
- COMEÇANDO UM PROJETO

- LAYOUT E ERGONOMIA 

NO PROJETO DE INTERIORES

Arquitetura de interiores 1



O que é um projeto de interiores?

 Projeto (geral) – Planejamento, organização a ser 
seguida para atingir determinado fim.

 Projeto de interiores - representação gráfica do 
arranjo espacial pretendido para um ambiente.
 Contempla as diferentes necessidades internas de 

cada espaço;
 forma e função devem conviver de maneira a atender 

às expectativas de cada indivíduo; 
 Evidencia a escolha e combinação dos diversos 

elementos de um ambiente, estabelecendo relações 
estéticas e funcionais presentes no ambiente.



Desenhos a apresentar:
 Plantas, vistas e detalhes: planta de layout, planta 

de reforma, paginação de piso, planta de 
instalações elétrica/iluminação, gesso, 
tintas/acabamentos, detalhamentos, etc.



Estudo das Vistas –

preferencialmente com cotas



Móveis e perspectivas:

• Detalhamento;

• Memorial: explicações 
escritas sobre a execução, 
materiais, instalação, 
utilização;

• Perspectivas e/ou 
maquetes (conforme 
necessidade).



COMO INICIAR O PROJETO?

• Conhecendo os 
usuários;

• Conhecendo as 
atividades;

• Conhecendo os 
espaços;

• Conhecendo o 
mobiliário;

• Pesquisando os 
materiais.



ETAPA I

→ Usuário: Conheça seu cliente.

• Fazendo o BRIEFING – Programa de Necessidades

• levantamento das características de cada um dos 
indivíduos aos quais se destina o projeto:

• O que fazer? 

• Para quem fazer?

• Como fazer?

• O que gosta/não gosta?



Briefing / Programa de necessidades

 Particularidades, temperamentos, anseios, 
hobbies, expectativas e prioridades.

 Desempenho de atividades relacionadas ao 
ambiente - minuciosamente investigadas –
equipamentos necessários.

 Desejos do cliente: 
 Iluminação;
 Mobiliário existente;
 Mobiliário a adquirir;
 Desejos particulares/especiais;
 Estímulos visuais;
 Dimensões mínimas.



 O Briefing de um projeto deve ter:
 membros da família: sexo/ idade/ hobbies/ 

escolaridade

 Anseios,  necessidades pessoais e conjuntas e 
prioridades

 Necessidades especiais para cada familiar

 Número de pessoas que utilizaram os espaços coletivos 
e suas particularidades.

 O Perfil do cliente pode ser definido:
 várias conversas, entrevistas, reflexão, observação e 

uma visita ao local acompanhado do cliente.



ETAPA II  Local do projeto
 Leia e analise o projeto arquitetônico;
 Visite o local (se possível) e observe: esquadrias 

(portas e janelas), pontos elétricos, hidráulicos, 
pilares e vigas, entre outros.

 Use da fotografia – importante para o 
levantamento e também como comparativo do 
antes com o depois.

 Mesmo em espaços que possuam plantas é bom 
conferir in loco todas as informações referentes 
ao local para se verificarem alterações já 
realizadas e informações que não constam na 
planta.

 FAÇA UM CONTRATO DE TRABALHO!!



Sobre o Contrato:

• Nome,CPF , endereço e telefone das pessoas 
envolvidas;

• Endereço da obra, e área a ser trabalhada;

• Ambientes e serviços a serem executados;

• Etapas de elaboração e prazo de entrega;

• Valor do serviço por ambiente ou etapa;

• Multas por atraso e direitos autorais;

• Data e assinatura.



ETAPA III  pesquisa complementar e 
desenvolvimento da proposta

 Se for alguma atividade desconhecida, leia sobre 
ela e pergunte ao seu cliente como é a rotina;

 Visite espaços afins por indicação do seu cliente;
 Visite espaços de referencia daquela atividade e 

converse com as pessoas que o usam.
 Anote ideias e sugestões de moveis, layout, 

peças, cores, tecidos, acabamentos.
 Consiga mostruario ou fotos daquilo que achar 

mais importante ou necessario.
 CONVERSE NOVAMENTE COM SEU CLIENTE, 

VERIFIQUE SE SUAS INFORMAÇÕES ESTAO 
CORRETAS.



• Layout é distribuição de elementos, plano, 
arranjo, esquema, design. Em design de interiores 
refere-se à distribuição das funções/ambientes e 
seu mobiliário, tanto fixo quanto móvel.

PROJETO DE INTERIORES I - LAYOUT



• Analisar as necessidades do cliente

• Espaço amplo – comece pela setorização das 
atividades. Defina quais ambientes são 
necessários, qual a sua área aproximada e 
distribua no espaço.

• Espaço definido, fechado – organize as 
atividades por ambiente. 

• Cuidado com o tamanho dos moveis. Verifique 
com o cliente o mobiliário existente e suas 
dimensões.

Como fazer?



• Defina elementos chaves: móvel/equipamento 
especifico (ilha na cozinha, lareira), atividade mais 
importante (área de trabalho, ginástica, guardar moto)

• Procure conhecer as dimensões destes equipamentos 
ou atividades especiais





Ergonomia

Antropometria

Acessibilidade

ERGONOMIA  ESTUDO DA 
ADAPTAÇÃO DO TRABALHO, DO 
ESPAÇO E DOS OBJETOS AO 
HOMEM

ANTROPOMETRIA  CIENCIA QUE 
TRABALHA COM AS MEDIDAS FISICAS 
NOS SERES HUMANOS BUSCANDO 
DETERMINAR DIFERENÇAS ENTRE 
INDIVIDUOS E GRUPOS SOCIAIS

ACESSIBILIDADE  QUALIDADE 
DE SER ACESSÍVEL, INTELIGÍVEL, 
COMPREENSÍVEL



• “A ERGONOMIA objetiva 
sempre a melhor 
adaptação possível do 
objeto aos seres vivos em 
geral. Sobretudo no que diz 
respeito à segurança, ao 
conforto, à eficácia de uso 
ou de operacionalidade dos 
objetos, mais 
particularmente, nas 
atividades e tarefas 
humanas.” 

João Gomes Filho 



Por que trabalhar com ergonomia?

• Reduzir as consequências nocivas sobre os 
usuários;

• Reduzir fadiga no uso;

• Evitar erros por parte do usuário;

• Garantir segurança do usuário;

• Garantir conforto durante o uso.



Onde se aplica?



Aplicação na arquitetura

• Todo espaço projetado deve levar em 
consideração as recomendações da ergonomia 
pois ele é pensado para ser usado pelo 
homem.

• Na arquitetura de interiores a ergonomia 
aparece na circulação, na dimensão do 
mobiliário, nos móveis planejados, na 
organização e no layout do local. 



• Não esqueça das medidas da                                         
ergonomia: espaço necessário                                                 
ao bom desenvolvimento das                                           
atividades

• Atenção para algumas medidas:
• Espaço de circulação – min 80 cm
• Área de passagem – min 60 cm
• Espaço de puxar a cadeira, com circulação atrás – min 80 

cm
• Não bloquear aberturas
• Distância especifica de equipamento – exemplo: 

hometheater
• Altura máxima de armários e prateleiras

ERGONOMIA







Ergonomia na cozinha







Área de 
Refeições





0,80m







Procure entender o seu cliente e as suas necessidades 
para que o layout expresse o seu modo de vida.



O PROJETO


