
O que faz um arquiteto de interiores? 

 

Arquiteto de interiores é uma profissão que é muito comumente confundida com design de 

interiores. Assim, imagina-se que é uma área que trabalha apenas com a estética, ou seja, com 

deixar os ambientes “bonitos”.  

Entretanto, os projetos feitos por esses profissionais levam em consideração diversos outros fatores, 

como a iluminação, acústica, ergonomia, assim como qualquer outro fator que compõe o ambiente 

residencial, corporativo ou comercial.  

Dessa forma, é muito importante que o arquiteto de interiores saiba as necessidades dos clientes, 

assim como a função dos cômodos e como serão utilizados.  

Por isso, buscando esclarecer o que, afinal, um arquiteto de interiores faz, e como isso pode 

beneficiar o seu imóvel, decidimos fazer o post de hoje, onde explicaremos tudo o que você precisa 

saber. Confira abaixo! 

 

Qual a importância da arquitetura de interiores? 

Primeiro, é importante que você compreenda por que essa área é tão importante. E a resposta é 

bastante simples, quando pensamos sobre isso... Afinal, passamos a maior parte do nosso tempo no 

interior das construções, sejam elas residenciais, comerciais ou corporativas, não é mesmo? 

É por isso que fazer com que os ambientes internos sejam agradáveis e, acima de tudo, funcionais, é 

essencial.   

Apesar de associarmos muito a arquitetura com fachadas e acabamentos externos de casas e 

prédios, são os projetos de arquitetura de interiores que são responsáveis pela sensação de bem-

estar, conforto e praticidade em qualquer construção.  

Por isso, o projeto de interiores é uma das partes mais importantes de todo o projeto, uma vez que 

é responsável pelos espaços mais utilizados. Por conta disso, cada vez mais arquitetos estão 

optando por se especializar em projetos de interiores, que estão sendo muito valorizados 

atualmente.  

 

Arquitetura de interiores não é apenas decoração? 

Como dissemos anteriormente, é muito comum que as pessoas achem que a arquitetura de 

interiores trabalha apenas com projetos de decoração, levando em consideração apenas a parte 

estética. 

Na prática, entretanto, a arquitetura de interiores é uma área muito mais complexa, uma vez que 

ela não apenas cuida da parte estética, mas também procura compreender cada cômodo a partir 

das necessidades do cliente, criando ambientes funcionais e práticos. 



A arquitetura de interiores é muito mais do que escolher itens de decoração, móveis e pensar na 

estética. Os itens escolhidos não são penas esteticamente agradáveis, mas sim úteis para a 

composição do projeto.  

Por isso, esses arquitetos sabem quando, onde e por que inserir elementos nos ambientes, 

procurando sempre otimizar a funcionalidade (e, claro, a estética) dos cômodos. A arquitetura de 

interiores é essencial para que os ambientes funcionem adequadamente 

 

Devo investir em arquitetura de interiores? 

Por pensarem que a arquitetura de interiores lida apenas com a parte estética, as pessoas imaginam 

que seja um investimento supérfluo, muitas vezes com preços muito elevados.  

Entretanto, isso não é verdade. Os arquitetos de interiores procuram melhorar os ambientes, 

independente do preço dos objetos. Na realidade, investir em projetos de interior pode gerar 

economia a longo prazo.  

Isso porque, quando os ambientes já são projetados levando em consideração funcionalidade e 

utilização, você não precisará modificá-los no futuro.  

Dessa forma, não será necessário trocar seus sofás, itens de decoração, bancadas, cadeiras e mesas 

por um longo período. Ou seja, você poderá economizar a longo prazo.  

Por isso, investir em arquitetura de interiores é uma ótima ideia. Ela combina o valor estético e a 

funcionalidade, criando ambientes verdadeiramente deliciosos de viver.  

Conclusão 

Agora você já sabe o que é a arquitetura de interiores. E os motivos porque é uma grande vantagem 

investir nesse tipo de projeto. 

E aí, você já investiu em arquitetura de interiores? Qual foi a sua experiência? Conte para nós nos 

comentários abaixo!  

Não deixe de seguir nosso Instagram e Facebook para ficar sempre por dentro das novidades do 

mundo da arquitetura.  


