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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO::   A história da civilização está intimamente ligada à 

história dos espaços interiores e do mobiliário 
humano e, em linhas gerais, o espírito de cada época 
ficou expresso categoricamente nos móveis e na 
decoração dos ambientes internos.  

 

   Em cada momento histórico, houve o predomínio 

de determinados princípios ou estilos artísticos, que 
guiaram as soluções dos espaços interiores, 
expressando os ideais estéticos da sociedade, assim 
como a estrutura política, sócio-econômica e cultural.  

 

AAMMBBIIEENNTTEE  IINNTTEERRNNOO:: Conjunto de condições internas a uma edificação de 

uso público ou privado, composto por fatores 
físicos, pessoais e sociais, que influenciam o 
desenvolvimento das atividades práticas do ser 
humano, seu relacionamento social, saúde e ânimo. 

 

 Espaço interior organizado a partir dos aspectos 

de permanência estabilidade e continuidade, sempre 
levando em consideração os fatores funcionais, 
técnicos e estéticos em busca da harmonia.  

 

Ao se observar a vida humana, verifica-se que, na maior parte de seu tempo, ocorre 
em ambientes internos, que mantêm uma íntima relação com seus usuários. Ele é o 
reduto das mais estritas leis do mundo civilizado, pois encerra o lugar onde o 
homem nasce para a vida e acompanha-o em toda sua etapa dinâmica e produtiva. 

 

HHAARRMMOONNIIAA:: Conjunto de princípios, valores e normas que visam 

a concordância ou disposição bem ordenada entre 
as partes de um todo, e que depende de relações de:  

 Equilíbrio (Igualdade entre forças opostas) 
 Simetria (Correspondência quanto a uma referência) 
 Ritmo (Sucessão e alternância de elementos) 

  

 Em ambientes internos, está determinada por: 

Valores lineares (Relação entre linhas, frisos e molduras) 

Valores de superfície (Relação entre planos, texturas e cores) 

Valores de massa (Relação entre tamanhos, pesos e volumes) 

VALores espaciais (Relação entre distâncias e ausências) 

  

EESSTTIILLOO:  Síntese das forças, fatores, técnicas e intenções 

estéticas que predominam em dado momento histórico 
para a unificação ou a integração das decisões em uma 
obra de arte.  

 

 Adaptação das formas artísticas ao espírito ou 

gosto de uma época, através de um conjunto de 
elementos significantes, portadores de informação 
estética que expressam perspectivas ideológicas. 
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AARRQQUUIITTEETTUURRAA      

DDEE    IINNTTEERRIIOORREESS:: Atividade multidisciplinar de concepção, criação e 

organização dos ambientes internos, de uso público 
ou privado, a partir de aspectos funcionais, técnicos 
e estéticos, para abrigar ações individuais e coletivas 
e envolvendo conhecimentos de várias áreas.  

 

AANNTTRROOPPOOMMEETTRRIIAA:: Estudo das proporções e medidas das diversas partes do 

corpo humano, incluindo o registro das particularidades 
físicas dos indivíduos. 

 

AARRQQUUIITTEETTUURRAA::  Arte de criar espaços para o homem visando abrigar suas 

atividades, segundo valores sociais, políticos e econômicos. 
  

AARRTTEESS  PPLLÁÁSSTTIICCAASS:: Conjunto de atividades que visam a criação de obras para 

fruição estética e sensibilização do homem enquanto 
expressão do ideal de beleza.  

 

CCOONNFFOORRTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL:: Estudo das condicionantes para a habitabilidade dos 

espaços arquitetônicos, envolvendo questões térmicas, 
acústicas e lumínicas, entre outras. 

  

DDEECCOORRAAÇÇÃÃOO::    Ornamentação dos espaços arquitetônicos a partir do arranjo 

harmonioso de elementos, que incluem detalhes de 
mobiliário, forrações, materiais e cores.           

 

DDEESSIIGGNN  IINNDDUUSSTTRRIIAALL::  Configuração de produtos de fabricação industrial a partir 

das necessidades físicas e psíquicas dos usuários.  
 

EECCOOLLOOGGIIAA::  Estudo das relações entre os seres vivos e seu ambiente 

natural assim como sua adaptação ao ambiente físico.   
 

EENNGGEENNHHAARRIIAA::  Ciência das construções dos espaços de modo a garantir a 

segurança, a economia e a adequada utilização de técnicas e 
materiais 

 

EERRGGOONNOOMMIIAA::  Conjunto de conhecimentos a respeito do desempenho do 

homem em atividade e de sua relação com a tecnologia. 
 

FFIISSIIOOLLOOGGIIAA::  Estudo das funções orgânicas através das quais a vida se 

manifesta a partir da análise do corpo humano e seus 
processos biológicos. 

 

MMAARRKKEETTIINNGG::  Estudo das atividades comerciais que, partindo das 

necessidades do consumidor, dirige a produção ao mercado. 
    

PPRROOGGRRAAMMAAÇÇÃÃOO  VVIISSUUAALL::  Criação de meios de comunicação e identidade visual, 

incluindo marcas, logotipos, propaganda, sinalização, etc.  
 

Ω PPSSIICCOOLLOOGGIIAA::  Estudo das atividades mentais dos indivíduos assim como 

de seu comportamento em relação ao meio.   
 

SSOOCCIIOOLLOOGGIIAA::  Estudo da organização das sociedades humanas e dos 

fatos sociais a elas relacionados.   
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EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  HHIISSTTÓÓRRIICCAA  DDOO  IINNTTEERRIIOORRIISSMMOO  
 

PPEERRÍÍOODDOO  AANNTTIIGGOO::  Da Antiguidade ao final da Idade Média 
 

 Ênfase em questões técnicas 

 Busca de interiores práticos e seguros 

 Valorização de superfícies e escassez de mobiliário 

 Forte relação entre decoração e poder religioso 

 Arquitetura de interiores como atividade anônima 

 Uso de materiais naturais e técnicas artesanais 
   

Estilo Egípcio  Estilo Greco-Romano Estilo Bizantino 
Estilo Mesopotâmico Estilo Islâmico  Estilo Românico 
Estilo Oriental Estilo Mudéjar  Estilo Gótico 

   

PPEERRÍÍOODDOO  CCLLÁÁSSSSIICCOO::  Da Renascença ao processo de Industrialização 
 

 Ênfase em questões estéticas 

 Busca de interiores belos e luxuosos 

 Valorização de ornatos e destaque do mobiliário 

 Forte relação entre decoração e poder econômico 

 Integração entre artes aplicadas e artes plásticas 

 Emprego de técnicas semi-artesanais 
 

Estilos italianos Estilos ingleses: Estilos franceses: 
Estilos coloniais -Queen Anne, Adam,  -Luíses XIII a XVI, 
Ecletismo  Sheraton, Vitoriano,  Diretório, Império, 
Art Nouveau   Chippendale, etc. Luís Felipe, etc. 

 

PPEERRÍÍOODDOO  MMOODDEERRNNOO::  Modernismo da primeira metade do século XX 
 

 Ênfase em questões funcionais 

 Busca de interiores puros e originais 

 Valorização dos aspectos de higiene e conforto 

 Defesa dos valores de universalidade e padronização  

 Anti-ornamentalismo e relação com ideologia política 

 Uso de materiais artificiais e técnicas industriais 
 

Expressionismo Art Déco Linguagem racionalista 
Neoplasticismo Bauhaus  Linguagem organicista 
 

PPEERRÍÍOODDOO  AATTUUAALL::  Momento contemporâneo até a globalização  
 

 Ênfase em questões conceituais 

 Busca de interiores provocantes e criativos  

 Valorização de aspectos particulares e culturais 

 Multiplicação de fontes de inspiração 

 Internacionalização e reconhecimento profissional 

 Emprego de materiais e técnicas mistas 
 

Brutalismo  Formalismo  Minimalismo 
Tecnicismo  Contextualismo Desconstrutivismo 
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CCOONNDDIICCIIOONNAANNTTEESS  DDAA  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  DDEE  AAMMBBIIEENNTTEESS  
 

VVIISSUUAAIISS::  Sentido dominante dos seres humanos, que proporciona 

mais informação que os outros sentidos, apoiando-se na 
percepção do espaço, distância, luz, contraste, cor, etc. 

 

AAUUDDIITTIIVVOOSS::  Sentido transitório muito mais fluído e passivo que a visão, 

relacionando-se com o som. O espaço acústico não se situa, 
sendo esférico e sem limites.  

 

TTÁÁCCTTEEIISS:: Sentido através do qual se percebe a textura, cuja 

experiência se faz através das mãos e pés. A percepção táctil 
entre duro/ macio, liso/rugoso,  etc., compõe todo ambiente. 

 

 CCIINNEESSTTÉÉSSIICCOOSS::  Sentido que sintetiza sensações de deslocamento e mudança 

de posição, relacionada com as variações de escala, forma, 
direção, sentido, etc. 

 

OOLLFFAATTIIVVOOSS::  Sentido imediato, emotivo e primitivo, podendo ser mais 

ambíguo que exato. Tem papel essencial na recordação de 
locais, enriquecendo o sentido de lugar. 

 

PPAALLAATTIIVVOOSS::  Sentido do gosto, que permite sentir, juntamente com o 

olfato, os quatro sabores (doce, salgado, ácido e amargo). 
 

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  DDOO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  IINNTTEERRIIOORREESS  
 

 
  
  
 

 
 

PPRROOJJEETTOO  DDEE  IINNTTEERRIIOORREESS  

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  GGRRÁÁFFIICCAASS  
(Comunicação e Expressão) 

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  PPRROOJJEETTUUAAIISS  
(Criatividade e Tecnologia) 

Desenho Técnico 
Desenho Artístico 

Programação Visual 
Representação Espacial 

Memorial Descritivo 
 

Fatores Técnicos 
Fatores Funcionais 
Fatores Estéticos 

Fatores Econômicos 

Fatores Culturais 

QQUUAALLIIDDAADDEE  DDOO  

PPRROOJJEETTOO::  
 

Resolubilidade 
Viabilidade 

Clareza 
Exatidão 

Otimização 

QQUUAALLIIDDAADDEE  DDOO  

AAMMBBIIEENNTTEE::  
 

Praticidade 
Durabilidade 

Conforto 
Segurança 

Economia 



Introdução à Arquitetura de Interiores                 Antonio Castelnou 

 

EELLEEMMEENNTTOOSS  DDEE  CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO  EEMM  IINNTTEERRIIOORREESS  
 

LLIINNHHAASS  EE  SSEENNTTIIDDOOSS::  Elementos compositivos que, mesmo invisíveis, 

influem em todos os seres humanos, mesmo 
aqueles indiferentes à cor, conforme sua direção. 
Basicamente, ocupa quatro posições fundamentais: 

 

Horizontal: produz a sensação de repouso e quietude, 

além da sensação de espaço e amplitude. Ambientes não 
muito altos produzem sensação de placidez, convidando ao 
descanso e à intimidade.  

 

Vertical: sinal de alerta, ação e força e, em ambientes, dá 

impressão de vida vigorosa, de forças de podem entrar em 
ação. Quando predomina, o conjunto adquire um ar de 
dignidade e poderio. 

 

Oblíqua: linha em fuga, que se desloca na direção de seu 

ângulo, dando expressão à vitalidade e ao movimento. Passa 
as sensações de algo incompleto ou de desassossego 
perturbador.  

 

Curva: produz alegria e animação como um sorriso, mas 

sua proporção não deve ser perdida para que haja exata 
sensação de leveza e graça, pois sua abundância pode tornar 
o conjunto carregado de frivolidade e enfado.  

 

PPLLAANNOOSS  EE  TTEEXXTTUURRAASS::  Elementos de sensibilização táctil de superfícies 

que estão diretamente ligados aos materiais que se 
utilizam, que, conforme sua natureza, podem 
produzir sensações diferentes (frescor, frieza, etc.)  
 

 Superfície polida (lisa) / rugosa (áspera) 
 Superfície regular / irregular 
 Superfície dura / macia 
 Superfície brilhante (reluzente) / opaca (mate) 
 Superfície pura (limpa) / impura (mesclada) 
 Superfície transparente / translúcida / opaca 
 Superfície plana / inclinada / curva / côncava / convexa    

 

VVOOLLUUMMEESS  EE  MMAASSSSAASS::  Elementos tridimensionais que se revelam através 

do jogo de planos, sombras e contrastes, 
relacionando-se a sensações de forma, peso e 
matéria. Possuem altura, largura e profundidade; e 
podem ser tratados como sólidos ou vazios.  
    

LLUUZZEESS  EE  CCOORREESS::  Elementos fundamentais que são carregados de 

significados e podem criar ilusões de tamanho e 
profundidade. Ao mesmo tempo, dão relevo aos 
móveis e realçam as formas e detalhes do ambiente. 

 

 Efeitos físicos (absorção de calor, reflexão da luz, etc.) 
 Efeitos fisiológicos (influência no funcionamento do corpo) 
 Efeitos sinestésicos (relação com outras percepções sensoriais) 
 Efeitos psicológicos (associação com experiências e significados) 
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QQUUAADDRROO  DDAA  RREELLAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  CCOORREESS  EE  SSIIGGNNIIFFIICCAADDOOSS  
 

CCOORR  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  AASSSSOOCCIIAAÇÇÕÕEESS  

SSIIMMBBÓÓLLIICCAASS  

AAmmaarreelloo  Cor quente e estimulante 
Elevado índice de reflexão (luminosidade) 

Monotonia e cansaço (em excesso) 
 

Vivacidade 
Jovialidade (Sol) 
Riqueza (ouro) 

Intelectualidade / Saber 

AAzzuull  CCllaarroo  Cor fria e calmante 
Primeira cor em preferência  

Sensação de tranqüilidade e fraqueza 

Delicadeza / Pureza  
Fragilidade (Vênus)  

Paz (céu limpo) 
Umidade (água) 

AAzzuull  EEssccuurroo  Cor fria e deprimente 
Sensação de ansiedade 

 

Convenção / Formalismo 
Frialdade 

Superficialidade 

BBrraannccoo  Cor neutra 
Luminosidade extrema  

Sensação de leveza e amplidão 
 

Neutralidade 
Pureza / Paz  

Limpeza (assepsia)  
Sinceridade / Lealdade 

CCiinnzzaa  Cor neutra 
Sensação de ambigüidade 

 

Dúvida/ Incerteza  
Prata (Lua) 

Sujeira / Impureza 

LLaarraannjjaa  Cor quente e estimulante 
Grande visibilidade e altamente 

focalizante 
Estimula o apetite 

Alegria 
 Jovialidade  
Entusiasmo 

Força / Ambição 

MMaarrrroomm  Cor quente e calmante  
Variações do castanho  

Impressão de estabilidade e confiança 
 

Seriedade 
Sensatez (Saturno)  

Vigor / Solidez (terra) 
Cooperação / Tenacidade 

PPrreettoo  Cor neutra  
Captação de calor 

Sensação de pesadez e objetividade 
 

Perda / Luto  
Sobriedade 

Obscuridade  
Exatidão / Firmeza 

PPúúrrppuurraa  Cor quente e triste 
Variações do carmim  

Calmante, se usada moderadamente 

Luxo / Opulência  
Pompa (Júpiter) 

Nobreza / Elegância 

RRoossaa  Cor quente e repousante 
Sensação de fragilidade e emotividade 

Delicadeza / Sutileza 
Amabilidade / Feminilidade 

Sentimentalismo 
Complacência   

VVeerrddee  CCllaarroo  Cor fria e repousante 
Segunda cor em preferência 

Impressão de frescor e adaptabilidade 
 

Liberdade (espaços livres) 
Naturalidade (vegetação) 

Esperança 
Sociabilidade 

VVeerrddee  EEssccuurroo  Cor fria e deprimente  
Inibe o apetite 

 

Bolor / Mofo  
Lentidão / Vagarosidade 
Preguiça / Comodismo 

VVeerrmmeellhhoo  Cor quente e excitante 
Terceira cor em preferência 

Impressão de entusiasmo e otimismo 
Utilizada para advertência ao perigo 

Paixão / Pecado  
Dinamismo / Ação (Marte)  
Ira / Força / Calor (fogo) 

Coragem / Violência (sangue) 

VViioolleettaa  Cor quente e deprimente  
Variações do roxo 

Melancolia / Depressão 
Morbidez / Doença  
Grandeza / Orgulho 
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PPRRIINNCCÍÍPPIIOOSS  DDEE  CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO  DDOOSS  EESSPPAAÇÇOOSS  IINNTTEERRIIOORREESS  
 

UUNNIIDDAADDEE::  Expressão unitária do conjunto, isto é, síntese dos 

elementos contrários em uma composição. 
 

CCOONNTTRRAASSTTEE:: Diferenciação de formas, cores ou materiais, a partir 

do jogo de luzes e sombras. 
 

ÊÊNNFFAASSEE:: Acentuação de um elemento, criando-se um ponto 

focal ou centro de interesse visual na composição. 
 

SSIIMMEETTRRIIAA:: Arranjo equilibrado de elementos semelhantes ou 

equivalentes em relação a um eixo (simetria 
bilateral) ou radialmente (simetria radial). 

 

             
  

HHIIEERRAARRQQUUIIAA::  Sistema de valorização relativa entre as partes 

conforme as necessidades, intenções e desejos. 
 

PPRROOPPOORRÇÇÃÃOO:: Relação apropriada e harmoniosa de uma parte com 

a outra e com o todo, que pode ser de magnitude, 
quantidade ou grau. Existem vários sistemas de 
proporcionalidade utilizados em toda a história: 

 

 Secção Áurea (a/b = b/[a+b]) 
 Ordens Clássicas (expressão perfeita da beleza e harmonia) 
 Teorias Renascentistas (sistemas matemáticos de bases gregas) 
 Modulor (sistema de Le Corbusier baseado na secção áurea)  
 Ken (módulo estético de organização espacial japonesa) 

       

EESSCCAALLAA:: Comparação de tamanho de algo em relação a outro 

referencial (padrão), geralmente o ser humano. 
 

      

VVEERRDDAADDEE:: Sinceridade arquitetônica que um ambiente tem em 

expressar o que realmente é e para que serve. 
 

PPRROOPPRRIIEEDDAADDEE:: Verdade técnica, ou seja, emprego de materiais, 

acabamentos e recursos necessários e suficientes 
para que um ambiente seja adequado. 

 

EEXXPPRREESSSSIIVVIIDDAADDEE:: Caráter de um ambiente arquitetônico conforme seu 

tratamento compositivo (elegância, dignidade, 
requinte, sobriedade, força, civismo, vulgaridade, 
charme, simpatia, alegria, ostentação, sensualidade, 
opressão, frieza, frivolidade, angústia, etc.) 
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AARRQQUUIITTEETTUURRAA  DDEE  IINNTTEERRIIOORREESS,,  NNAA  OOPPIINNIIÃÃOO  DDEE......  
 

LLEE  CCOORRBBUUSSIIEERR Arquitetura é invenção. 
arquiteto 
   

MMIIEESS  VVAANN  DDEERR  RROOHHEE    Arquitetura é detalhe: surgiu quando dois tijolos 
arquiteto      foram bem assentados juntos. 
 

FFRRAANNKK  LLLLOOYYDD  WWRRIIGGHHTT   Deve-se projetar para a vida que será vivida dentro  
arquiteto da arquitetura.  
 

CCHHAARRLLEESS  MMOOOORREE Os sonhos que acompanham as ações humanas 

Arquiteto devem ser alimentados pelos lugares onde se vive. 
 

LLOOUUIISS  KKAAHHNN     A arquitetura cria a sensação de um mundo dentro 

arquiteto     de outro mundo e atribui esta sensação ao quarto. 
 

AANNDDRRÉÉEE  PPUUTTMMAANN       A decoração anda ligada demais a modismos. 
designer     É necessário mais liberdade e menos arrogância.  
 

OOSSCCAARR  NNIIEEMMEEYYEERR     Arquitetura é imaginação e beleza. Vai além de 
arquiteto     espaços e volumes: importante é o espetáculo.  
 

OOSSWWAALLDD  AARRTTHHUURR  BBRRAATTKKEE    Uma casa não é verdadeira pelo impacto que 
arquiteto      provoca, mas pelo seu conteúdo.    
 

PPAAUULLOO  MMEENNDDEESS  DDAA  RROOCCHHAA    Um prédio não é um artefato isolado, um objeto de 

arquiteto      consumo para embrulhar.  
 

FFRRAANNCCIISS  BBAACCOONN      As casas foram construídas para serem habitadas e 
filósofo     não para serem contempladas.  
 

WWIINNSSTTOONN  CCHHUURRCCHHIILLLL    Damos forma aos nossos edifícios. Depois, eles nos 
estadista     formam.  
 

HHEEBBEERRTT  RREEAADD     Os materiais da arquitetura são sol, espaço, árvores 
poeta      e concreto armado. Nessa ordem e nessa hierarquia.  
 

ÉÉRRIICCOO  VVEERRÍÍSSSSIIMMOO     É preciso saber dar um sentido humano às nossas 
escritor      construções.  
 

JJOOÃÃOO  AARRMMEENNTTAANNOO    O arquiteto de interiores é um vendedor de  

arquiteto     sensações. 
 

AARRTTHHUURR  DDEE  MMAATTTTOOSS  CCAASSAASS    Uma boa casa é aquela que tem a personalidade de 
arquiteto      quem mora nela. 
 

CCLLÁÁUUDDIIOO  BBEERRNNAARRDDEESS   Quanto mais a natureza entra no espaço, mais  
arquiteto     bonito ele fica. 
 

SSIIGG  BBEERRGGAAMMIINN     Melhor que ter dois quadros na parede da sala, é ter 
arquiteto     paz ao se chegar em casa. 
 

AADDÁÁGGIIOO  PPOOPPUULLAARR    Gaiola bonita não dá de comer a canário. 


