dade para entender os demais conceitos.
 Quem entender o corpo humano e suas medidas, a medidas 
das coisas, sempre terá facilidade na hora de organizar, projetar um 
ambiente. Entender o porque das coisas facilita o desenvolvimento 
do projeto, o conhecimento e as experiências facilitam cada vez mais 
o processo e o que no inicio parecia um pesadelo de se entender, se 
tornará cada vez mais simples! 

AMOSTRA GRÁTIS
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Percepção & Harmonia
-

suas necessidades e dimensões se torna natural fazer a leitura do ambiente, plane-
jar, sugerir possibilidades e projetar.  

Percepção é uma busca individual!  
GOSTO, ESTILO cada um tem um seu! 

percepções gerando um melhor resultado do ambiente.  Conhecimento tem a 

for a nossa percepção, maior será nossa criatividade e melhores serão as solu-
ções.

ritmo, a harmonia, o equilíbrio, a unidade, a escala, a proporção, as  formas, as cores, 
a a elaboração espacial são fundamentais na hora de projetar.

 Precisamos estar sempre inovando! Precisamos transformar nossas per-
cepções em algo novo! Novas cores, novas texturas, novas formas, novas compo-
sições! Projeto excelente é aquele que atende o cliente com as melhores soluções, 
dentro do esperado e planejado, de forma criativa, atendendo questões técnicas e 
funcionais que caibam no bolso do cliente.

informações, mais associamos elementos as quais nos trarão sempre novas ideias 

todo dia! Fique atento, sempre! 

#informaçãomudatudo

AMOSTRA GRÁTIS
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 Faça uma busca constante pelo novo, leia, pesquise, busque referências, 
tendência, materiais, produtos, informação nunca é demais, alias, o que irá sempre 
nos diferenciar é o conhecimento, a informação. Experiência nos dá segurança e 
segurança é  primordial em um mercado competitivo. 

 Não se atenha apenas aos sentidos, as neces-
sidades do cliente são muito importante para o sucesso 
do projeto também! Com a prática você poderá ousar 
sem medo, misturando diferentes materiais, fazendo 
um jogo de cores e formas!  Conheça as possiblidades  
e  conseguirá com facilidade criar diferentes composi-

ambientes.

#DICADOGUIA

Importante conhecer a base 
para fazer o todo!

RITMO 

nem percebemos, mas nosso olhos simplesmente correm de um ponto especí-
repetição ou seja, o uso de um objeto, 

forma, elemento cores, linhas, curvas, diversas vezes! 

CONTRASTE

um determinado ritmo, uma determinada harmonia, podemos criar efeitos de 
-

rizado ao encontrar esta composição! Podemos dizer que elementos em con-
traste quando se encontram são valorizados. Inserir um elemento preto  em um 
ambiente branco causa contraste!AMOSTRA GRÁTIS
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-
das coloridas em um sofá claro, causa contraste, impacta, chama atenção dos 
olhos! Este efeito é muito interessante de utilizar em qualquer ambiente!

HARMONIA 
 
 Nada mais é que a ! Harmonia tem a ver com 
equilíbrio, ordem, acordo, entendimento é fundamental na composição de um 
ambiente.

relação, que despertem uma sensação agradável, de prazer, harmonia. 

EQUILÍBRIO 

 Tem a ver com harmonia, tem a ver com o conjunto -
librada gera o bem estar e faz com que as pessoas vejam o ambiente como um 
todo. Destaque elementos, mas cuidado, se chamar muita atenção temos que 
pensar se ele não está sem harmonia, perdido. 

UNIDADE 

 Sensação de continuidade -
ridades em cada cômodo, mas pense sempre o projeto por inteiro, crie repeti-

-
lha e lembre-se sempre da importância desta sensação para o ambiente.

 Variedade, criatividade, diversidade
de variedade para o seu projeto. Utilize suas ideias, seu bom gosto. Misture for-
mas, texturas, cores e estampas, saia do comum. Crie diversidade, use sua cria-
tividade e conhecimento sempre!

AMOSTRA GRÁTIS
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PROPORÇÃO

-
-

tatações nada mais são do que a proporção.
escala é imprescindível para a composição de um projeto! Obser-

ve sempre o tamanho do espaço, as dimensões afetam diretamente a escolha 
correta.

-
mos trabalhar com ela para enfatizar ou diminuir uma característica de um es-
paço. Não adianta ter um sofá maravilhoso enorme em um espaço pequeno, 
cuide com as proporções. 

 É fundamental conheçer o espaço -
-

 
 Essas são perguntas básicas que irão auxiliar na concepção do conceito  
para um bom projeto. O equilíbrio na escolha de cada detalhe é indispensável 

 
 Treine seu olhar, aprenda a perceber. Pesquise, conheça os materiais, 
as possibilidades. Invista tempo pesquisando, buscando informações, analise 

novas ideias! Observe com atenção cada projeto, cada local, cada ambiente. 
Observe o tipo de textura, cores, o revestimento que foi utilizado, o que existe, 
o que pode ser alterado! Como dar personalidade para este ambiente, o que 

AMOSTRA GRÁTIS
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Ambiente
conforto! 

-
-

despertam boas sensações.
 Muitas vezes olhamos o ambiente e alguma coisa incomoda, mas não 

acabar tornado o ambiente muito mais agradável! Uma boa iluminação muda 
tudo por exemplo. Itens decorativos, cores apropriadas, objetos de decoração 

nem sempre é necessário fazer obra civil. Podemos transformar um ambiente 
com elementos, sem quebrar nada! Este conceito hoje em dia encanta qualquer 
cliente.

 
Como falamos, um bom projeto não basta ter um resultado estético, precisa-
mos entender alguns conceitos e necessidades que vão além da beleza do 
local! Precisamos pontuar questões estruturais, técnicas, funcionais e um item 
que deve ser levado muito em consideração é o conforto. Um projeto que tra-
duz sensações e emoções com certeza teve um bom resultado.

 Conforto tem a ver com os elementos, e também com a qualidade cli-
mática do espaço, qualidade do ar, insolação, ventilação. 

-

e texturas, conforto térmico, conforto acústico -
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harmonia com a luminescência solar -
.

 De maneira geral, para quem vive no hemisfério sul, a face norte é a que 

oeste recebe o sol da tarde e a face sul é a qual incide menor quantidade de 
leste, 

aquele sol confortável e delicioso da manhã evitando aquele calor insuportável 
da tarde! 

 Para oeste a melhor indicação é sempre direcionar aos cômodos de 
pequena e média permanência, justamente porque a tarde em muitas regiões 

se deve ao fato de que, no inverno, quase não incidir o sol e no verão receber 

 Uma forma de amenizar a incidência solar é utilizar materiais que fa-

com incidência solar a tarde precisam um cuidado ainda maior na hora da 
climatização.
 Em tese, todo compartimento deveria ter uma abertura para o exterior 
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que de alguma forma tenham uma janela ou persiana que permitar a renovação 
do ar. Em quartos por exemplo o ideal é ter uma proteção além dos vidros trans-
lúcidos, pois além de ventilação precisamos proporcionar sombra para horas 
de descanso!  Na concepção do projeto arquitetônico as áreas das aberturas 

-
riáveis conforme o destino dos mesmos cômodos.

 Uma curiosidade que pode ajudar você a começar prestar atenção 
nestes detalhes e depois se aprofundar nas leis e normas:

Em Dormitórios a área das aberturas 
não deverá ser inferior a 1/6 

da área do piso.

 Um ambiente com uma boa ventilação é sempre mais agradável. Ven-
tilação cruzada é sempre a melhor solução para ventilar um espaço, mas nem 
sempre é possível ter esta condição. 

-
das soluções de climatização nos ambientes proporcionando mais confor-
to ao espaço. No geral, a climatização de um ambiente é realizada por um 
aparelho portátil que pode ser instalado tanto na parede quanto no teto. 

 Em sala de estar, refeitórios, copa, cozi-
nha, banheiro, WC, etc... a área das aberturas não 
deverá ser inferior a 1/8 da área do piso.
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 CLIMATIZAÇÃO
 
 Hoje é muito comum climatizar ambientes. Fiquem sempre atentos as 
questões estruturais e as necessidades de cada aparelho para poder fazer um 
bom planejamento e não ter problemas na execução do projeto! Já vi muitas 
situações relacionadas a climatização que acabaram não deixando o cliente 
muito satisfeito!

-
dor de ar, ventilador e os queridinhos do verão: ar condicionado!

-

é simples: o dispositivo retira o ar quente do ambiente e o joga para fora do 
local, fazendo, assim, com que o ar frio entre. Cuidado,  existem vários mode-
los disponíveis e muitas vezes a instalação de um ar condicionado pode dar 
problemas, !

Exemplo:

 Um quarto de 3m x 4m possuí 

 Uma janela de 1,4 m de largura 

resolveriam o caso, pois teríamos a área 
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Percepção Visual
 Cores são estimulantes que agem sobre as pessoas proporcionando 
sensações -
bientes podem incentivar a produtividade assim como prejudica-lá! 

 
 

Perceber é ser capaz de interpretar a informação que seus sentidos rece-

para interpretar a informação que os nossos olhos recebem. O resultado dessa 
informação interpretada e recebida pelo cérebro é o que chamamos de percepção 
visual, visão ou vista. A percepção visual é um processo que começa em nossos 
olhos.”

-

causar nas pessoas, como o sentimento de alegria, euforia ou até mesmo de 

-
-

-
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 Não há regras para o uso de cores em ambientes, mas sua escolha 
deve levar em consideração a função do ambiente, a decoração já existente, 
as cores que estão em alta, o objetivo e o gosto do cliente.

transmite pureza, limpeza, profundidade no espaço, destacando até mesmo 
peças da decoração.

-
sejados ao ambiente. Um bom exemplo desta situação é o uso de cores 
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Já pensou como uma boa iluminação
pode mudar um ambiente?

 Não sou especialista em iluminação, mas o 

de desenvolver um bom projeto de iluminação. Às vezes, 
me perguntam como aprendi sobre iluminação. Nos meus primeiros 
projetos, eu não tinha critério para escolher as lâmpadas e as luminárias
que usava. Não pensava na temperatura de cor e na iluminância do 
ambiente. O objetivo era focar na estética! 
 
 Resolvi estudar! Com o tempo e com as experiências, 
percebi que um bom projeto não depende só da parte estética. 
Precisamos pensar na parte funcional, na parte técnica, nas características
dos produtos, e ter um olhar econômico e técnico. Temos que conhecer 
as lâmpadas, as luminárias, suas possibilidades e seus efeitos. Um bom projeto é 
aquele que é bem analisado, aplicado e executado. Se estiver dentro do 
orçamento, é melhor ainda! Resolvi estudar e agora vou compartilhar a ideia 
do nosso Guia de Iluminação!
 
 A ideia é orientar vocês e mostrar que a iluminação pode 
mudar um ambiente! Espero que gostem! Foi feito com muito carinho!
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   Você já parou para pensar que a iluminação pode alterar completamente 
a maneira como se percebe um lugar? Temos a tendência de entrar em um 
ambiente e olhar a cor da parede, o puxador, os móveis de design, 
os itens de decoração, mas a verdade é que LUZ MUDA TUDO!
 A luz permite muito mais que apenas clarear o ambiente, a escolha 
correta de tonalidade e modelo de lâmpada ajudam a criar efeitos de luz e 
sombra que imprimem charme para o ambiente.

LUZ DÁ CHARME...
podemos criar diferentes cenas

para diferentes momentos nos ambientes.

LUZ DÁ VIDA...
podemos iluminar e destacar aquilo
que queremos que chame atenção.

LUZ ESTIMULA...
podemos utilizar para estimular a produtividade
em ambientes de trabalho manual e comercial.

Com luz, tudo faz mais sentido.
LUZ MUDA TUDO!

Guia de Iluminação
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 Essa é a maior dúvida na hora de desenvolver um projeto. Qual
a quantidade de luz que devemos utilizar? Precisamos calcular? Qual 

os pontos de iluminação?

 Para desenvolver um bom projeto de iluminação, precisamos 
conhecer um pouco sobre o assunto. Você sabe quais as características 
das lâmpadas? O que é fluxo luminoso e iluminância?Qual a temperatura 

fácil escolher a melhor opção para o ambiente.

 Vamos  apresentar os conceitos básicos de iluminação, mostrar os   
tipos de lâmpadas e luminárias junto com as suas principais características e 
usos para que você possa desenvolver um projeto com efeitos de luz e tomar
os cuidados necessários para atingir o resultado esperado: CONFORTO
COM SUCESSO!

 Nosso Guia é um método para você poder desenvolver projetos 
de iluminação. Vamos começar com a teoria para então passar para a 
parte prática. O Guia vai mostrar para você aquilo que é importante saber
e considerar na hora de projetar. Você aprenderá a escolher o  produto ideal 
para o ambiente e como criar diferentes momentos utilizando luz!

 Para iniciar, precisamos conhecer o ambiente. Pelas caracterís- 
t icas e pelo uso do espaço, veremos quais pontos não podemos 
deixar de avaliar, como questões relacionadas a iluminação natural, di-
mensões e acabamento. Vamos analisar a parte técnica e ver a viabilida-
de dos projetos no sentido funcional, estético e  econômico para poder,
por fim, detalhar. 

Iluminaro que, como e com o quê
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E AÍ? PRONTO PARA ENTENDER 
COMO ILUMINAR UM AMBIENTE?

 Um bom projeto de iluminação pode mudar o ambiente
em sua concepção estética, ele pode deixar o espaço funcional, mais 
confortável e agradável, criar diferentes cenas, proporcionar diferentes 
sensações e economizar, o que é muito importante!    

 Para poder desenvolver um projeto de iluminação, precisamos 
  setnatropmi seõtseuq ratneserpa somaV .sedadilibissop sa sadot me rasnep

CONCEITOS BÁSICOS
Amperagem, circuito elétrico, interruptor, potência, dimer, luminária, soquete,  

luminosa, intensidade luminosa, ângulo de abertura, temperatura de cor, 
índice de reprodução de cor, índice de proteção e quantidade de luz para o 
ambiente.

EFEITOS DE ILUMINAÇÃO

TIPOS DE ILUMINAÇÃO

 Conhecendo o básico, você vai entender como escolher a lâmpada 
correta para o ambiente e desenvolver um bom projeto com diferentes
 tipos de iluminação e efeitos, dando conforto, mais vida e sentido ao espaço.
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- Baixo consumo de energia
- Facho de luz livre de calor
- Vida útil longa
- Alta eficiência
- Livre de metais pesados
- Excelente qualidade de luz
- Acendimento instantâneo

LED

 LED
É um componente semicondutor que, ao ser polarizado, emite luz com 

é o que há de mais moderno em iluminação.

Conceitos Básicos de Iluminação

significa light emitting diode, ou seja, diodo emissor de luz.
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AMPERAGEM
 Unidade de medida de intensidade da corrente elétrica.

VOLTAGEM
 Serve para medir tensão elétrica, ou seja, a diferença entre potencial 
elétrico entre dois pontos. Sua unidade de medida é  Volts [V].
110 ou 127 V?  A diferença entre estas duas tensões criam certa “confusão” 
para pessoas. Existem países que possuem tensão 110V, inclusive no Brasil já 
usamos essa medida, mas após padronização das concessionárias, o 127V 
virou padrão. Para facilitar, vamos considerar o 127V como a sigla de tensão 
dos nossos projetos!  

 É indispensável saber qual a tensão elétrica (popularmente conhecida 
como voltagem) na hora de projetar. Os produtos podem ter versões nas 

CORRENTE ELÉTRICA X TENSÃO

Tensão e corrente podem ser usadas para 
calcular o consumo de energia de diversos 
equipamentos, quando estes não tiverem 
a informação disponível. Para isso, basta 
multiplicar o número de volts por amperes. A 
resposta obtida tem como unidade de medida 
o watts:  unidade de medida do uso de energia 
elétrica (potência).

!

CONFIRA SEMPRE A TENSÃO DO AMBIENTE! 
CUIDADO PARA NÃO ERRAR NA HORA 

DA COMPRA, A TROCA GERA RETRABALHO!
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nos projetos para não termos problemas, esse cuidado evita danos aos 
aparelhos, proporciona segurança e, principalmente, evita acidentes grandes 
relacionados à eletricidade!

 Lâmpadas também têm diferentes voltagens, não adianta fazer um  
projeto maravilhoso e na hora de comprar o material ser todo 127V se a 
tensão que chega no ponto é 220V. Não vai funcionar! 
 
 Tensão bivolt e autovolt são tecnologias distintas, que trabalham 
de diferentes formas. A primeira atua em aparelhos que podem conter 
uma chave seletora de tensão ou, ainda, que podem operar em duas 

automaticamente. Já os aparelhos autovolt se adaptam à tensão fornecida 
pela rede elétrica, independente de em qual faixa ela trabalhe. Deste modo, seu 
aparelho elétrico não queimará, independente da “voltagem” da rede, pois 
sua fonte se ajustará instantaneamente a ela. Uma torradeira autovolt, por 
exemplo, permite que ela seja utilizada em tomadas que recebem a tensão 
110V, 127V, 200V ou outra, sem sofrer danos.  

?
O que acontece se eu ligar um
aparelho 127v em uma tomada 220v? 
 E le  receberá o  dobro da tensão elétr ica  
necessária para funcionar, por isso ele queima! Caso seja 
necessário ligar, utilize um transformador para não ter 
sobrecarga de energia no seu aparelho e você poderá 
utilizá-lo normalmente! 
 
O que acontece se eu ligar um 
aparelho 220v em uma tomada 127v?
 O estrago não é grande, mas a sua capacidade 
de funcionamento será afetada já que sua potência é 
menor!

Antes de ligar qualquer aparelho, é importante conferir a tensão daquela 
tomada, caso contrário você pode ter um prejuízo totalmente indesejado.

faixas (V) específicas predeterminadas pelo fabricante, que se ajustam
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 A escolha de tensão está diretamente relacionada com a potência do 
equipamento, ou seja, a corrente elétrica necessária para que ele funcione!

CIRCUITO ELÉTRICO
Os circuitos são criados para comandar um único ponto com uma ou 
mais lâmpadas. Um ambiente pode ter mais de um circuito elétrico.
Na parte técnica, separamos por segurança para controle de cargas. 
Na parte estética, para poder ter diferentes formas e pontos de acendimento 
da iluminação.

SEPARE SEMPRE CIRCUITO DE
ILUMINAÇÃO DO CIRCUITO DE TOMADAS.

Fio com seção mínima de 15mm 

Fio com seção mínima de 25mm 

CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO

CIRCUITO DE TOMADAS

 

É comum que, em ambientes corporativos e shoppings, por 
exemplo, utilizem 220 volts. Isso acontece devido á elevada demanda 
de potência, demanda que talvez não seja tão elevada na maior parte 
das residências!
 Indiferente da tensão escolhida, várias ações devem 
ser tomadas visando a aumentar a segurança da instalação. É 
muito importante, por exemplo, instalar os DISJUNTORES. Eles são 
dispositivos de proteção que têm o papel de atuar, caso alguma 
corrente ultrapasse o valor nominal permitido. Estes dispositivos 
atuam visando a impedir danos como curto circuitos ou correntes de 
falta capazes de causar choques elétricos. Este segundo caso pode 
acontecer com aparelhos que estão com falha no isolamento.
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INTERRUPTOR
Responsável por “abrir e fechar” os circuitos, ou seja, ligar e desligar a 
luz. Existem três tipos de interruptores: simples, duplo e triplo. Além 
disso, podemos fazer uso do interruptor hotel e chave-cruz. 

 
na planta  elétrica deve ser das seguintes formas:

Interruptores simples
Indicados para ambientes pequenos
com apenas uma porta de acesso
e um único circuito elétrico.

Interruptores duplo
Indicados para ambientes maiores
que podem ter a iluminação 
separada por dois circuitos.

Interruptores triplo
Indicados para ambientes amplos
com três circuitos elétricos e que 
têm diferentes luminárias.

Interruptor hotel ou paralelo
Utilizado para controlar uma lâmpada
que já tem um interruptor principal. 
É utilizado em corredores, escadas e 
quartos.
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 No desenho a  seguir, mostraremos que diferentes circuitos em 
um mesmo ambiente são ótimos para criar cenas e efeitos de iluminação.
Em todos os circuitos, podemos utilizar o dimer para controlar 
a intensidade da luz e deixar o ambiente mais intimista e aconchegante. 
Atenção: devem  ser utilizadas lâmpadas dimerizáveis e compatíveis.

 No desenho abaixo vemos a planta baixa de um dormitório
onde queremos ter dois pontos para desligar e ligar a iluminação geral. 
Para isso, será necessário instalar o interruptor paralelo. Essa 
solução é bastante utilizada em quartos, por exemplo, posicionando 
um ponto interruptor ao lado da cama e mantendo o existente na 
entrada do cômodo.      

#CIRCUITO PARALELO:
LIGA E DESLIGA EM LUGARES DIFERENTES
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LEMBRE-SE: NÃO ESQUEÇA DE ORGANIZAR OS INTERRUPTORES
E A POSIÇÃO DE CADA UM DELES DE ACORDO COM O PROJETO!

USE CORES PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO
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DIMER
 São geradores que controlam a intensidade da luz, gerando maior 
ou menor luminosidade, por meio do controle de energia. O dispositivo 
pode ser utilizado para controlar a intensidade da luz de uma ou de mais 
lâmpadas, proporcionando um ambiente mais agradável, com muito mais 
possibilidades e versatilidade! Além disso, evita o desperdício na eletricidade 
ajudando com a economia da energia!
 Existem diferentes tipos de dimer e podemos utilizar em vários tipos 

lâmpadas tem também um interruptor para desligar totalmente a lâmpada.

SOQUETE

RGB
 É a abreviação do sistema de cores primárias red, green e blue,  que 

lês. Produtos como fita de LED e 
projetores têm essa opção de iluminação. O controle pode ser usado 
para dimerizar, trocar as cores e escolher efeitos de luz. Então é só utilizar a 
imaginação!

TRANSFORMADOR
 Converte a tensão da rede 127V para 220V ou vice versa. 

REATOR
 Responsável pela passagem da corrente elétrica da rede para a 
luminária. Normalmente transforma a tensão da rede para 12/24vdc ou uma 
determinada corrente elétrica 

de lâmpadas LED. Importante que se verifique sempre a compatibilidade das
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MAIOR POTÊNCIA 
NÃO QUER DIZER QUE ILUMINA MAIS!

O Lúmen é a quantidade de luz emitida por uma 
lâmpada em todas as direções, que também recebe 

uma lâmpada ilumina um ambiente: quanto maior 
esse número, mais luz a lâmpada emite. 
Já o Watt, que também é conhecido como potência, 
está relacionado ao consumo de energia. Portanto, 
não representa a emissão de luz. 
Apesar de serem características separadas, elas 
andam juntas quando o assunto é iluminação. 
Uma boa lâmpada iluminará bem consumindo 

superior e menor potência.

!

POTÊNCIA
 Quantidade  de  energia  consumida  pela  lâmpada.  Infuencia  diretamente
na questão econômica na hora da escolha da lâmpada. Maior potência
não signifca que ilumina mais. 
Sua unidade de medida é Watt (W). 

FLUXO LUMINOSO
 Quantidade de luz emitida por uma lâmpada em todas as direções.
Sua unidade de medida é lumens (lm) . 
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EFICIÊNCIA LUMINOSA 
 É o fluxo luminoso dividido pela quantidade de energia total 
consumida. Pode ser chamado de rendimento luminoso. 
 
emitir maior quantidade de lumens consumindo a menor quantidade
de energia, assim você estará sempre economizando. 
Sua unidade de medida é lm/w (lumen/watt).

EXEMPLO: Qual lâmpada utilizar em um dormitório com 9,6m2?

QUANTIDADE DE LUZ = ÁREA X ÍNDICE DE ILUMINÂNCIA

1x PAINEL DE LED 4x DICROICA

OPÇÃO 001 OPÇÃO 002

Fluxo Luminoso: 1120 lumens
Valor: R$50,00

Fluxo Luminoso: 1000 lumens
Valor: R$100,00
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Quanto consome

Quanto ilumina

INTENSIDADE LUMINOSA
 Intensidade máxima atingida por uma fonte luminosa no centro do 
facho de luz (quantidade de luz dentro do facho/ângulo).
Sua medida é em candelas (Cd).

ILUMINÂNCIA
 Incidência de luz em uma superfície.
Sua unidade de medida é Lux (lx). 

 Esse projeto necessita 960lm, para iluminar o dormitório. Temos 
muitas possibilidades de iluminação para escolher que resultem na 
quantidade de luz desejada para o ambiente. A primeira é colocar um 
painel de LED (1120lm), e a segunda é utilizar quatro dicroicas (1000lm). 
A diferença está no tipo e efeitos de iluminação desejados, além do valor. 
O painel seria utilizado como um ponto central geral e distribuiria a luz, 
enquanto as dicroicas seriam posicionadas em quatro pontos diferentes e 
direcionariam a luz.
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 A tabela ABNT, como mostra abaixo, traz as informações para 
cálculo de quantidade de luz ideal por ambiente. Usamos a tabela da 
ABNT para ter essas informações e poder fazer um cálculo de quantidade

É uma forma de orientação!
 Alguns ambientes como escritórios precisam de uma 
iluminação mais intensa, enquanto em outros ela deve ser mais suave e 
acolhedora, como em um quarto. Por isso, a quantidade de lux indicada 
para cada cômodo é diferente. Para facilitar, a média de luz utilizada 
é a seguinte:

AMBIENTE LUX

Sala - Luz Geral 100 - 200

300 - 750

100 - 200

200 - 500

100 - 200

200 - 500

100 - 200

200 - 500

75 - 150

300 - 500

Sala - Luz Local (leitura)

Cozinha - Luz Geral

Cozinha - Luz Local (pia, mesa e fogão)

Quarto - Luz Geral

Banheiro - Luz Geral

Hall, escada, despensa e garagem

Quarto - Luz Local (cabeceira)

Banheiro - Luz Local (espelho)

Escritório - Mesa de trabalho

Considere a tabela para um cálculo base de iluminância no ambientes.
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QUANTIDADE DE LUZ PARA O AMBIENTE 
 A quantidade de luz é medida em lumens e lux. 

incidência de luz na superfície! As aferições luminotécnicas realizam-se de 

de ensaio) e 5413, entendido que a condição mínima de iluminância exigida 
é variável em função da atividade realizada.

 
cálculo éfeito pela quantidade de lúmen de uma lâmpada dividido pelo 
metro quadrado do espaço.

 Na imagem abaixo, é possível conferir a diferença entre iluminância, 
fluxo luminoso e intensidade luminosa:
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Essa foi a amostra grátis do Guia 
de Iluminação. Quer ter o guia 

completo? Aproveite o Combo de 
8 E-books para ter o material 

completo utilizado pelas arquite-
tas da ArqExpress
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COZINHA



Com carinho,

Renata Pocztaruk

Os guias são baseados em experiências reais 
com objetivo de orientar você.
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 Na teoria: realiza-se a medição, verificam-
se os pontos existentes, analisam-se as condições e 
acabamentos, faz-se um layout, escolhem-se os materiais. 
Aprovado, é só detalhar e fazer a obra, certo? Não... Não 
tão certo! Não é tão simples assim! 

      Sempre, antes de qualquer decisão ou escolha, o 
primeiro passo é fazer um levantamento, conhecer o local, 
suas condições, suas peculiaridades. Um levantamento 
é necessário para poder conferir, no local, tudo aquilo 
que os desenhos representam, mas é bom lembrar que 
irregularidades, nós só as detectamos, visitando o espaço 
e conhecendo o local.  

      Levantamento ou medição: análise do espaço sem 
verificação de estrutura ou sistema não aparente. 

 Após essa etapa, precisamos conhecer o 
cliente, usuário do espaço, entender seus gostos, suas 
necessidades, seu orçamento e assim adaptar essas 
informações ao ambiente que está sendo projetado ou 
decorado, para depois poder iniciar um estudo, conceito, 
layout, buscar referências. É um processo que não funciona 
se não for planejado ou se não tiver acompanhamento. 
 
 Criamos uma “equação de ouro” para você, e, ao 
aplicá-la, você terá sempre sucesso no seu projeto.

EQUAÇÃO DE OURO ARQEXPRESS
(Estética + Funcionalidade) x Orçamento
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 O desafio de qualquer profissional é aplicar sempre 
a equação, levando em consideração os três pontos - 
estética, funcionalidade e orçamento - no desenvolvimento 
do projeto analisando sempre as condições do espaço, as 
necessidades e as escolhas do cliente, as normas, as ideias, 
as experiências e ao repertório.  

 Profissionais de interiores lidam diariamente 
com os sonhos. As pessoas buscam, nos profissionais, 
as respostas para os seus problemas, e o real papel de 
qualquer profissional é imprimir aos ambientes a identidade 
dos usuários alinhadas as necessidades quanto à estética, 
à funcionalidade e ao orçamento. Para que os sonhos não 
se tornem pesadelos, é necessário fazer o planejamento 
dos ambientes.  Um projeto é um planejamento.
 
 O uso de cada espaço, as escolhas dos 
acabamentos, o lugar onde cada objeto será colocados, 
a circulação, a forma como uma pessoa se movimenta no 
ambiente, o fácil acesso às suas necessidades, precisam 
ser previstos no planejamento de qualquer ambiente. O 
objetivo dos nossos materiais é poder orientar você a 
entender mais sobre o assunto e realizar, da forma mais 
confortável possível, os ambientes para os seus usuários!

 Todos os espaços têm particularidades e detalhes 
que precisam ser cuidados e pensados na hora do 
desenvolvimento, mas o objetivo final é sempre o mesmo, 
criar espaços que atendam as necessidades de cada 
cliente, tornando o ambiente agradável e confortável 
levando assim  o BEM-ESTAR PARA O LAR sempre.
      

”Uma casa não é um lar” 
“O bem-estar começa no seu lar”
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PLANTA BAIXA

LEVANTAMENTO

ANÁLISE VIABILIDADE

MEDIDAS
FACILITA

PÉ DIREITO

PORTAS/JANELAS

ELÉTRICA/GÁS/HIDRO

ESTRUTURA

SIM NÃO

LAYOUT

MATERIALIDADE DETALHAMENTO

FUNCIONAL

TÉCNICA

ECONÔMICA

DIMENSIONAMENTO

PROPORÇÃO

FLUXOGRAMA DE PROJETO

Start!
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LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

 O levantamento, para mim, é uma das etapas mais importantes do 

para projetar depois. 
      
 O primeiro passo antes de qualquer concepção de ideia ou projeto 
é fazer o que chamamos de medição ou levantamento. Nesta etapa, 

in loco todas as medidas de perímetro, paredes e suas 

de fazer uma análise completa do espaço. Lembramos que, nesta fase, 
conseguimos analisar apenas o que está aparente. Estruturas e sistemas 

 
 Nesta, fase podemos constatar irregularidades como prumo das 
paredes, diferença de níveis, diferença de medidas, e mais uma série 
de informações que a planta baixa aceita, mas que, em um papel, não 
podemos perceber. 

Para o levantamento de um ambiente você vai precisar dos 
seguintes materiais: 
1. prancheta ou caderno, lápis, borracha e canetas coloridas  
(linhas de cores diferentes podem facilitar, posteriormente, a 
leitura das anotações);
2. r
3. 

 Anote sempre o maior número de informações nesta etapa. Anote 
detalhes, posição dos pontos elétricos e hidráulicos, posicionamento do ar 

dúvida, por isso, não deixe de fazê-lo. 
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CHECKLIST: MEDIÇÃO

 Planta baixa:   Sim    Não

 Cliente não tem a planta baixa? Leve seu kit completo para 

medição!

        Localize o norte   

         Medida do perímetro

         Largura e comprimento 

         Distância entre os vãos (portas e janelas)

         Espessura das paredes

         Alvenaria

         Bloco

         Gesso

         Outros

Dependendo do sistema construtivo, precisamos tomar alguns 
cuidados! Paredes em gesso são ótimas para passar tubulação, 
mas suportam menos peso que alvenaria, por exemplo.

         Porta: largura x altura

         Janelas: largura x altura/peitoril 
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projeto de iluminação, preste atenção!

        Gesso Convencional Laje

        Gesso Acartonado  Madeira

        PVC   Outros

 

TIPOLOGIA DAS ESQUADRIAS MAIS UTILIZADAS
PM -  Porta Madeira
PA -  Porta de Alumínio
PF -  Porta de Ferro
JA -  Janela de Alumínio
JF -  Janela de Ferro
PCF - Porta Corta Fogo 

COMPLEMENTOS
B -  Basculante
C -  Correr
D -  DryWall
P -  Persiana
PV -  Pele Vidro
V - Veneziana
Vi - Vidro
Va - Vidro Aramado
Vs - Visor (Vidro a prova de balas)

teto, caso houver.

        Pé Direito

As esquadrias podem ser de 
diferentes cores, materiais, 
preste mais atenção a isso!

Elas podem 
ter diferentes 
acabamentos!
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 Marcação estrutural

         Pilares 

         Vigas

        Outros 

         Pontos Hidráulicos 

         Posição Ponto de Gás

         Saída Ventilação (Coifa)

         Pontos Elétricos (Tomadas)

         Posicionamento de Interruptores + Pontos de Luz

         Outros

         Tipos de Piso  Acabamento do Revestimento 

         Tipos de Pedra  Modelo Cuba

         Modelos Metais  Outros

 Faça a marcação e medição do mobiliário existente (quando houver)

         Bancada Inferior

         Bancada Superior

         Outros 
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LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

 Use gestão de cores para facilitar o seu entendimento.

PLANTA BAIXA: PAREDES
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LEVANTAMENTO PONTOS COMPLEMENTARES  

 Procure fazer um levantamento completo, marcando todos os 

dúvida, faça a marcação em vistas com as medidas para facilitar o 
desenvolvimento do projeto depois! Tudo que você desenhar em planta, 
faça a vista também. 
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elementos são diretrizes para qualquer projeto de cozinha.

  Ponto de gás

  Pontos de hidráulica (água, esgoto, posição do aquecedor) 

  Ventilação (saída da coifa)

  Elétrica (voltagens, posicionamento, posição CD elétrico)

  Registro

  Ralo

  Caixa de gordura

  Outros

Solicite os projetos complementares para as construtoras!
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

O processo de projeto inicia no momento em que o espaço pode ser 
percebido, imaginado! 

simples de fazer uma conferência sem ter que visitar o local novamente. 
Fazer duas vezes a mesma coisa é retrabalho!

 Aproveite, escolha quatro ângulos e fotografe sempre o ”antes”, e,   

esse processo, além do ambiente pronto, terá ”conteúdo para postar” nas 
redes depois! 
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LAYOUT

 O projeto de layout de interiores se refere à organização interna 
do espaço. , 
garantindo assim que as atividades tenham um bom desempenho quando 
realizadas. 
 
 O benefício do layout é a certeza de que o ambiente seja funcional, 

das circulações é de extrema importância. 

 O layout é a base para o desenvolvimento de todos os outros 
projetos complementares e, com base nele, que se compatibilizam todos 

execução.

 O desenvolvimento do layout se baseia nas necessidades e nas 
expectativas do cliente alinhado com as particularidades do ambiente. 
É muito importante que a rotina dos usuários seja levada em consideração 
no desenvolvimento desta etapa. Depois, no levantamento no local 
e desenvolvimento do layout, podemos analisar outros pontos como 
iluminação e ventilação. Esses aspectos podem afetar diretamente na 
distribuição e a composição do espaço. 

 Quando falamos de layout de cozinhas, precisamos sempre 
analisar o espaço e estudar as necessidades do cliente, como 
mencionado, lembrando sempre de respeitar as circulações e a forma 
como as pessoas podem se movimentar no espaço, buscando alternativas 
que sejam práticas, funcionais em busca sempre de um ambiente bonito e 
agradável. 

desenvolvimento, é importante que iniciemos entendendo a relação entre 
pia x geladeira x fogão. Esses elementos, quando bem posicionados, 
otimizam as tarefas e reduzem o tempo de preparo dos alimentos! 
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 A norma, o código de obras estipulam dimensões mínimas para cada 
cômodo e, ao desenvolver qualquer planta baixa, é necessário respeitá-
las, podendo assim, não só usar o espaço de forma adequada bem como 
manusear os equipamentos e se deslocar de forma confortável. De acordo 
com a norma, na largura mínima de uma cozinha deve ser possível inscrever 
um círculo de no piso do ambiente e pé-direito deve 

Cozinha



Essa foi a amostra grátis do Guia 
de Cozinha. Quer ter o guia 

completo? Aproveite o Combo 
de 8 E-books para ter o material 
completo utilizado pelas arquite-

tas da ArqExpress
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 Foi-se o tempo em que as plantas de projeto eram apre-
sentadas em papel vegetal, graficadas em nanquim de diversas 
espessuras! Muitos de vocês talvez não tenham passado por 
esta fase... 

 Hoje a tecnologia contribui para excelentes resultados 
com as ferramentas de software 2D e 3D, mas às vezes ainda 
me pergunto se essa experiência tecnológica contribuiu ou não 
para a evolução da profissão....

 As ferramentas que já são util izadas desde 1990 e hoje 
evoluem cada vez mais, com certeza têm como resultado o desen-
volvimento de projeto de forma mais rápida, mais fácil, mais ágil 
mas precisamos lembrar que a criatividade não vem do computador, 
ele não pensa... Quem sabe em pouco tempo ele vai projetar sozinho, 
mas antes com certeza será necessário um setup para tal função
acontecer!

 Acredito que a criatividade se desenvolva mais facil-
mente com um lápis e um papel, o desenvolvimento serve para 
solucionar, mas a ideia básica é necessária para poder criar! 
Um software pode renderizar uma imagem que seja 99% real, 
mas de uma coisa vocês podem ter certeza, não adianta a ilustra-
ção ser perfeita se ela não puder sair do papel!

 A ideia de desenvolver este guia foi unir muito conheci-
men to  e  desvendar  po r  t r ês  d i f e ren tes  o lha res  o  conce i to  
de um projeto arquitetônico. Uma arquiteta renomada no âmbito 
civi l ,  uma engenheira com mais de 25 anos de experiência em
uma das maiores construtoras do Brasil, e eu, pisciana, sonha-
dora e determinada a revolucionar a arquitetura!
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ELIZABETH KLEIMAN POCZTARUK 
ARQUITETA

 Graduada em Arquitetura pela UFRGS, MBA em Gerenciamento de Projetos, com mais 
de 30 anos de experiência em desenvolvimento de grandes projetos, proprietária de renomado 
escritório de Arquitetura.

Elizabeth Kleiman Pocztaruk

CARREIRA PROFISSIONAL
 
 Já participei de muitas obras, perdi até a conta! Já fiz projeto de Mc Donalds, Pizza Hut, 
aprovei Burger King, já fiz condomínios residenciais, casas, edifícios pequenos, empreendimentos 
gigantes e hoje meu maior desafio está sendo aprovar o maior projeto com o qual estou envolvida: um 
shopping de 15 hectares  no coração da cidade de Porto Alegre!
 Iniciei fazendo obras para o meu pai e trabalhava no canteiro de obra também! 
 O que mais me encanta na arquitetura é que cada projeto é único, cada projeto é um novo 
desafio, e assim o meu trabalho acaba sendo muito dinâmico! 
 Hoje com a desaceleração da economia, vemos apartamentos cada vez menores e o que 
eu realmente gostaria de fazer e ver são projetos como antigamente, onde conseguimos realmente 
adaptar as necessidades ao espaço trazendo bem-estar e qualidade de vida aos moradores! 

QUEM SOMOS, NOSSA VIVÊNCIA

 “Minha paixão pela Arquitetura começou 
muito cedo, desde o ensino fundamental. Sem- 
pre gostei das canetas coloridas, réguas e aulas 
de desenho, tudo me fascinava. Quando fui fazer 
a inscrição para o vestibular, não tive dúvida, a 
decisão estava tomada. 
 Mas até então não tinha conhecimento 
do que significava ser um arquiteto. Hoje, após 
34 anos de experiência e mais de 1.000.000m2 
projetados, em diversas cidades do Brasil, te-
nho convicção de que escolhi o caminho certo: 
a arquitetura me fascina. Criar espaços de vida e 
proporcionar felicidade às pessoas, é muito grati-
ficante. 
 O aprendizado do arquiteto nunca termi- 
na, pois cada projeto é um desafio diferente, e 
isso é motivador. 
 Em cada projeto, devemos procurar sem-
pre a melhor solução, seja ela simples ou com-
plexa.. Meu lema é buscar fazer o melhor sempre, 
e é isso que procuro transmitir à minha equipe.” 
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Lilian Maya Rodrigues

LILIAN MAYA RODRIGUES
ENGENHEIRA

 Graduada em Engenharia Civil pela PUCRS, MBA em Gerenciamento de Projetos, Pós- 
Graduação em Marketing, com 25 anos de experiência em coordenação e gerenciamento de 
projetos, tendo atuado em grande incorporadora.

CARREIRA PROFISSIONAL
 
 Já participei de aproximadamente 110 empreendimentos, mais de 1.800.000m2 de projetos. 
Dessas obras, não trabalhei full time no canteiro, mas participei de atividades como de protóti-
pos, conferências, medições, e sempre era necessário conferir in loco o que estava planejado. 
 A maior obra de que já participei foi no bairro Jardim Europa, mais 260.000m2 de projeto, mas, 
mesmo assim, não considero o maior desafio que já tive na profissão. Para mim, este foi liderar uma 
equipe e ser responsável por todos os projetos de uma grande incorporadora. Já houve fases em
que desenvolvemos uma média de 16 projetos ao mesmo tempo.  
 Mesmo que existam muitos desafios nessa profissão, ver o resultado do trabalho executado, 
a obra em pé, pronta, é encantador! Sinto-me orgulhosa quando ando pela cidade e vejo em quan-
tos projetos já trabalhei.  
 Para o futuro da arquitetura, gostaria de ver arquitetos que nunca deixassem de sonhar e 
que aliassem à sua capacidade de criação o desejo de transformar cada vez mais as paisagens 
urbanas das cidades em verdadeiras galerias de arte. 

 “Definir bem as premissas de um pro -
jeto, fará com que o produto fina l atinja seu 
objetivo. 
Com vivência em desenvolvimento de produ-
tos e coordenação, gerenciamento e compa-
tibil ização de projetos, que somados chegam 
a 1.800.000 m² de obra construída, tenho 
convicção de dizer que padronização e pro -
cesso ,  são  pa lavra-chaves  de  sucesso ,  e  
devem andar sempre juntas.
 O arquiteto ao criar/projetar precisa 
sempre se preocupar com a viabilidade téc-
nica para materializar o que está propondo. 
Outra questão é a viabilidade de custo/or-
çamento.  De nada adianta bolar um proje-
to que seja inviável economicamente para o 
cliente.
 Um projeto de sucesso é aquele em 
que o arquiteto materializa a sua ideia, res-
peitando o escopo recebido, com viabilidade 
 técnica para executar pelo custo pretendido.”
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RENATA POCZTARUK 

 Pisciana, sonhadora, apaixonada pelo trabalho. Graduada em Arquitetura pela Pontifícia 
Universidade Católica, oito semestres do curso de design pela RITTER DOS REIS, MBA em Ge-
renciamento de Projetos na Escola Superior de Propaganda e Marketing ,  proprietária do seu 
escritório RENATA POCZTARUK ARQUITETOS e sócia-fundadora da maior plataforma de arqui-
tetura do Brasil ArqExpress & Club ArqExpress.  

Nunca quis fazer arquitetura, meu sonho sempre foi fa-
zer moda! Desde pequena sempre gostei de me vestir de 
forma diferente, usar coisas diferentes, acho que o que 
eu sempre quis mesmo foi fazer a diferença. Só não en-

na faculdade, recebi de presente do meu pai um empre-
go, meu primeiro emprego! Não sabia nada, mas nada 

buscar cada vez mais informações para saber cada vez 
mais! Fiquei quase quatro anos na Florense, e hoje eu
tenho certeza de que eles são os maiores responsáveis 
pelo meu amor pela criação e pela organização de ambien-
tes! Pude depois disso, ter a oportunidade de trabalhar 
com a maior arquiteta de todas: minha mãe, e depois de 
batalhar muito, mesmo sem saber nada, resolvi mudar 
e fazer diferente. Foi neste momento que criei a ArqEx-
press! Sem as minhas oportunidades e experiências eu 
jamais estaria aqui! Agradeço muito ao meu pai, meu 
maior ídolo, à minha mãe, a melhor arquiteta que eu co-
nheço, à Leila e à Denise, minhas primeiras chefes! Hoje 

tudo o que eu faço é para realmente fazer com que to-
dos se apaixonem também”

CARREIRA PROFISSIONAL
 
 Já passei por muita coisa! Já tive uma empresa de acessórios, uma loja na praia, trabalhei 
em um Jornal Jovem, quis fazer moda, mas hoje a minha maior habilidade é compartilhar toda a 
minha experiência!
 Quando eu não sabia nada, já fazia obras (apartamentos pequenos) e achava, na época, que 
eu sabia muito. Já demorei sete meses para fazer um apartamento de 40m 2, hoje eu faço este mes- 
mo apartamento em 45 dias!
 Enquanto todos se profissionalizavam em renders e 3D, eu resolvi estudar GESTÃO , ler todos 
os livros sobre o assunto, assistir a todos os vídeos no YouTube e foi aí que criei a ArqExpress!
 Meu maior desafio com certeza foi abrir mão de levar adiante o maior escritório de projetos 
de Porto Alegre (da minha mãe) e começar de novo, começar um novo conceito, abrir mão do que 
já estava pronto para revolucionar a arquitetura! 

RENATA POCZTARUK
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pelos nossos olhos
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PROJETO ARQUITETÔNICO 
By Elizabeth Pocztaruk

 Quando se fala em arquitetura, nunca se sabe ao certo o que realmente significa.
 
 O que é então Arquitetura? O que significa um Projeto Arquitetônico? 
 
 Na minha experiência de 37 anos formada em arquitetura posso dizer que não é sim-
plesmente fazer, desenhar, aprovar e construir um projeto, é uma interação com o local, uma 
identificação com o morador ou cliente, é criar ambientes que melhorem a qualidade de vida 
das pessoas. É trabalhar sonhos, desafios, é uma responsabilidade e tanto! Arquitetura não é 
como medicina, que lida com a vida em emergência, mas é vital para a saúde de todos. Na 
arquitetura, buscamos sempre a felicidade, o bem-estar!   
 Nem sempre podemos fazer o que gostaríamos nos nossos projetos, a decisão final é 
do cliente! A vida, a profissão tem destas coisas, o maior desafio do profissional é sempre ir em 
busca da melhor solução e o meu desafio é buscar a melhor solução e fazer da melhor forma 
possível. 
 Gostando ou não, será sempre um grande aprendizado! Como dizia Le Courbusier: “A 
casa é uma máquina de Morar” .  Ou seja, tudo deve funcionar em uma sequência com lógica. 
 Arquitetura nada mais é do que colocar a vida em ordem, organizar os espaços de forma 
lógica, organizada, funcional! Arquitetura para mim  é a organização espacial das necessida-
des humanas. Todo projeto começa assim, organizando o espaço para o propósito que se quer 
atingir. Os métodos de fazer isto são múltiplos, e estão exemplificados em metodologias que 
se aprende na vida real, não na faculdade!  
 Uma história que me marcou muito foi o meu segundo semestre na faculdade, nosso 
trabalho era fazer um Corpo de Bombeiros .
 Meu Deus, nem eu nem ninguém sabia por onde começar, como faríamos aquilo, como, 
um aluno novato conseguiria fazer um projeto de um Corpo de Bombeiros?  
 Hoje eu já tenho a resposta, porque, na vida real não é muito diferente, como se come-
ça? Pesquisando! Indo atrás das informações e, só assim, é possível entender, aprender como 
é o processo, como é o dia a dia deste pessoal, quais as necessidades! Um programa de ne-
cessidades bem feito pode responder qualquer questão de projeto!  
 Conhecer as necessidades do cliente, usuário, seja ele uma pessoa física, jurídica, uma 
entidade, um bem público, é sempre a etapa mais importante do processo! Não existe um bom 
projeto sem uma boa sondagem!  
 Existem diversos meios para projetar, mas o que eu posso dizer para vocês é que tanto o 
papel quanto o computador, são “burros”, o que realmente faz a diferença somos nós, pessoas, 
que util izam os meios para então chegar ao fim! Você pode ter o maior computador, o melhor 
programa, mas, o que fará mesmo a diferença é a habilidade, a criatividade, o raciocínio de 
quem de fato irá desenvolver o projeto!  
 No inicio é sempre mais difícil começar, todo mundo passa por isso! Busquem sempre 
se inspirar em referências, em outros projetos! Olhar o projeto de outras pessoas não é errado, 
nem um crime! Olhar o trabalho de outros profissionais é inclusive saudável, não é copiar, é se 
inspirar e aprender, analisar, perceber as qualidades e as melhorias que podem ser feitas na 
hora de fazer uma nova obra!  
 Para finalizar gostaria que vocês parassem e pensassem também, qual a importância de 
um profissional de arquitetura? Por que contratar um Arquiteto? É fácil, nós profissionais, mais 
do que ninguém, queremos realizar sonhos! Nós queremos criar o bem-estar e levar ele para o 
lar de todos! 
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PROJETO ARQUITETÔNICO 
By Lilian Rodrigues

 

 Quando falamos em Projeto Arquitetônico, na visão de um Engenheiro ,  entendemos 
como a representação gráfica de algo que será materializado, construído.
 Ao longo da minha carreira profissional, tive a grata oportunidade de sempre trabalhar 
com projeto. Não na execução de um projeto, mas na condução e gestão de todos os envol-
vidos nos diversos projetos, e na compatibilização de todos os projetos, e, eu diria que o mais 
importante, é o Projeto Arquitetônico.
 Mais importante porque o Projeto Arquitetônico é o responsável em fornecer a base 
para que os demais projetos sejam desenvolvidos .  Sempre estive do outro lado, no caso o 
lado do cliente. Durante toda minha experiência profissional, representei e defendi os interes-
ses de uma grande Incorporadora e Construtora.
 Cabia a mim a reponsabilidade de transmitir ao arquiteto as necessidades e definições 
do projeto, o objetivo que a empresa pretendia. Essa considero a parte mais importante, ter 
bem definido quais as premissas de projeto .  Saber comunicar isso ao arquiteto, é fundamental 
para o sucesso do projeto.
 Qual será a tipologia do projeto, que linha arquitetônica seguir, qual o público consu-
midor final, etc., são algumas das informações necessárias para o momento da criação. É com 
base nestas informações, e no programa de necessidades, que o arquiteto inicia o trabalho de 
criação do projeto.
 Uma vez criado os primeiros esboços, é fundamental que o Arquiteto apresente ao 
cliente/Incoporador o estudo, para saber se está indo no caminho certo, assim o projeto pode 
ir sendo “lapidado” de forma correta e segura, atendendo o objetivo do cliente. 
 Tão importante quanto a criação do projeto, é prever no projeto os espaços para aten-
der às necessidades dos demais projetos .  Por isso a consulta aos projetistas dos complemen-
tares, é muito importante. Um bom projeto arquitetônico, deve contemplar os espaços neces-
sários às demais disciplinas. 
 Tudo deve ser pensado, nos mínimos detalhes. Aquilo que é deixado para depois, cer-
tamente não terá uma boa solução. 
 Além do cliente final/usuário, entendo que o engenheiro/construtor, é um cliente muito 
importante. É para este cliente que as informações do projeto devem atender. É pensando na 
execução da obra que o projeto deve ser desenvolvido. Tudo deve ser bem detalhado, de for-
ma que fique claro ao executor o que é pretendido. 
 A obra pronta é a matéria viva do projeto pretendido .  É para obter este resultado que 
um projeto é desenvolvido!
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PROJETO ARQUITETÔNICO 
By Renata Pocztaruk

 

 Quando eu falo em arquitetura, meus olhos brilham ! Por mais que seja muito claro o 
meu objetivo dentro da profissão, as vezes, interpretar o significado da palavra Arquitetura, 
Projeto Arquitetônico, acaba ficando sem definição!
 Arquitetura, para mim, é uma arte, uma forma de fazer as coisas, uma maneira de inter-
pretar as necessidades e transcrever elas para a realidade ! De maneira geral, pra mim arqui-
tetura tem a ver com organização, adequar o espaço às necessidades do futuro usuário! 
 Me considero, mesmo que bem jovem, experiente na profissão ! Já tive oportunidade 
em trabalhar com parte técnica de mobiliário, já tive oportunidade de trabalhar com Projeto 
Arquitetônico, já trabalhei com Projeto Executivo e hoje eu trabalho mais em um segmento de 
Projeto de Interiores! 
 Não vou esquecer da minha primeira entrega de projeto na faculdade, era uma resi-
dência unifamiliar o tema, e eu lembro exatamente que em uma boa parte do terreno existia 
uma árvore que no caso deveria ser incorporada no projeto e não poderia ser retirada! Minha 
primeira entrega recebi a letra “D”, fui chamada pelos professores que queriam me alertar so-
bre a insuficiência da nota no trabalho!
 Nunca rodei, muito raramente pegava recuperação, realmente este momento me mar-
cou! Mesmo que todos soubessem que eu não queria seguir com o curso de arquitetura (que-
ria fazer moda) eu me senti na obrigação de pelo menos passar!
 Não cheguei a virar noite, mas fui para minha mesa de desenho e grafiquei tudo! Toda 
vez que minha mãe entrava e dizia que estava ruim, eu começava tudo de novo ! Meu traba-
lho ficou lindo, me sentia orgulhosa, mas, pra piorar ainda mais a historia, no meio de julho fui 
chamada pela faculdade para saber se eu tinha mesmo realizado ele.
 Não só na faculdade, mas principalmente na nossa carreira, precisamos enfrentar de-
safios e ultrapassar barreiras !  Meus professores queriam que eu fizesse um desenho “como 
prova”, me recusei, fui embora chorando, mas não fiz, pois eu sabia que estava com a razão 
e que por mais injusto que fosse o momento eu não me submeteria a mais isso! A faculdade 
de arquitetura é um grande desafio, principalmente se comparada as demais faculdades! Tem 
aula dois turnos, projetos que muitos viram a noite, trabalhos em grupo, prova.. .  é bem puxada! 
Não acho que aprendemos o que precisamos ter de conhecimento na prática na faculdade, 
mas fazer a faculdade já demonstra o primeiro desafio que vamos ter que enfrentar ao longo 
da carreira!
 Na arquitetura, precisamos seguir regras, desenvolver a criatividade ,  precisamos estar 
sempre nos desenvolvendo para ser um profissional de sucesso! Escolhi interiores pela forma 
dinâmica que acontece o processo, por gostar muito de obra e querer aprender sempre mais, 
mas, tenho certeza que tomei essa decisão porque eu testei as demais, e, conhecendo e tra-
balhando nas diversas disciplinas eu pude então escolher e entender para qual delas eu tinha 
mais habilidade !
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  Já desenvolvi mais de duzentos [200] projetos pelo meu escritório e pela ArqExpress já 
atendemos mais de hum mil e quinhentos clientes [1500]. Meu maior projeto é a ArqExpress e o 
que mais me encanta é conseguir mostrar que existe lugar no mercado para todos e que juntos 
seremos sempre mais, juntos chegaremos sempre mais longe!

+200 PROJETOS PRÓPRIOS 
+1500 CLIENTES ATENDIDOS PELA ARQEXPRESS

+1000 ALUNOS EM CURSOS PRESENCIAIS
+ 30000 PRODUTOS VENDIDOS NO CLUBE DE ENSINO

+100 PESSOAS TREINADAS 

#CURIOSIDADE

POR QUE ESCOLHI FAZER INTERIORES?
 
 Minha primeira experiência de trabalho foi em uma grande loja de mobiliários, a Floren-
se, com certeza, lá eu aprendi e me apaixonei pela parte de interiores! A melhor parte deste 
trabalho, o qual eu serei a vida inteira agradecida, é que antes de saber nada, eu aprendi desde 
o inicio tudo dentro do padrão ! 
 Depois de três (03) anos, eu sabia o nome das ferragens, a dimensão de toda modu-
lação, a composição de todos acabamentos ,  o processo de desenvolvimento, processo de 
montagem, ou seja, hoje eu sei e posso detalhar “qualquer coisa”. 
 Depois da minha experiência (nunca estagiei na faculdade, tá, pessoal?! Eu tinha uma 
empresa de acessórios que se chamava 1plusa+) na Florense (onde eu trabalhava basicamente 
com interiores) fui trabalhar com a minha mãe (Sra. Elizabeth Pocztaruk), eu não sabia nada 
de arquitetônico ,  muito menos de modulação, mas aprendi! Na época, eu paginava banheiros 
e cozinhas e precisava contar quantas pedras tinha em cada ambiente, não podia fazer o piso 
com a “hachura” do Autocad, precisava desenhar quadradinho por quadradinho (um porcela-
nato de 60x60 a medida real era 59,5x59,5 e assim que deveria ser feito). 
 Sempre foi muito minucioso o processo ,  e quando falo em ser minucioso, eu penso que 
o perfil de profissional que trabalha neste ramo, que faz Projeto Arquitetônico não pode de 
forma alguma ser desatento, precisa ser muito organizado, focado, cuidadoso e regrado ! Fi-
quei mais de três (03) anos, também, trabalhando no escritório e com o tempo fui percebendo 
que eu realmente gostava de ter contato com pessoas, ir em obra, buscar referências, ir atrás 
de novas tendências, ou seja, estar sempre em movimento, estar sempre buscando a melhor 
solução ! 
 Os trabalhos se complementam, um depende do outro, mas eu não quis seguir com 
Projeto Arquitetônico, não porque eu não gostasse, mas porque eu queria sempre mais! Não 
existe nenhuma experiência mais valiosa do que ter trabalhado com este tipo de projeto, pois 
depois disso, qualquer outra atividade se torna fácil e simples!  Por mais que Interiores possua 
padrões e regras, não existe ninguém acima do profissional que irá “conferir” o projeto no final, 
esta é a grande verdade! No processo Arquitetônico, se não tiver de acordo com a norma, se 
o órgão vigente não aprovar, ele não sai do papel ! Minha mãe sempre me disse: minha filha, 
não faz interiores! Não dá dinheiro! E eu sempre pensei, não vou fazer apenas interiores, vou 
revolucionar o processo de interiores também! 

AMOSTRA G
RÁ

TI
S

AMOSTRA GRÁTIS



15

APRESENTAÇÃO
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PROJETO
pro•je•to
substantivo masculino

1 Propósito de executar algo.
2 Plano detalhado de um empreendimento a ser realizado;
3 Conjunto de ideias iniciais de um texto, geralmente provisórias;
4 Esboço de trabalho que se pretende realizar;

orçamento, quantidade de pessoas envolvidas, etc.

 A palavra projeto de uma forma genérica significa um conjunto de ações necessárias 
para concretização de um objetivo ,  um empreendimento a ser realizado!
 Embora esta palavra se aplique para diversos campos de atividade, em cada um deles 
o projeto se materializa de forma específica, no nosso caso, um projeto arquitetônico se dá a 
partir do conjunto de ações necessárias para a execução de uma obra !  
 O objetivo principal de um Projeto Arquitetônico é a Execução da Obra, e este é então 
idealizado pelo arquiteto! Todo projeto precisa se adequar ao contexto o qual ele será inserido 
e deve também responder necessidades do cliente (essas são as premissas básicas de qual-
quer projeto)!
 

CLIENTE + NECESSIDADES + LOCAL = PROJETO

 Um Projeto Arquitetônico é a representação gráfica, a materialização, a organização e solu-
ção da ideia, do conceito com base no espaço (terreno, casa, apartamento, ambiente) e nas neces-
sidades do cliente (o que ele quer, o que ele não quer – briefing – e o programa de necessidades).  
 No desenvolvimento do projeto conseguimos estudar, testar, avaliar as melhores soluções 
para atender ao programa de necessidades baseando no espaço, normas, leis, podendo assim or-
ganizar as ideias, a obra e o processo como um todo!  
 O Projeto Arquitetônico é a parte gráfica do processo. Seu propósito é facilitar o estudo dos 
possíveis problemas de uma obra e seu objetivo principal é a execução da mesma. O projeto deve 
se adequar aos contextos naturais e culturais em que se insere e responder às necessidades do 
cliente e futuros usuários do edifício. Um projeto tem que ter todas as informações necessárias 
para um perfeito entendimento por parte do construtor/engenheiro que irá de fato executar e, para 
isso, existem normas e padrões que devem ser seguidos. 
 Uma atividade muito importante dentro do processo, é a compatibilização entre as diver-
sas disciplinas – arquitetura, estrutura, elétrico, hidrossanitário, ar condicionado, segurança, etc. 
– podendo assim identificar conflitos, interferências, e, resolvê-los antecipadamente, evitando re-
trabalho, maior custo e perda de tempo.  
 Um projeto com qualidade é aquele onde o arquiteto, através da sua criação, atende todas 
as necessidades do cliente, dentro das normas e leis municipais e do custo pretendido! 

QUALIDADE = NORMAS + CUSTO + NECESSIDADE 

OSCAR NIEMEYER
“A base da arquitetura é a invenção”
“A arquitetura deve aproximar as pessoas ao que é uma obra de arte”
“A gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem”
“Se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é o que 
faz o concreto buscar o infinito”
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ENGENHEIRO X ARQUITETO

#FICAADICA
ATENÇÃO: O arquiteto não é o responsável pelo orçamento final da 
obra, mas o profissional que entender custos de obra e custos de 
materiais irá de fato se destacar no mercado.

#dicionáriodoguia
PROJETO

Conjunto de  desenhos e documentos 
técnicos que serão 

necessários à construção

EXECUÇÃO
Conjunto de ações técnicas,

 usando sempre o projeto como base,
necessárias à construção da obra

OBRA
Espaço a ser construído

ARQUITETO
Técnico contratado responsável pelo 

Projeto da Obra a ser executada

ENGENHEIRO
Responsável técnico que responde 
pela execução da obra ou reforma

 Engenheiro e Arquiteto são profissões que se complementam, trabalham juntas! Eu sempre 
digo que profissionais de arquitetura estudam para desenvolver o projeto e o engenheiro estuda 
para de fato tirar esta ideia do papel e deixar ela “em pé”.
 Podemos fazer uma classificação geral onde, arquitetos são a parte criativa, preocupam-se 
com a estética, e os engenheiros são mais disciplinados, mais técnicos, ficam de olho para ver se 
o que está sendo criado pode de fato ser construído!  
 Hoje o maior cuidado que precisamos ter como profissionais é projetar ideias que sejam 
viáveis, que sejam exequíveis, caso contrário, não importa o nível de conhecimento do engenheiro, 
este não poderá resolver e consequentemente não será executado! 
 O engenheiro está mais ligado à parte técnica da construção, calculando o que é neces-
sário para colocar a obra de pé. Os profissionais de engenharia civil também se preocupam com 
fatores como tipos de materiais, inclinação do solo, umidade e incidência de ventos. 
 O arquiteto trabalha com a ideia, o conceito, a forma de organizar, o profissional precisa 
apresentar soluções criativas para o espaço, a fim de atender às necessidades estéticas e funcio-
nais dos clientes. O profissional de arquitetura deve considerar sempre o conforto como premissa 
de projeto e prever um planejamento de viabilidade técnica para que a obra possa ser de fato 
executada e fique dentro do orçamento!
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ARQUITETO PODE EXECUTAR OBRA?

FATORES IMPORTANTES DE UM PROJETO

 Porque não? Gente, obra é incomodação ,  todo mundo sabe né?! Por mais que eu ame 
obra, é onde eu passei meus maiores “perrengues”, então, depois de errar bastante eu cheguei 
a seguinte conclusão: para que passar trabalho se existe um profissional apto para fazer isso? 

prédios, edificações, espaços internos e externos, de acordo com critérios de estética, confor-
to e funcionalidade podendo assim, trabalhar em conjunto com o engenheiro civil, gerenciando 
e acompanhando todo processo!  
 O arquiteto é também responsável pela materialização da obra ,  ou seja, determina e 
especifica os materiais que serão util izados, levando em conta o uso do imóvel, a disposição 
dos objetos, a ventilação, posição solar, a parte de iluminação, a acústica e principalmente a 
manutenção!  
 Estude sempre os materias, suas especificações, valores e devidas aplicações!
 A real função do arquiteto é criar, desenvolver, projetar. Mas, hoje, existem muitos pro-
fissionais que executam a obra. No início, eu “incluia” execução no meu contrato, mas ‘a verda-
de é que, até me incomodar, não sabia o que era!

que o terreno está inserido, lembrando que em Projetos Arquitetônicos trabalhamos com leis 
e normas, logo elas podem variar de região para região .  Consulte sempre a legislação local!
 Fatores ambientais, como a vegetação presente no terreno, também devem ser leva-
dos em consideração no estudo do projeto.  Existem algumas espécies, por exemplo, que não 
podem ser retiradas ou que possuem restrição quanto a sua extração, então dependendo do 
posicionamento de espécies encontradas no terreno pode significar: não construir ou mudar 
o projeto ! 

NUNCA INICIE O PROJETO ARQUITETÔNICO SEM ESTUDAR O TERRENO O 
QUAL ELE SERÁ INSERIDO!

 Um projeto se relaciona com a paisagem urbana, faz parte dela! A não ser que o pro-
pósito seja uma intervenção ou a criação de um elemento que se destaque, pense sempre de 
que forma você pode extrair suas ideias e relacionar dentro da paisagem!  
 Esta regra vale para todos projetos, por exemplo, na decoração, quando projetamos di-
ferentes ambientes em um mesmo espaço queremos sempre correlacioná-los e fazemos isso 
através do relacionamento de materiais, cores, texturas, etc. . .  É comum usar o mesmo piso em 
todos os ambientes, certo?
 A elaboração de um projeto é um processo ! Precisamos seguir as etapas para que ele 
chegue de fato ao seu objetivo final. Como falamos, essa obra deve se adequar não só aos 
contextos naturais e culturais em que se insere, mas também, responder às necessidades do 
cliente respeitando sempre a legislação vigente. Um projeto, é um planejamento! Ele deve ter 
início, meio e fim! Arquitetura é uma arte, mas o seu sucesso depende sempre da satisfação 
do cliente! 

#FICAADICA
Se você realmente vai executar a obra, por favor, estude as disci-
plinas complementares, técnicas construtivas e trabalhe em algum 
lugar até ter experiência antes de se responsabilizar!
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PROJETO ARQUITETÔNICO x PROJETO DE INTERIORES
 Mesmo que os profissionais façam parte da mesma área, a verdade é que a atuação dos 
dois é muito diferente! Quando falamos em Projeto Arquitetônico, o profissional é responsável 
pela projeção dos espaços, o planejamento do espaço quanto a funcionalidade, disposição, 
normas e leis. Quando estamos falando em um Projeto de Interiores estamos falando em or-
ganização interna do ambiente, que também levam em considerações aspectos como funcio-
nalidade e conforto, mas em uma escala um pouco diferente! 

ARQUITETÔNICO - PLANEJA A CASCA
INTERIORES - ORGANIZA O RECHEIO

 Projeto Arquitetônico é a arte de desenvolver o espaço como um todo, como se fosse 
a “casca” do processo! Neste processo nosso olhar vai para os espaços como um todo, seu di-
mensionamento, sua qualidade na questão iluminação, ventilação, na sua estrutura, nas suas 
instalações.
 Projeto de Interiores é a arte de aplicar as necessidades e distribuir o mobiliário em um 
determinado espaço! Distribuímos os espaços primeiro (Arquitetônico) para distribuir o mobili-
ário depois, o “recheio” do processo! 
 O Projeto de Interiores é complementar ao Projeto de Arquitetura, por quê? Se você já 
sabe como será feita a distribuição, o Layout interno, já pode, antes mesmo de levantar a cons-

trução, preparar o ambiente para receber as futuras necessidades específicas!

#DICAdoguia
Tudo que você parar e prever, organizar antes, você estará ganhan-
do e economizando depois! 

QUAL O MAIOR ERRO DO MERCADO? 
 Depois de ter tudo pronto, começar a quebrar tudo para deixar conforme o projeto! 

 QUAL SERIA O IDEAL?
Prever primeiro para não mexer depois!

            Para desenvolver um Projeto Arquitetônico, existem outras disciplinas que precisamos 
entender, que serão companheiras constantes do processo! 
 Matemática, precisamos fazer cálculos, sempre! Química, Física, precisamos conhecer 
os materiais ,  sua composição, entender a reação dele em cada meio, desenvolver um Projeto 
Arquitetônico é muito mais complexo do que se imagina! Este profissional pode vir a estar apto 
a construir, fazer mudanças estruturais, acompanhar obras! Já que ele aprende no dia a dia 
com o seu colega, o Engenheiro!
 Para desenvolver um Projeto de Interiores, talvez os cálculos e estruturas dos materiais 
não sejam tão importantes, a parte complexa é saber perceber o espaço e adaptar todas as 
necessidades especificas de quem irá util izá-lo! Quando falamos de interiores pensamos em 
conforto, aconchego, sensações, emoções, mas o nível de detalhe é completamente diferente! 
Pensar em um Projeto de Interiores é olhar o ambiente de forma única e em todas dimensões , 
piso, parede e teto, minuciosamente! Neste processo estamos falando de mobiliário, materiais 
de acabamento, iluminação, texturas, cores, detalhes!  É com certeza um processo fascinante 
o qual precisamos estar sempre atentos as novidades, tendências, possibilidades! 
 Não importa qual seja o projeto, uma coisa é certa, ambos necessitam um olhar ad-
ministrativo, um processo organizado com prazos, cronogramas, gestão de equipes! O bom 
projeto precisa um bom gerenciamento! O Arquitetônico detalha a casca, a estrutura para 
receber o recheio, o detalhe, o charme depois! 
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planta baixa do projeto

planta de layout projeto interiores

#DICAdoguia
O Projeto Arquitetônico necessita as informações da planta de 
layout de interiores para prever o posicionamento dos equipa-
mentos e tubulações. 

 Nota-se que o destaque do projeto se dá para ambientes. A forma como se comunica, 
posicionamento de equipamentos, cotas, marcação de esquadrias. . .  Tudo que é necessário 
para ser funcional e confortável. 

 No layout de interiores já conseguimos imaginar os ambientes, a disposição do mobili-
ário, a combinação de acabamentos, a materialização.. .
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EXEMPLO MOODBOARD INTERIORES
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DEFINIÇÃO
E TIPOLOGIAS
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  Como na maioria das profissões, na arquitetura os profissionais podem trabalhar em 
diferentes áreas e desenvolver diferentes tipos de projetos que tenham diferentes usos ! 
 Podemos trabalhar com projetos residenciais, seja uma obra nova, seja uma reforma, 
seja um projeto de decoração, um projeto de iluminação ou qualquer outro tipo de projeto, 
bem como podemos trabalhar com arquitetura comercial, industrial, hospitalar, ou seja, exis-
tem uma série de oportunidades! 
 Normalmente quem faz Projeto Arquitetônico não faz Projeto de Interiores (sempre digo 
que se um dia precisar escolher uma sócia, escolha alguém que goste e tenha habilidade com 
alguma coisa que você não goste ou não tenha habilidade, se não.. .  Não funciona!), um profis-
sional que faz projetos residenciais multifamiliares (edifícios), não tem tanta facilidade em fazer 
projetos unifamiliares (casa), não vão faltar experiências, mas existe uma coisa muito importan-
te que é foco, profissionalização em um determinado segmento! 
 É sempre bom estudar todas as possibilidades ,  as diferentes tipologias, os diferentes 
usos, o tamanho do mercado na sua região e assim tomar uma decisão para saber com qual 
“tipo” de projeto você irá trabalhar!
 Uma das premissas de crescimento de qualquer empresa é “ter um norte”, ter um foco, 
escolher e se especializar em uma área, em um segmento! Segundo meu pai, meu outro mes-
tre, “quem faz tudo, não faz nada” e com o tempo “aprendemos a gostar do que a gente faz e 
não só fazer o que a gente gosta”, então, foque na sua habilidade e se desenvolva naquilo que 
você pode vir a se tornar o melhor! 

tIPOLOGIAS DE PROJETO

RESIDENCIAL COMERCIAL EMPRESARIAL INSTITUCIONAL

#DICAdoguia
“Quem faz tudo não faz nada.”

“Tenha um foco!”
“Precisamos aprender a gostar do que a gente faz e não só fazer o que gosta.”

Abraham Pocztaruk
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Essa foi a amostra grátis do Guia do Projeto 
Arquitetônico. Quer ter o guia completo? 

Aproveite o Combo de 8 E-books para ter o 
material completo utilizado pelas arquitetas 

da ArqExpress


