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ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
 

Quando começa um projeto, o arquiteto analisa primeiramente o terreno em que os prédios ou casas serão 
implantados. Há vizinhos? São altos, baixos, muitos ou poucos? Estão próximos ou distantes? O que há em 
volta, uma cidade ou uma montanha? Existem belas vistas para alguma direção? De que lado nasce o sol? É 
um local frio? O terreno é plano ou inclinado? Fica na praia ou no campo? 

Às respostas obtidas, o arquiteto soma outras sobre as necessidades do cliente: de quantos quartos ele 
precisa, quantas pessoas vão habitar aquela futura casa, quanto dinheiro o cliente tem para gastar? 

A partir desses questionamentos, o arquiteto monta o que chamamos de programa de necessidades, que 
vai embasar todo o projeto. Quando iniciar um trabalho, é importante nunca pular essa etapa do trabalho. 
Um programa mal feito certamente acarretará um edifício desconfortável. 

Com um programa em mãos, o arquiteto colocará toda a sua experiência de vida, os seus conhecimentos 
técnicos e artísticos a serviço do cliente. Buscará projetar o edifício mais eficiente e belo, mais bem inserido 
no lote, mais eficiente energeticamente e que melhor responda às necessidades e aspirações do cliente, tudo 
isso pelo melhor custo-benefício. 

O trabalho do arquiteto é, por natureza, generalista e a este se juntarão os trabalhos de outros 
profissionais, em geral engenheiros especialistas, como os calculistas, engenheiros de elétrica, hidráulica, de 
ar condicionado e outros. Todos estes projetos devem ser coordenados pelo arquiteto, que possui visão 
global sobre o projeto. 

Desta forma, o primeiro a trabalhar num projeto é o arquiteto, que posteriormente distribui este projeto 
para diversos especialistas e ao final, junta tudo num grande pacote, processo que chamamos 
de compatibilização, para que a obra possa ser corretamente orçada e executada. Estes dois últimos 
trabalhos podem ser executados tanto por arquitetos, quanto por engenheiros. 

 

 
 
 


