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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráfi cos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

fi lmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra da professora-autora

Caro Aluno, 

Planejar, organizar e executar são os principais verbos que utilizaremos nesse módulo. 

Para realizar um evento, considerando a cultura atual, que se caracteriza pela globaliza-

ção, é preciso atentar para os inúmeros aspectos que envolvem sua realização. Eventos 

são, em sua defi nição mais simples, encontros de pessoas com um mesmo objetivo. Rea-

lizar um evento, portanto, é organizar de modo efi caz todas as ações que envolverão os 

indivíduos, durante o tempo em que permaneçam nele. Isso leva a considerarmos que, 

além da adequação física do espaço, é importante perceber que aqueles que participam 

de um evento buscam a inovação, a releitura constante dos arranjos. Por isso, o organiza-

dor deve possuir a capacidade de conceber eventos inovadores e interativos, baseando-se 

em modelos pré-existentes. Este é nosso desafi o.

Vamos a ele então!

Prof.ª Cristiane Lopes
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Aula 1 -  Projeto de espaços para 
eventos ou a gestão de 
espaços para eventos? 

O foco dessa aula é apresentar o curso, demonstrar as diferenças 

entre: projeto e gestão; o papel do técnico e as três grandes fases 

dos eventos. 

Antes de iniciar o projeto do espaço para um evento é preciso ter a resposta 

para algumas perguntas-chave:

1. Quais as características e objetivos do evento;

2. Qual o local de realização;

3. Qual a data de início;

4. Qual a duração;

5. Quem é o público-alvo.

Depois que estivermos inteirados dessas questões, começaremos a organizar 

(gerir) o espaço. Gerir é administrar. Administrar ações. É importante com-

preender que realizar um evento é materializar a possibilidade de interação 

em um espaço físico que seja moldado para oferecer determinadas experiên-

cias aos indivíduos que ali venham a se encontrar. Veremos então que o pú-

blico-alvo é o foco que deverá determinar todas as decisões. Devemos saber 

quem é o nosso público. Organizar o espaço de maneira que aquele que ali 

se encontre possa experimentar leituras novas de experiências já conhecidas 

e, portanto, falamos aqui de experiências sensoriais, como pertencer àquele 

contexto. Por isso, o sucesso de um evento caracteriza-se pela utilização 

do espaço como facilitador e encantador. Ao planejar eventos ordenamos 

espaços e a maneira com que as ações acontecerão nele, levando em consi-

deração o impacto que causarão no público que estará presente.

1.1 Introdução ao curso
A partir de agora apresentaremos quais os aspectos que devem ser conside-

rados na elaboração de um bom projeto. Entre eles: dimensionamento, flu-

xo, infraestrutura, equipamentos, materiais, comunicação, comportamento, 

ergonomia, leitura de projetos arquitetônicos em 2D e 3D, acessibilidade 

universal, legislações, iluminação, multimídia, check-list, mapas funcionais, 

e, em casos de eventos internacionais, protocolos e costumes dos países, 

citando alguns.



Depois de conhecê-los, é preciso organizá-los para que interajam harmo-

nicamente dentro de um determinado ambiente. A princípio pode parecer 

uma tarefa difícil, mas utilizaremos mapas mentais que facilitarão visualizar, 

através de representações gráficas, todos os aspectos que deveremos consi-

derar ao organizar o espaço onde se dará o evento. 

1.2 O papel do técnico na gestão de 
projetos de ambientes para eventos

O papel do técnico é gerenciar projetos de forma eficiente, planejada e pro-

fissional, atendendo orçamentos e prazos. Projetar um ambiente é fazê-lo 

transformar-se em um espaço funcional, mas que, ao mesmo tempo, encan-

te o indivíduo que ali permanece. Cabe a ele o domínio das técnicas e mé-

todos utilizados na elaboração de projetos, bem como a percepção de como 

todos esses elementos, juntos, influenciarão o comportamento do público. 

Também é preciso estar atento aos impactos que esse evento poderá causar 

ao meio ambiente. Sim. Isso mesmo. Responda, sem pestanejar: qual é o 

nível máximo de sons e ruídos permitido por lei?

Portanto, o perfil do técnico na gestão de projetos de ambientes para eventos 

envolve, desde a pesquisa e atualização constante de seus conhecimentos 

no que diz respeito a tendências, materiais, soluções propostas em outros 

eventos que se mostraram eficazes, como também criatividade, pró-ativida-

de, capacidade de antecipar soluções para possíveis problemas que possam 

vir a ocorrer, visão multidisciplinar, gerenciamento de pessoas e muito mais. 

Qual a característica que fará o diferencial desse profissional? A competên-
cia alavancada pela motivação.

O texto a seguir, trata da competência na gestão dos eventos. O estudo 

apontou que o profissional de eventos possui um excelente mercado em 

ascensão, cheio de oportunidades, mas para trabalhar neste ramo não basta 

vontade, é preciso, competência.

“Cada vez mais vimos o Brasil em posição de destaque no mercado 

de eventos. Segundo o site da Associação Brasileira de Empresas 

de Eventos O país, com a realização de 254 eventos internacionais 

em 2008, está na 7ª posição no ranking da International Congress 
and Convention Association (ICCA) como o país que mais recebe 

eventos internacionais no mundo. O Brasil está conseguindo 

Figura 1.1: Capa da Revista 
Competência: Revista da 
Educação Superior do 
SENAC-RS 
Fonte: http://lidiafraga.wordpress.com/

Layout de espaços e decoração de eventose-Tec Brasil 14
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captar grandes eventos que vão movimentar este mercado como, 

por exemplo, a vinda da copa em 2014. E este é um ótimo cenário 

para os profissionais da área, no entanto, se as pessoas e empresas 

que atuam neste ramo não forem competentes os eventos podem 

ser um fracasso.

[...] se um evento é definido como um acontecimento planejado 

que busca um o resultado diante de um público-alvo e que ainda 

é capaz de movimentar uma economia o evento é extremamente 

estratégico. E se vimos que para uma empresa atingir suas 

estratégias de negócios é necessário o desenvolvimento de sua 

competência e dos indivíduos que fazem parte dela, está na hora 

dos profissionais e empresas ligadas aos eventos desenvolverem 

o processo de aprendizagem de competência para garantir os 

resultados deste mercado de eventos que cada vez traz mais 

oportunidades no Brasil.”
Fonte: http://lidiafraga.wordpress.com/2010/01/12/competencia-em-eventos/

1.3 Pré-evento, trans evento e pós-evento
São três as fases que devem estar previstas no projeto de um evento, conhe-

cidas como:

1. Pré-evento: é todo o trabalho realizado antes do início do evento. Inclui 

cronogramas financeiros e físicos, divulgação através dos diversos meios 

de comunicação, contato com fornecedores, patrocinadores, prestado-

res de serviços, elaboração e execução de projeto, contratação de equi-

pes de mão de obra.

2. Trans evento: é o período enquanto o evento ocorre, desde seu início 

até o final. Manutenção, suporte e supervisão são as palavras chaves 

nessa fase.

3. Pós-evento: é o período subsequente à realização do evento. É impor-

tante lembrar que nesta fase devem estar previstas as desmontagens de 

equipamentos, retiradas de material, readequação do espaço, caso ne-

cessário, limpeza, manutenção dentro de um cronograma estabelecido 

na 1ª fase.

Aula 1 – Projeto de espaços para eventos ou a gestão de espaços para eventos?



Resumo 
Conhecemos as perguntas-chave que devemos fazer antes de iniciar um 

projeto de espaço de eventos; a partir das respostas obtidas, organizar (gerir) 

o espaço. Vimos alguns dos muitos aspectos que devem ser considerados 

nesse processo e qual o perfil profissional que deve ter o técnico em gestão 

de projetos de ambientes para eventos. Finalmente, como são conhecidas as 

três fases que devemos considerar quando formos planejar.

Atividades de Aprendizagem
•	 Imagine que você vai organizar um evento. Comece a pensar em tudo o 

que está relacionado ao espaço do evento. Faça uma lista. Se lembrar de 

algo depois, volte para essa página e anote.

Para saber mais sobre Espaço 
para eventos, acesse: <http://

lidiafraga.wordpress.
com/2010/01/12/competencia-

em-eventos/>.

Layout de espaços e decoração de eventose-Tec Brasil 16
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Aula 2 -  O espaço como meio de co-
municação

Nessa aula abordaremos o espaço como meio de comunicação, 

considerando as novas tecnologias e posturas sociais. 

É importante compreender algumas definições antes de prosseguirmos. Va-

mos a elas:

O que é espaço? 

É o vazio que nos cerca, onde nos deslocamos ou ainda o vazio entre os 

corpos. Compreende três dimensões: comprimento, largura e altura.

O que é espaço arquitetônico? 
É o espaço que ao receber intervenções planejadas, transforma-se em 

espaço social.

Espaços sociais devem ser projetados para atingir os indivíduos em suas per-

cepções sensíveis, pois é através delas que o ser humano relaciona-se com 

o ambiente. Noções como temperatura, profundidade, perspectiva, ilumina-

ção, composição, cor, sons, harmonia, equilíbrio, proporção, são conceitos 

formulados a partir de nossos sentidos e elaborados pelo nosso cérebro. O 

espaço através das intervenções que recebe é um meio de comunicação. 

Imagine que você tem em suas mãos uma caixa de sapatos vazia. Percebe o 

vazio? Onde? Dentro da caixa? Sim. Mas existe outro, fora da caixa. E, cada 

um de nós, pode criar inúmeros arranjos nessa caixa e todos eles serão inter-

venções que comunicarão uma infinidade de informações. 

Temos o espaço, sabemos que ele serve de meio de comunicação, mas: 

como comunicar? O que comunicar? Onde? Devem estar surgindo inúmeras 

perguntas. Vamos tentar responder cada uma delas a seguir.

2.1 Novas tecnologias e integração de mí-
dias na comunicação do espaço
Interatividade é a possibilidade de o sujeito, anteriormente agente-passivo, 

passar a atuar, a participar. Atualmente, as pessoas necessitam sentir-se en-



volvidas em processos, não querem mais apenas a perspectiva do especta-

dor, mas acima de tudo, trocar, estabelecer intercâmbios, percorrer, expe-

rimentar, degustar, comparar, negociar. É importante saber que as redes e 

as mídias sociais intensificaram esse perfil na sociedade atual. Os espaços 

arquitetônicos planejados para a realização de eventos devem tomar como 

partido essa premissa e adequar-se à realidade social criando ambientes in-

terativos onde o indivíduo possa encantar-se sensorialmente enquanto toma 

decisões ou adquire conhecimentos ou estabelece relações sociais. As novas 

tecnologias ajudam a criar um grau de sociabilização maior quando permi-

tem que em um mesmo ambiente se operem vários níveis de interações. 

2.2  O alargamento da interação entre   
  espaço público e privado
Considerando esse aspecto, devemos pensar que um evento é (mesmo que 

aqueles abertos ao público) privado se considerarmos que somente irão a ele 

aqueles que de alguma forma tenham algum interesse ou motivação para 

estar lá.

Ora, os shopping centers, as casas para recepções, os espaços para even-

tos, salões de exposições, são espaços semi-públicos. As pessoas substituí-

ram as vias públicas por outras vias, os corredores dos shoppings para fazer 

compras. É importante perceber esse comportamento e planejar eventos 

adequados a esse novo perfil social. Promover essa interação é a tendência 

moderna e deve ser considerada na concepção de projetos arquitetônicos e 

layouts.

2.3 A multidão é o espetáculo: Interação,  
 participação e novas subjetivações
Não existe espetáculo sem multidão. Conhecer o indivíduo, o contexto em 

que está inserido e o que o encanta é uma de nossas tarefas, senão a prin-

cipal, para a elaboração de um bom projeto. A partir da captação, mani-

pulação e compreensão desses dados é possível traçar nossa estratégia de 

comunicação e assim dispor de todos os recursos para a materialização do 

evento, adequados caso a caso, buscando a personalização adaptada ao 

público que receberá, no intuito de sempre proporcionar novas experiências, 

o inusitado. Cabe ressaltar, porém, que é necessário montar o espetáculo e 

transformá-lo em ambiente propício à multidão, percebendo que suas ne-

cessidades incluem aspectos práticos como acessos, logística, montagens, 

fornecedores, legislações, entre outros.

Layout de espaços e decoração de eventose-Tec Brasil 18
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2.4 Novos valores, compromissos e   
 atitudes
Abordadas todas essas questões, pretendemos que você compreenda que a 

elaboração de um projeto de espaço para eventos requer que consideremos 

uma série de aspectos multidisciplinares, alguns aparentemente desconexos, 

outros obviamente afins, mas que fazem parte de um sistema que, ao final, 

só funcionará a contento se todos se inter-relacionarem no espaço projetado. 

Além disso, vale lembrar que mesmo questões como o destino correto do 

lixo produzido no evento, faz parte do planejamento e demonstra que quem 

propõe e quem promove, não só se preocupa com questões ambientais, 

como incorpora, ao partido arquitetônico do projeto, práticas sustentáveis.

Resumo 
Vimos que o espaço natural, quando projetado arquitetonicamente, recebe 

intervenções que o transformam em espaço social. Que esse espaço social é 

um meio que permite o indivíduo experimentar sensações e experiências, e 

tem por objetivo encantar e facilitar as possibilidades de trocas, sendo elas 

sociais, políticas, econômicas. A interatividade e as novas tecnologias apon-

tam que os espaços devem promover cada vez mais e de maneira eficaz essa 

possibilidade. São ferramentas para conhecer o público e de se comunicar 

com ele, transformando-o em coautor no evento. Finalmente, a utilização 

do espaço projetado, elaborado conscientemente, levando em consideração 

os impactos que causarão nos indivíduos, na sociedade, no meio ambiente 

ou em qualquer outro campo sobre o qual esse evento possa influenciar.

Atividades de Aprendizagem
•	 A partir de agora você deverá ter consigo, durante seus estudos, um blo-

co com folhas sem pauta, pode ser também um caderno de cartografia. 

Nele você vai copiar a lista que produziu na atividade de aprendizagem 

da Aula 1, mas tentará colocá-la em um fluxograma, organizando-a. Será 

o seu rascunho. Também servirá para: escrever perguntas, fazer dese-

nhos, esquemas, para apagar, reconsiderar. É seu instrumento de organi-

zação visual, de registro de informações. É importante que você visualize 

e elabore um projeto, por isso o bloco será importante. Não jogue ne-

nhuma anotação fora, organize as mais importantes, deixe as que você 

não gostar ali, na estufa. O espaço é uma folha em branco. Sua tarefa 

agora é aprender a comunicar-se, a expressar-se nela, através dela. Veja 

o exemplo a seguir:

Aula 2 – O espaço como meio de comunicação
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Aula 3 -  O conceito de lugar no 
projeto de ambientes

Lugar é o espaço psicologicamente determinado. As relações do 

espaço arquitetônico projetado e os elementos de psicologia a ele 

associados.

Para entender o planejamento de um evento, devemos nos aprofundar em 

alguns conceitos de lugar no que diz respeito a espaços arquitetônicos. Po-

demos conceituar lugar em arquitetura como sendo, o espaço natural que 

ao receber intervenções planejadas, promove a interação adequada e har-

mônica dos indivíduos, por propiciar experiências de identificação com aque-

le ambiente e entorno. 

Segundo Yázigi (2002, p. 29-49):

[...] mais importante do que a consciência do lugar é a consciência de 

mundo que se tem por meio do lugar. Ao planejar, portanto, arranjos 

físicos e espaciais devemos considerar a perspectiva do expectador em 

seus percursos e descobrir quais as particularidades de cada grupo, 

criando o diferencial. Reconheço o lugar como uma arrumação que 

produz o singular, mas estimo que de modo algum se poderá entendê-

-lo ou trabalhá-lo sem a consideração da extensão de seus sistemas. Ele 

tem uma personalidade sim, mas não é o sujeito.

3.1 Elementos de psicologia humana   
 aplicáveis ao projeto
Conforme o arquiteto italiano, Massimiliano Fuksas: “É um lugar para se 

experimentar. Arquitetura é uma experiência que deve provocar emoção.”

Ora, e o que é a emoção senão o impacto que o ambiente, através de suas 

muitas linguagens sensoriais, desperta nos indivíduos? Então, é preciso re-

conhecer as formas com que essas sensações/emoções são despertadas e de 

que maneira atuam na percepção das pessoas.

Estudos feitos a partir de 1960 visavam estabelecer como o homem rela-

ciona-se com o meio ambiente. Os resultados deram origem a uma nova 

matéria que chamamos de psicologia ambiental. 



E quais são esses fatores que devemos estudar? Vamos começar conhecen-

do sobre tipos de comunicação.

3.1.1 Comunicação unidirecional e bidirecional
Na comunicação unidirecional existe um receptor passivo. Já na bidirecional, 

existe um agente que é, ao mesmo tempo, receptor e emissor, isto é, pode 

interagir, participar, envolver-se, opinar e até mesmo, modificar elementos.

As novas tecnologias estimulam cada vez mais esse comportamento social, 

por isso é importante que as comunicações propostas sejam cada vez mais 

apropriadas a esse perfil.

O ambiente deve comunicar-se com o indivíduo, porém deve permitir que 

esse mesmo indivíduo, faça intervenções nele e que o perceba como am-

biente dinâmico e rico. Conceber o projeto de modo que não haja ape-

nas espectadores, mas coautores. Envolvimento é a palavra-chave aqui. O 

ambiente deve permitir a incorporação, a troca de experiências sensoriais 

inéditas.

3.1.2  Planejamento de ambiente físico    
 psicologicamente determinado
Vejamos um exemplo prático desse conceito na arquitetura dos monumen-

tos funerários egípcios. Na construção da Pirâmide de Gizé, na antecâmera 

que precede a Câmara do Rei, foram colocadas três grandes pedras. Essas 

pedras escalonadas fazem com que, quem pretenda chegar a Câmara, pre-

cise abaixar-se muito, ficando com o corpo em posição de reverência. 

Figura 3.1: Esquema da Grande Pirâmide
Fonte: http://www.starnews2001.com.br/

Deste modo, podemos entender e começar a visualizar o que seja essa inte-

ração do homem com o ambiente projetado.
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3.1.3  Projeto de ambiente social e cultural   
 psicologicamente determinado
O povo egípcio considerava os faraós como encarnações da divindade. Além 

disso, seus ritos funerários baseavam-se não só na crença da imortalidade 

da alma, mas também que o morto voltaria a tomar seu corpo. Por isso, as 

pirâmides foram concebidas e projetadas de acordo com costumes sociocul-

turais e com as crenças religiosas daquele povo.

3.1.4 Comportamento individual e em grupos
Vamos entender agora como os indivíduos se comportam nessas duas cir-

cunstâncias. Sempre percebemos o que nos cerca, mas existe uma diferença 

do nosso comportamento quando somos inseridos em um grupo. Grupos 

possuem regras comuns. Há também a possibilidade de aprendizados, de 

troca de informações e, com isso, de formação de opiniões, de tendências, 

de reações. Há de lembrar-se aqui, de um aspecto importante na psicologia 

de ambientes, no que diz respeito a como as pessoas se comportam em si-

tuações de risco eminente. Esse conhecimento é fundamental para projetar 

os acessos e saídas de emergência.

Psicologia ambiental
A psicologia ambiental é o estudo do comportamento humano em sua 

inter-relação com o meio ambiente. É considerada uma área emergente 

em psicologia, os primeiros estudos, originaram-se em 1960, tendo um 

de seus expoentes o psicólogo Kurt Lewin. 

A maioria destes trabalhos teve origem no reconhecimento dos proble-

mas ambientais, como a poluição, que começou a ter relevo nas repre-

sentações coletivas.

A Psicologia Ambiental estuda o homem em seu contexto físico e social. 

Busca suas inter-relações com o ambiente, atribuindo importância às per-

cepções, atitudes, avaliações ou representações ambientais, ao mesmo 

tempo considerando os comportamentos associados a elas. A Psicologia 

Ambiental se interessa pelos efeitos das condições do ambiente sobre 

os comportamentos individuais tanto quanto como o indivíduo percebe 

e atua em seu entorno. Os efeitos destes fatores, físicos e sociais, estão 

associados à percepção que se tem deles, e, neste sentido, estudam-se as 

interações. Tem sido considerada como a Psicologia do Espaço, analisan-

do percepções, atitudes e comportamentos de indivíduos e comunidades 

Para saber mais sobre o 
esquema da grande pirâmide, 
acesse: <http://www.
starnews2001.com.br/egypt/
grande_piramide.html>.
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em estreitas relações com o contexto físico e social. A noção de espaço 

e lugar ocupa uma posição central na compreensão das relações do ho-

mem com seu ambiente. Trata-se, portanto, de uma posição nova, uma 

diferente e mais consistente maneira de entender o desenvolvimento hu-

mano e social. (GÜNTHER; PINHEIRO; GUZZO, 2006).
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_ambiental

Figura 3.2: Abertura da Cúpula América do Sul - Países Árabes 
Fonte: http://aquarela2020.wordpress.com/

Resumo 
Vimos o que é lugar em arquitetura e como os aspectos sensoriais podem 

atuar na psicologia dos espaços. Abordamos as formas de comunicação, 

como as novas tecnologias determinam o perfil social atual e a necessidade 

de adequação a ele no projeto de eventos. Aprendemos, através de exem-

plo, o que devemos considerar em um projeto de ambiente físico psicologi-

camente determinado e um projeto de ambiente social e cultural psicologi-

camente determinado. Conhecer comportamentos individuais ou em grupo 

deve ser determinante também em aspectos funcionais dos projetos.

Atividades de Aprendizagem
•	 Pesquise em livros de História da Arte e da Arquitetura exemplos de pla-

nejamento de ambiente físico psicologicamente determinado e projeto 

de ambiente social e cultural psicologicamente determinado.

Saiba mais sobre o enigma da 
pirâmide, assistindo ao vídeo 
“A Grande Pirâmide revela o 
seu segredo”. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/
watch?v=OGXsYFjC0vo>.

e-Tec Brasil 24 Layout de espaços e decoração de eventos



e-Tec Brasil25

Aula 4 -  Ergonomia ambiental

Vamos abordar nessa aula: o homem (suas medidas e proporções) 

como a principal dimensão da arquitetura e aprender quais as 

formas de representação gráfica utilizadas em projetos dessa 

natureza.

Vamos examinar algumas definições:

Segundo a IEA (2000, s/p): 

A ergonomia, ou human factors (fatores humanos) ou human factors 

& ergonomics (fatores humanos e ergonomia), expressões pelas quais 

é conhecida nos Estados Unidos da América, é a disciplina científica 

relacionada ao entendimento das interações entre seres humanos e 

outros elementos de um sistema, e também é a profissão que aplica 

teoria, princípios, dados e métodos para projetar a fim de otimizar o 

bem-estar humano e o desempenho geral de um sistema.

Encontramos também: “Os ergonomistas contribuem para o projeto e 

avaliação de tarefas, trabalhos, produtos, ambientes e sistemas, a fim de 

torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das 

pessoas.” (IEA, 2000, s/p)

Existem três campos de especialização, segundo a Associação Internacional 

de Ergonomia, todos devendo ser considerados no projeto de eventos. São 

eles:

•	 Física: que lida com as respostas do corpo humano à carga física e psi-

cológica. Tópicos relevantes incluem manipulação de materiais, arranjo 

físico de estações de trabalho, demandas do trabalho e fatores tais como 

repetição, vibração, força e postura estática, relacionada com lesões 

músculo-esqueléticas.

•	 Cognitiva: também conhecida engenharia psicológica, refere-se aos 

processos mentais, tais como percepção, atenção, cognição, controle 

motor e armazenamento e recuperação de memória, como eles afetam 



as interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema. Tó-

picos relevantes incluem carga mental de trabalho, vigilância, tomada de 

decisão, desempenho de habilidades, erro humano, interação humano-

-computador e treinamento.

•	 Organizacional: ou macroergonomia, relacionada com a otimização dos 

sistemas sociotécnicos, incluindo sua estrutura organizacional, políticas e 

processos. Tópicos relevantes incluem trabalho em turnos, programação 

de trabalho, satisfação no trabalho, teoria motivacional, supervisão, tra-

balho em equipe, trabalho à distância e ética.

Vidal (2012, p. 3) define que: “Ergonomia, antes de mais nada, é uma  ati-

tude profissional que se agrega à prática de uma profissão definida. Neste 

sentido é possível falar de um médico ergonomista, de um psicólogo ergo-

nomista, de um designer ergonomista e assim por diante.”

Todo projeto, portanto, tem uma relação fundamental com o homem. 

Observe que existem espaços, tamanhos e medidas. Perceba: qual o espaço 

que ocupamos quando estamos em pé, sentados, deitados? Ou ainda, qual 

o espaço necessário para uma pessoa sentar-se e levantar-se de uma mesa? 

Mas também existem os aspectos da ergonomia relacionados ao bem-estar, 

a adequação dos ambientes e sistemas e estes baseiam-se em percepções, 

sensações que, embora não possam ser quantificadas, definem como o 

indivíduo percebe o entorno e tudo o que o circunda. 

4.1 Ambientação em layout 2D e 3D
Todo projeto ou layout em arquitetura é elaborado a partir de formas, medi-

das e normas técnicas e expresso em plantas baixas, cortes, elevações, pers-

pectivas, maquetes físicas ou eletrônicas. Existem convenções e linguagens 

de desenho específicas e internacionais que são utilizadas para representa-

ções gráficas. 

Antes do advento dos programas de computador para arquitetura, os pro-

jetos eram feitos em pranchetas de desenho, com canetas de nanquim, es-

quadros, escalas, réguas, compasso, gabaritos e outros tantos equipamentos 

utilizados em desenho técnico. Mudamos as ferramentas, mas a simbologia 

utilizada continuou a mesma. 
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Para você compreender o que são implantações, elevações, plantas e cortes, 

vamos usar a imaginação. É preciso que esteja ambientado com esses termos 

para projetar eventos. 

Você tem uma caixa de sapatos vazia em suas mãos. Posicione-a no 
canto direito da mesa. Cada lado desta caixa tem uma cor. 

Coloque dentro dela, uma maçã (antes corte a tampa da fruta de 
modo que ela fique parada).

Agora você vai, com uma faca de serrinha, cortar a caixa e a maçã. 

 Veja:

Figura 4.1: Prancheta de Desenho
Fonte: http://mesaparadesenho.com.br/

Figura 4.2: Projeto desenvolvido 
em AutoCAD 
Fonte: http://www.cadalyst.com/

A caixa foi colocada no lado direito da mesa.

Implantação é como os edifícios estão loca-

lizados nos terrenos, bem como suas vias de 

acesso e circulação.

Figura 4.3: Implantação - Croqui 
Fonte: http://stoa.usp.br/
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Os lados da caixa, pintados um de 

cada cor, são as Elevações ou Fa-

chadas. 

Num edifício temos, usualmente, 

quatro elevações. É o que você vê 

quando para na frente, do lado di-

reito, esquerdo e atrás. Norte, Sul, 

Leste, Oeste. No caso da caixa, 

cada elevação recebeu uma cor.

Figura 4.4: Planta de Cobertura, Situação e 
Localização
Fonte: http://2.bp.blogspot.com

Figura 4.5: A cidade de São 
Paulo e sua arquitetura 
(1906-1920) – Projeto do 
Palácio das Indústrias, 
1910 – Fachada Oeste – 
Escritório técnico Ramos 
de Azevedo
Fonte: http://www.arquiamigos.org.br/

Em projeto, elas poderiam ser chamadas: Elevação Azul, Elevação Vermelha, 

Elevação Verde, Elevação Laranjada. 

Pode ser também: 01, 02, 03, 04. Norte, Sul, Leste, Oeste. Frontal, Posterior, 

Lateral Direita, Lateral Esquerda e assim outras.

Lembre-se que quando em projeto você ouvir falar em Elevações, elas se 

referem às fachadas externas.

Agora você retira o tampa da caixa e olha seu interior. Essa é sua Planta. 

Você vê as laterais da caixa, o fundo da caixa e a maçã, olhando de cima. 

Mas, um projeto, além do desenho, deve oferecer outras informações, como 

escalas, medidas, distâncias, alturas. 
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Finalmente, cortamos a caixa e a 

maçã ao meio e veremos o Corte. 

Quando tiver um projeto em mãos 

e verificar que algo aparece em cor-

te, você vai saber que se trata des-

sa representação. Podem ser cortes 

transversais, longitudinais, enfim, 

aquele ângulo importante de ser re-

presentado para a melhor compre-

ensão do ambiente projetado.

 

Figura 4.6: Planta do Canil de Versailles
Alain Cambon
Fonte: http://ocaodeparar.blogspot.com.br/

Figura 4.7: Corte
Fonte: http://domingosassessoria.blogspot.com.br/
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4.2  Composição de espaço - Integração de  
 elementos
Diante de todas essas informações, devemos iniciar a composição de nosso 

espaço de eventos atentando para tudo o que estudamos até aqui. Con-

tinuando o exemplo da caixa, como você poderia compor aquele espaço 

utilizando as laterais, o piso?

Forre a caixa, cole uma caixa de fósforos na lateral, faça um fundo. Com-

ponha. Quer começar seu próprio projeto? Ajuda a entender espacialmente 

esses conceitos.

4.3 Representações em 2D e 3D
Montenegro (2004, grifo nosso) diz que: 

A perspectiva mostra as coisas como nós vemos, com três dimensôes, 

enquanto que a Planta e a Fachada são desenhos com duas dimensões, 

que podem, ser medidos quando conhecemos a escala do desenho. A 

perspectiva mostra os objetos como eles aparecem à nossa vista, como 

um volume, não como eles realmente são. A perspectiva dá a visão de 

conjunto num só desenho, mas não permite tomar medidas.

A perspectiva usada para representações espaciais é uma técnica que simula 

em 2D uma imagem tridimensional. As novas tecnologias aumentaram essa 

possibilidade com a computação gráfica.

Outra forma são as maquetes. As clássicas e as eletrônicas.

Essa é uma representação gráfica de sua caixa em simulação 3D.

Figura 4.8: Simulação 3D
Fonte: Acervo da autora
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Porém, as maquetes eletrônicas permitem a perspectiva do observador ao 

percorrer aquele ambiente. São as ferramentas tecnológicas mais indicadas 

para a visualização dos ambientes projetados.

Resumo 
Vimos nesta aula como adequar o projeto de um evento às proporções do 

homem: físicas, cognitivas e organizacionais. Representações de layout em 

2D e 3D. Implantação, plantas, elevações, cortes, perspectivas, maquetes 

clássicas e eletrônicas, além de ferramentas tecnológicas.

Figura 4.9: Maquete Volumétrica
Fonte: http://angeliretratosdavida.blogspot.com.
br/2007_05_01_archive.html

Figura 4.10: Maquete 3D
Fonte: http://juniorfornari.blogspot.com.br/
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Atividades de Aprendizagem
•	 Procure exemplos de plantas baixas, implantações, elevações, cortes, 

perspectivas, maquetes clássicas, eletrônicas. Crie seu modelo. Você 

pode usar a caixa de sapatos. Imagine que você vai organizar um evento 

que é exatamente proporcional ao espaço interno de sua caixa. Corte 

portas, janelas, coloque texturas, adicione figuras. Enfim, o importante 

nesse exercício é que você se sinta a vontade, aprendendo praticamente 

esses conceitos teóricos. Vamos lá, comece por colocar sua caixa numa 

base, implante-a. Invente uma planta e siga todas as fases que citamos 

nesse capítulo, até a última. Imagine uma sala e o tamanho das pessoas 

e dos objetos. Lembre-se: ergonomia e proporcionalidade. 
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Aula 5 -  Acessibilidade universal

Dedicamos essa aula ao estudo dos layouts e a importância da 

adequação do projeto, considerando: as nuances dos biotipos 

humanos e características cognitivas.

Antes de estudarmos a acessibilidade propriamente dita, é necessário enten-

der o conceito que a fundamentou, que é o Desenho Universal. Vamos lá!

De acordo com Carletto e Cambiaghi (2008, p. 8): 

Há muito que se fala de um conceito chamado Desenho Universal. Pelo 

nome, podemos ter uma ideia de que esse tema trata de um riscado, 

traços que criam acessos para o universo, universal, ou seja, toda a 

diversidade humana. Mas ainda assim não apanha todo o seu significa-

do. Aos poucos, mais de perto, vamos percebendo o quanto o Desenho 

Universal é capaz de transformar e democratizar a vida das pessoas em 

diversos e amplos aspectos, como infraestrutura urbana, prédios pú-

blicos, casas e até produtos de uso no dia a dia. E não falamos apenas 

de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, falamos de uma 

transformação para todas as pessoas que vivem em sociedade.

Como adequar o ambiente que cerca o homem a todos os tipos específi-

cos? As infinitas variáveis caracterizadas nas formas físicas e mentais de cada 

um, consideradas em ambientes universais, adequados a maior diversidade 

possível de elementos. É importante correlacionar os conhecimentos sobre 

Ergonomia para propor soluções abrangentes ao maior número de ques-

tões, quando da concepção de um projeto. Os processos de produção em 

massa, característicos da pós-revolução francesa, utilizaram como modelo as 

pessoas consideradas “normais”. Os layouts eram desenvolvidos sem levar 

em consideração as várias nuances dos biotipos humanos e características 

cognitivas.

Lemos ainda: 

A concepção de conforto está intimamente ligada a fatores pessoais: 

nossa altura, dimensão, idade, destreza, força e outras características. 



Pensando nisso, em 1961, países como Japão, EUA e Nações Euro-

peias, se reuniram na Suécia para discutir como reestruturar e recriar 

o velho conceito que produz para o dito “homem padrão”, que nem 

sempre é o “homem real”. Assim, esta primeira conferência interna-

cional foi berço para que, em 1963, em Washington, nascesse a Barrier 

Free Design, uma comissão com o objetivo de discutir desenhos de 

equipamentos, edifícios e áreas urbanas adequados à utilização por 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Mais tarde, esse 

conceito – tomado com mais profundidade pelos Estados Unidos – am-

pliou seu foco e mudou de nome. Passou a ser chamado de Universal 

Design e se propôs a atender TODAS as pessoas, num aspecto realmen-

te universal. (CARLETTO; CAMBIAGHI, 2008, p. 8)

Diante dessas definições, entendemos que a acessibilidade é um dos campos 

de estudo dessa matéria. E o que é acessibilidade?

O Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana do Ministério das Cidades 

lançou Cadernos que abordam o tema. No Caderno 5, de Hermont e Ribeiro 

(2006, p. 16) encontramos a seguinte definição:

A palavra acessível vem do latim accessibile e é um adjetivo que 

significa a que se pode chegar, a que se pode alcançar, obter ou possuir, 

inteligível, compreensível, módico, moderado, razoável. O termo é 

amplamente utilizado na Informática, na Arquitetura, na Medicina, nos 

Transportes e em outros campos do conhecimento. As dificuldades em 

se construir este significante da acessibilidade no Brasil estão arraigadas 

culturalmente e extrapolam os limites dos espaços urbanos e das redes 

de transporte. Surgem quando se trata do acesso aos bens e serviços, 

públicos e privados, dos diversos setores da sociedade. A sociedade, 

por sua vez, tem sua diversidade definida pela raça, pela renda, pela 

cultura ou pela existência de uma ou mais deficiências.

A palavra acessibilidade é um conceito moderno utilizado para abordar 

o tema da deficiência e das restrições à locomoção. Derivada do latim 

accessibilitate, essa palavra é utilizada para qualificar o que se pode 

chegar facilmente ou ainda, o que fica ao alcance. A Norma Brasileira 

ABNT NBR 9050: 2004, que trata da Acessibilidade a edificações, mo-

biliário, espaços e equipamentos urbanos, define acessibilidade como 

sendo a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimen-

to para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espa-

ço, mobiliário ou equipamento urbano. 
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Este conceito ampliou-se e tem sido utilizado não apenas para qualifi-

car o ambiente físico, mas também o sistema de transporte e os meios 

de comunicação. Assim, pode-se também entender a acessibilidade 

como o processo de obter igualdade de oportunidades e a participação 

plena em todas as esferas da sociedade e no desenvolvimento social e 

econômico do país, pelas pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida.

É fundamental salientar aqui que a elaboração do projeto de um evento 

engloba a compreensão e a adequação harmônica de vários conceitos. Por 

isso, o profissional que pretende atuar nesse campo específico deve inteirar-

-se deles, compreendendo a complexidade e os valores a ser considerados. 

5.1 A inclusão via acessibilidade universal
Analisando a relação do homem com o meio com o qual interage, seria 

apropriado reconsiderar alguns paradigmas e, no que se refere à arquite-

tura, entendendo que o portador de necessidades especiais é o indivíduo 

que EXPERIMENTA relações cognitivas diversificadas dos demais. Conforme 

a inabilidade de algum sentido, membro ou habilidade, o cérebro produz 

novas formas de interpretação e por isso outras derivações na percepção se 

originam. Falar de Desenho Universal, abrangendo a Acessibilidade, é estu-

dar e compreender essas leituras. Por isso, a importância de equipes mul-

tidisciplinares, nesse caso: arquitetos, designers, neurologistas, psicólogos, 

técnicos, engenheiros.

Ora, não podemos acreditar que acessibilidade seja apenas uma questão 

prática que envolve diferentes medidas, instalações adequadas, comunica-

ções propícias porque ela só pode ser realmente eficiente se entendermos as 

relações cognitivas, diversas das nossas, que os portadores de necessidades 

especiais experimentam. 

5.2 Aplicabilidade no ambiente de eventos
O profissional contratado para elaborar o layout deve observar a existência 

ou não de rampas, a acústica do espaço escolhido para o evento, escolher as 

sinalizações (nos percursos) e prever em projeto todas as adaptações, para 

que as atividades desenvolvidas possam promover nesse ambiente o maior 

grau de integração do público, ainda que, com características diversificadas 

e particulares.
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5.3 Legislação aplicável e normatização
Atentos a essas necessidades de projeto, é importante consultar as leis que 

normatizam a acessibilidade.

A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, “Estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.”

No Capítulo IV - DA ACESSIBILIDADE NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS OU DE USO 

COLETIVO encontramos os requisitos mínimos a serem observados:

[...] 

Garagens e estacionamentos: destinação de vagas próximas aos aces-

sos de circulação de pedestres, com sinalização adequada para porta-

dores de deficiências locomoção permanente;

Acessos livres de obstáculos ou barreiras arquitetônicas que impeçam 

ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou 

com mobilidade reduzida;

Elevadores e/ou rampas para acessos horizontais e verticais a todos os 

setores do edifício;

Instalações sanitárias que possam ser utilizadas por pessoa portadora 

de deficiência ou com mobilidade reduzida.

[...]

No artigo 12, encontramos: “Os locais de espetáculos, conferências, aulas e 

outros de natureza similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas 

que utilizam cadeira de rodas, e de lugares específicos para pessoas com 

deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo com a ABNT, 

de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e comunicação.”

Além da legislação em vigor, devemos relembrar que a referida lei enfatiza 

em parágrafo único: “Para os fins do disposto neste artigo, na construção, 

ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso 

coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de 

acessibilidade [...].”

Pelo menos quer dizer que, qualquer proposta de acessibilidade somada 

aos critérios mínimos estabelecidos pela lei, é um diferencial que pode ser 

agregado na hora de propor soluções.

Para saber mais sobre a Lei nº 
10.098/2000, acesse: <http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l10098.htm>.
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Resumo 
O Desenho Universal e sua importância na democratização de espaços aces-

síveis foram apresentados nesta aula, bem como a acessibilidade universal e 

inclusão, a acessibilidade no projeto de eventos e as Leis e Normas aplicáveis.

Atividades de Aprendizagem
•	 Pesquisar o tema é sempre enriquecedor. Sua tarefa nessa aula é bus-

car as soluções propostas para a acessibilidade. Exemplo: as rampas de 

acesso devem possuir que inclinação máxima? E deve ser revestida com 

o quê? Como elaborar sinalizações de piso? Se possível, converse com 

portadores de necessidades especiais. Faça um resumo das informações 

que reunir. 
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Aula 6 – Iluminação e efeitos visuais

A iluminação pode, por si só, delimitar espaços e criar formas. 

Como sensibilizar a visão e criar reações cognitivas que devem 

ser utilizadas como recurso no projeto de espaço de evento são 

algumas das questões que apresentaremos nessa aula.

6.1 Introdução
Imagine que você é o vigilante de um museu e seu turno é o da noite. As lu-

zes do museu permanecem apagadas e você tem uma lanterna, caso precise 

de iluminação. Agora percorra mentalmente os corredores, galerias e salas 

desse museu. Lembre-se: é noite, as luzes estão apagadas. Como você veria 

os quadros e esculturas? Como os perceberia? Vê as sombras? Como seria 

esse cenário em noite de lua cheia? E como seria na lua nova?

Agora, mudemos de personagem: você é um turista visitando esse mesmo 

museu em um dia de sol maravilhoso. Refaça o percurso, agora a luz do dia. 

Consegue ver as cores e os detalhes? E se o dia estivesse nublado? Percebe-

ram?

Vejamos o exemplo a seguir:

Esta é a Universidade Federal do Paraná – Prédio Central – Praça Santos An-

drade, em Curitiba – PR

Figura 6.1: Fachada Principal da UFPR – Vista da rua
Fonte: http://bandnewsfmcuritiba.files.wordpress.com



•	 Trata-se de uma foto tirada com luz natural. 

•	 O destaque foi dado à fachada, sem que o entorno tenha relevância.

•	  As cores e os detalhes arquitetônicos são nítidos.

•	 A proporção homem-edifício pode ser percebida pelas pessoas sentadas 

na escadaria.

•	 A placa de sinalização está visível.

A seguir a foto tirada de cima, à noite. Veja a diferença:

Figura 6.2: Fachada Principal da UFPR – Vista aérea
Fonte: http://www.vanhoni.com.br

•	 Trata-se de uma foto tirada à noite. Sobre a fachada, iluminação artificial.

•	 O prédio aparece implantado no contexto urbano.

•	 As cores e os detalhes arquitetônicos não são nítidos.

•	 A proporção homem/edifício não pode ser percebida.

Duas fotos do mesmo prédio. Duas leituras diferentes. Duas percepções do 

mesmo edifício por pessoas diferentes. Dia e noite. Claro e Escuro. Natural 

e Artificial.
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Esse exemplo demonstra praticamente o quanto a iluminação adequada 

pode criar resultados surpreendentes na composição de ambientes. 

Para isso é fundamental conhecer as opções disponíveis no mercado, a efi -

ciência dos equipamentos de iluminação, os níveis de consumo, tipos dis-

poníveis no mercado, aplicações, além do que prevê a norma brasileira NBR 

5413 para iluminação de interiores. Também é preciso conhecer os critérios 

de desempenho adotados nos processos de avaliação dos sistemas de ilumi-

nação artifi cial.

Sabemos que são muitos os conhecimentos a serem adquiridos nessa maté-

ria. Recomendamos que você pesquise sobre todos os temas que envolvem 

a elaboração do layout de um evento. Mas, acima de tudo, que solicite 

parecer e orientação técnica de profi ssionais especializados em iluminação, 

arquitetos e engenheiros.

Vale recordar que a luz também é um fator de extrema importância na per-

cepção sensorial humana e que infl uencia seus processos mentais de leitura 

do ambiente que o cerca. Interfere em como vemos e sentimos o espaço.

É possível, através da disposição adequada das fontes de iluminação, criar 

sensações de ampliação ou redução de espaços, percursos de circulação, 

conforto, destaque de produtos.

Veja a seguir: Um objeto colocado sobre um pedestal, envolvido pela pe-

numbra, com apenas um spot de luz direcional sobre ele. São recursos de luz 

e sombra, mas tem relação também com importância, com chamar atenção 

sobre, com valorizar a peça, com glamour e todas as relações que nosso 

cérebro faz ao ver uma cena como a descrita, sem que percebamos objeti-

vamente.

Figura 6.3: Iluminação
Fonte: http://www.procad.net/br/
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6.2 Iluminação interna e externa
Em layout de eventos é comum a necessidade de adequar as iluminações 

interna e externa do edifício ou espaço ao projeto. 

As áreas, externa e interna, devem se tratadas de modo particular.

Nas áreas internas a ênfase é a composição de luzes e efeitos, a utilização 

decorativa, funcional, teatral, cognitiva. 

Nas áreas externas, além de todos esses aspectos relacionados, cabe res-

saltar também as questões de segurança e acesso, sendo ambas de igual 

importância no projeto.

6.3  Efeitos dinâmicos visuais para áreas  
 internas e externas
Para criar efeitos de iluminação é preciso saber qual o tipo de evento irá 

organizar, o perfil do público, cores e texturas, pois todos esses aspectos 

são relevantes no projeto. Para saber sua aplicabilidade precisamos antes 

conhecer os tipos de iluminação.

Quadro 6.1: Tipologias de Iluminação

Luz natural

Luz pontual

Luz decorativa

Luz ambiente

Proveniente do sol, direta ou dispersa pelas nuvens. 
Em certos eventos, realizados em espaços que tem grandes cortinas de vidro por onde a 
iluminação natural penetra, podemos aproveitar ao máximo essas aberturas, em eventos 
diurnos. Essa recomendação ajuda a promover economia de energia e sustentabilidade, 
responsabilidade constante em todos os projetos que elaborarmos.

É aquela que destaca algum objeto. Quadros, esculturas, móveis, adornos. Também é uti-
lizada em áreas de trabalho para funções específicas, para trabalhos de precisão, como o 
dos relojoeiros, ou lâmpadas para estudo e leitura.

Como o próprio nome diz, sua função é decorar, não iluminar. Cria a sensação de 
conforto, intimidade. Ambientes iluminados por velas, dispositivos para regulagem da 
intensidade de luz como dimmer abajures, luminárias.

É a aquela na qual a fonte 
de luz permite perceber 
todo o ambiente sem 
destaques a objetos. Pode 
ser difusa ou indireta.

Difusa

Indireta

O exemplo tradicional de iluminação: 
um foco iluminando a sala. Chamada 
também de iluminação geral.

É aquela que é projetada em uma 
superfície que a reflete. Luzes embutidas 
em sancas de gesso são aplicáveis a esse 
tipo. Também arandelas, luminária para 
piso, paflons.

Layout de espaços e decoração de eventose-Tec Brasil 42



e-Tec Brasil43

Figura 6.4: Beo Beyond
Fonte: http://www.beobeyond.com

Luz cênica

Luz de efeito

Luz funcional

É a iluminação que traz a sensação de sofisticação. É a composição de luzes que cria 
o efeito de cenário, com sombras e luzes, sobre objetos e móveis, delimitando áreas 
circulares em pisos. Conhecida também como luz teatral.

É a iluminação que traz a sensação de sofisticação. É a composição de luzes que cria 
o efeito de cenário, com sombras e luzes, sobre objetos e móveis, delimitando áreas 
circulares em pisos. Conhecida também como luz teatral.

As que visam proporcionar os melhores níveis de conforto visual dada a sua utilização. 
Escritórios, consultórios, cozinhas, lavanderias, academias, espaços comerciais.

Fonte: Elaborado pela autora.

BEO BEYOND, 1975 | artista | fotógrafo | designer alemão
Utiliza técnicas e materiais não convencionais: Suporta imagem 
transparente, como acrílico, cores fluorescentes e de iluminação 
com luz ultravioleta. 
Composições muito dinâmicas, criadas com luz negra e ma-
teriais fluorescentes, são base para as suas imagens com alto 
contraste e saturação de cor.
Em 2002 começou a criar espetáculos únicos, em colaboração 
com diferentes atores. Estas ações tiveram lugar nas aberturas 
de suas exposições e festivais de arte e eventos privados. Com 
essa nova inspiração, ele começou a trabalhar mais intensa-
mente com a fotografia e a pintura corporal de modelos.

Saiba mais

Resumo 
Vimos nessa aula a importância da Iluminação e dos Efeitos Visuais, os tra-

tamentos de iluminação que devem ser dados às áreas interna e externa, 

efeitos dinâmicos visuais para áreas internas e externas, e, também, os tipos 

de Iluminação.

Atividades de Aprendizagem
•	 Comece a identificar os tipos de luz nos percursos que faz todo dia. 

Como é a luz do seu trabalho, em sua casa, no cinema, teatro, shop-

ping, no interior das lojas, nos parques, pavilhões de exposição, museus? 

Identifique-as. Perceba como a luz influencia as cores, as texturas; a luz 

natural e a artificial. Exercite seus conhecimentos.
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Aula 7 – Multimídia em eventos

Vamos conhecer nessa aula as possibilidades que a tecnologia nos 

oferece e como é feita a sua aplicação educacional e social. 

7.1 Introdução
Antes de nos lançarmos ao aprofundamento no estudo de multimídia em 

eventos, vamos conhecer um conceito. Vaughan (1994, s/p) define que a 

“Multimídia é qualquer combinação de texto, arte gráfica, som, animação 

e vídeo apresentada ao utilizador por um computador ou por outro meio 

eletrônico”.

Veja: Enfatizamos a palavra apresentada, mas não encontramos, neste con-

ceito, produzida. É importante compreender essa diferença para que não 

fiquemos limitados apenas a criações eletrônicas. Até porque a etimologia 

da palavra nos leva a compreender melhor seu significado: multi, do latim 

múltiplo, e média, do latim, meio ou centro. Multimídia é a interação de 

múltiplos tipos de mídias em um meio, sendo esse meio um dispositivo ele-

trônico como: computadores, notebooks, iPods, citando alguns.

E quais são os tipos de multimídia? Vamos conhecê-los, conforme o quadro 

a seguir.

Hipertexto

Estáticos

Dinâmicos

Imersivos

Textos, números e tabelas.

Gráficos; fotografias.

Áudio (abrangendo efeitos sonoros, voz, música); Animações e Vídeos.

Ciberespaços (realidades em 3D).

Quadro 7.1: Grupos e classificações

Fonte: Elaborado pela autora.

Esses tipos agrupam-se conforme sua natureza espaço-temporal, então te-

mos: hipertexto, estáticos, dinâmicos e imersivos.

Podem ser ainda, conforme sua origem: sintetizados, quando são 

produzidos em meio eletrônico através de softwares aplicáveis ao projeto, 

ou capturados, quando resultam da captura por um meio eletrônico e 



posterior transferência, para armazenamento, tratamento, transmissão, 

apresentação, para outro.

Os meios eletrônicos se constituíram em um ambiente onde todos esses 

tipos de mídias interagem e, por isso, proporcionam experiências sensoriais 

cada vez mais completas por parte dos indivíduos.

Precisamos ainda analisar a interatividade em suas formas, pois também ela, 

é dividida em linear, quando o processo ocorre sem intervenção do usuário 

e não linear, onde o usuário pode intervir. Grande exemplo de interativida-

de não linear são os ciberespaços.

Apesar de a internet ser o principal ambiente do ciberespaço, devido a sua 

popularização e sua natureza de hipertexto, o ciberespaço também pode 

ocorrer na relação do homem com outras tecnologias: celular, pagers, co-

municação entre rádio-amadores e por serviços do tipo “teleamigos”, por 

exemplo. (JUNGSLUT, 2004; GUIMARÃES JÚNIOR, 1999)

Podemos acessar multimídias: online, através de redes locais ou internet e 

offline, quando armazenadas em dispositivos como HDs, CDs, DVDs, Blu-
-ray, Pen Drives, Cartões de Memória etc.

Conhecer os recursos utilizados e manter-se atento às novas tecnologias pode 

ser um diferencial quando falamos em eventos. Empresas conceituadas no 

mercado nacional e internacional já utilizaram ciberespaços para a promoção 

de produtos e serviços. 

Mas o aspecto que devemos salientar, com relação às multímidias, são as 

possibilidades que oferece de apresentar estímulos sensoriais simultâneos 

e organizados. Segundo a psicologia cognitiva, a capacidade de processa-

mento e armazenamento é aumentada quanto maior o número de estímu-

los sensoriais recebidos pelo indivíduo. Quando mais experiências sensoriais 

conseguirmos evocar utilizando meios eletrônicos, mais nos aproximaremos 

da linguagem cotidiana dos indíviduos, e dessa forma estaremos promoven-

do a compreensão, processamento e identificação das informações de forma 

mais rápida, eficaz e fácil.

Ciberespaço
Denominação de um espaço 

que existe no mundo da 
comunicação em que não é 
necessária a presença física 
do homem para constituir a 
comunicação como fonte de 

relacionamento, dando ênfase 
ao ato da imaginação, necessária 

para a criação de uma imagem 
anônima, que terá comunhão 

com os demais. É o espaço 
virtual para a comunicação 

disposto pelo meio de 
tecnología.
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7.2  Recursos multimídia para propósitos  
 educativos
O advento das novas tecnologias usadas na educação vem apoiar a elabo-

ração de novas propostas educativas, uma vez que oferecem possibilidades 

diferentes e mais ricas nos processos de ensino-aprendizagem.

O modelo de ensino adotado até o século passado foi orientado em forma 

de textos e imagens, livros e cadernos. O aluno precisava recorrer a livrarias 

e bibliotecas caso desejasse se aprofundar nas matérias, e acabava ficando 

restrito ao que o mercado oferecia e aos acervos disponíveis.

Mas, vivemos em pleno período de transição. Ainda nas instituições de ensi-

no de todo mundo adota-se o modelo antigo. Enquanto isso, equipes mul-

tidisciplinares procuram elaborar uma proposta adequada às possibilidades 

tecnológicas. 

O futuro da educação deve ser pensado em nível de ciberespaços, onde o 

processo de ensino-aprendizagem se dê concretamente, através da cons-

trução do conhecimento. É importante entender que em o mundo de l  inks 
e redes no qual a geração atual navega é a ferramenta mais eficaz para a 

compreensão de conceitos. Vou citar um exemplo: Você foi convidado para 

desenvolver o projeto de um evento internacional que acontecerá no Ice Ho-

tel, localizado em Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, próximo a Quebec 

- Canadá. Existem várias maneiras de você conseguir informações a respeito 

desse local. 

Mas... Você precisa conhecer as características do espaço.

Ora, se enviasse a carta, receberia panfletos, apresentação, detalhes em pa-

pel, com fotos. Construiria um conhecimento acerca do local, tendo como 

referência os textos e fotos.

Sem sair de seu escritório, por meio do acesso à internet, teria as informa-

ções de que precisava. As multimídias permitem que a educação utilize as 

mesmas possibilidades.

Lembre-se: multimídias permitem experiências sensoriais mais completas, 

e assim, facilitam a compreensão de dados, conceitos, modelos, métodos, 

teorias, através de processos cognitivos elaborados. Permitem relacionar 

tópicos, traçar paralelos, comparar, pesquisar, em menor espaço de tempo. 

A rede virtual imita as redes neuronais. Porém, em tecnologia são chamados 

Para saber mais, busque 
informações sobre o Ice 
Hotel utilizando a internet. 
As informações que poderá 
encontrar são disponibilizadas 
em mapas, textos, fotos, 
vídeos, você pode enviar um 
e-mail solicitando dados que 
não estão disponíveis e até 
visitar virtualmente algumas 
dependências através de fotos 
3G. Disponível em: <http://
www.photojpl.com/ice-hotel-
virtual-tour/-/kcnemgvX9m/>.
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l inks, palavra inglesa, que se traduz como: ligação, caminho, atalho. Quando 

utilizamos as multimídias na educação, aproximamos os indivíduos da 

maneira cotidiana como percebem o mundo. Saímos da linearidade da 

educação 2D e mergulhamos nas redes. 

Como enfatizado no início dessa aula, estamos em processo de transição, 

mas é certo que não podemos continuar usando o modelo antigo. Apresen-

tações eletrônicas baseadas apenas em hipertextos e imagens nada mais são 

do que a transcrição do papel para a mídia, mudando apenas o meio, mas 

mantendo a característica estática de 2D. Para que a educação possa acom-

panhar a nova realidade é preciso pensar em trabalhar em ambientes imersi-

vos, onde a construção do conhecimento é efetiva e real, como a acepção da 

palavra. É onde problemas reais e soluções eficientes precisam ser propostas. 

Arrisco dizer que depois de milênios de educação passiva, baseada em emis-

sor-receptor, professor-aluno, discípulo-mestre, estamos caminhando para 

uma educação onde haverá mediadores, orientadores que participarão do 

processo traçando rotas de aprendizagem em ambientes virtuais imersivos.

7.3  Recursos multimídia para espetáculos  
 internos e externos
Diante das possibilidades oferecidas em termos de recursos multimídia cabe 

a criatividade e a inovação. Em arquitetura, a especialização nesta área cha-

ma-se arquitetura cenográfica, que trata do desenvolvimento de projetos 

de ambientes internos e externos utilizando recursos 3D, como maquetes 

eletrônicas, na apresentação de projetos para detectar, resolver, readequar 

todos os cenários antes da montagem efetiva no local.

Figura 7.1: Multimídia
Fonte: http://www.mundocomex.cl

Em nível de eventos, também é possível utilizar as multi-

mídias para palestras, workshops, apresentações, proje-

ções, espetáculos e toda e qualquer aplicação que possa 

ser executada através dos inúmeros recursos que dispo-

nibiliza.

Cabe, portanto, ao profissional que projetará o design 

de um evento manter-se atualizado e saber que pode 

propor novas combinações, já que a liberdade de criação 

permite propostas inovadoras e inéditas.
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Resumo 
Vimos nesta aula conceitos e tipos de multimídia, aplicações na educação, 

revisão e adequação dos métodos de acordo com as possibilidades ofereci-

das pela tecnologia, ciberespaço e imersão, construção do conhecimento, 

multimídias em eventos, áreas externas e internas, bem como a arquitetura 

cenográfica.

Atividades de Aprendizagem
•	 Você foi contratado por uma empresa e terá que fazer o projeto de um 

evento em um ciberespaço. Comece assistindo ao vídeo indicado no íco-

ne “Mídias integradas” e depois elabore um projeto de um evento.

Assista ao vídeo: <http://
www.youtube.com/
watch?v=VhGzf9aguz4> e 
saiba um pouco mais sobre 
ciberespaço.
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Aula 8 – Tipologia de formatos de 
ocupação em ambientes 
previamente determinados

Para elaborar um bom projeto é importante adequar o evento 

a tipologias previamente determinadas: esse é o foco de nosso 

estudo.

A escolha do local apropriado para a realização de um evento deve conside-

rar, antes de mais nada, as características e os propósitos a ele relacionados.

É importante ter bem claro o perfil do público-alvo, para fazer a melhor esco-

lha. Cada espaço onde possa ser realizado um evento possui configurações 

prévias. Essas características particulares de cada espaço fazem com que se-

jam adequados a certos tipos de eventos.

Diante disso, é importante verificar alguns critérios e relacioná-los com as 

necessidades de projeto, observando o mercado que se deseja atingir.

1. Público-alvo;

2. Tipologia: Palestra, Seminário, Feira, Show, Workshop, por exemplo;

3. Capacidade, número de convidados, lugares em pé, sentados;

4. Área externa: proximidade com terminais turísticos, transporte (pontos 

de ônibus, taxi, metrô etc.), instalações adequadas às normas de segu-

rança, entradas amplas, saídas de emergência, acessos, rampas, eleva-

dores, estacionamentos, sinalizações com comunicação de informações 

adequadas ao desenho universal;

5. Área interna: áreas (tamanho e quantidade) destinadas a eventos, 

sinalizações com comunicação de informações adequadas ao desenho 

universal, acessos, rampas e elevadores de passageiros e de carga, 

conveniências e outros; 

6. E todas as outras características que devem ser observadas levando em 

consideração as necessidades de cada evento em particular.



Cada configuração de espaço é apropriada a certo tipo de evento, vejamos:

1. Hotéis e Flats;

2. Buffets, Restaurantes;

3. Espaços Culturais: Auditórios, Museus, Teatros, Galerias de Arte;

4. Espaços Empresariais: Pavilhões, Centros de Negócios, Centros de Con-

venções, Centros de Conferência; 

5. Clubes, Ginásios, Estádios;

6. Espaços Públicos: Parques, Praças, Ruas;

7. Casas de Shows, Shopping Center, Bibliotecas; 

8. Navios;

9. Outros espaços.

Conhecer as características adequadas e certificar-se de que o local escolhi-

do tem infraestrutura e capacidade compatível com o porte e objetivo do 

evento. Além disso, é importante avaliar:

1. Qualidade de atendimento e serviço disponíveis;

2. Áreas suficientes e proporcionais ao porte do evento;

3. Salas de apoio;

4. Decoração;

5. Acústica, iluminação, ventilação;

6. Número e localização de instalações sanitárias suficientes; adequadas a 

portadores de necessidades especiais;

7. Limpeza;

8. Conservação;
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9. Segurança;

10. Saídas de emergência;

11. Facilidade de acesso a terminais e pontos turísticos;

12. Linhas e Pontos de transporte próximos;

13. Acessibilidade;

14. Estacionamentos;

15. Equipamentos (divisórias modulares, mesas, cadeiras, computadores, 

data show, telões de projeção, sonorização);

16. Telefonia, acesso à rede, internet;

17. Instalações prediais (elétrica, hidráulica, hidrantes, ar condicionado);

18. Possíveis obstruções (tetos rebaixados, colunas, pilares).

Alguns exemplos de configuração utilizadas:

Figura 8.1: Tipologia de formatos de ocupação em ambientes
Fonte: Acervo da autora.

Acadêmica ou Escolar Espinha de Peixe

Em “U” Auditório

Aula 8 – Tipologia de formatos de ocupação em ambientes previamente determinados



Resumo 
Vimos nesta aula, tipologia de formatos de ocupação em ambientes previa-

mente determinados; características e objetivos do evento como determi-

nante para escolha adequada do local, e fatores a considerar para uma boa 

escolha.

Atividades de Aprendizagem
•	 Na listagem A você encontrará uma relação com locais para a realização 

de eventos, na listagem B, tipos de eventos. Relacione tipos e locais, mas 

lembre-se: alguns tipos de eventos podem ser realizados em mais de um 

tipo de local. A cada item procure detectar as razões, quais as caracte-

rísticas e objetivos o levaram a fazer essa escolha. Anote ao lado, faça 

observações, você poderá consultá-la sempre.

•	 Listagem A

1. Auditórios
2. Autódromos
3. Bibliotecas
4. Buffets
5. Casas de Shows
6. Centros de Conferências
7. Centros de Convenções
8. Centros de Negócios
9. Clubes

10. Estádios 
11. Galerias de Arte
12. Ginásios 
13. Hotéis
14. Locais de Culto
15. Lojas
16. Museus
17. Navios
18. Parques  

19. Parques de Exposição 
20. Pavilhões
21. Praças
22. Restaurantes
23. Ruas
24. Salões Comunitários
25. Shopping Center 
 
  

Assembleia  (           )
Almoço  (           )
Almoço Network  (           )
Coral, Recital  (           )
Baile de Carnaval  (           )
Bazar  (           )
Brainstorming  (           )
Brunch  (           )
Café da Manhã  (           )
Campeonato  (           )
Casamento  (           )
Reunião  (           )
Café Colonial  (           )
Churrasco  (           )
Ciclo de Palestras  (           )
Coffee Break  (           )
Colóquio  (           )
Comemoração  (           )
Comício  (           )
Competição  (           )

Concerto  (          )
Concurso  (           )
Conferência  (           )
Congresso  (           )
Convenção  (           )
Copa  (           )
Coquetel  (           )
Culto Ecumênico  (           )
Curso  (           )
Debate  (           )
Desfile  (           )
Encontro  (           )
Solenidade  (           )
Coletiva  (           )
Workshop (           )
Exposição  (           )
Torneio  (           )
Feira  (           )
Festas Regionais  (           )
Festival  (           )
Formatura  (           )
Fórum  (           )

Happy Hour  (           )
Inauguração  (           )
Jantar  (           )
Jornada  (           )
Leilão  (           )
Mesa-Redonda  (           )
Mostra  (           )
Autógrafos  (           )
Oficina  (           )

Open Day  (           )
Palestra  (           )
Plenária  (           )
Pré-estreia  (           )
Regata  (           )
Retiro  (           )

Road show  (           )
Salão  (           )
Sarau  (           )
Seminário  (           )
Show  (           )

Vernissage  (           )

•	 Listagem B

Almoço network: almoço 
de reunião.

Open day: dia aberto; 
evento que dura o dia todo.
Road show: apresentação 

ou espetáculo itinerante.
Colóquio: conversa entre 

duas ou mais pessoas; 
conversação; entrevista.

Vernissage: pré-estreia de 
algo ou uma mostra privada.
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Aula 9 – Representação (Bi e 
Tridimensional) para o 
projeto de ambientes

A apresentação de um projeto de espaço de eventos deve obedecer 

a modelos de representação gráfica convencionadas para o 

desenho arquitetônico. O objetivo dessa aula é ensinar reconhecer 

essas representações.

Aprendemos nas aulas anteriores vários conceitos que devem ser considera-

dos na elaboração de um bom projeto de evento. Agora, vamos nos dedicar 

a conhecer a linguagem utilizada para expressar todas essas informações. 

Existem representações convencionadas e utilizadas internacionalmente. 

Procure conhecer mais sobre a ABNT, que normatiza o desenho de proje-

tos arquitetônicos, elétricos e hidráulicos. Quando você receber um panfleto 

com a planta de um imóvel observe como são representados os móveis, o 

banheiro, as louças sanitárias, observe as medidas, os tamanhos, as janelas 

e as portas. Isso vale também para as revistas de decoração. Para que você 

compreenda como deve expressar sua ideia é preciso estar familiarizado com 

a linguagem do projeto.

Nessa aula vamos imaginar que recebemos a incumbência de realizar o even-

to da reinauguração do Museu de Arte do Rio de Janeiro após sua revitaliza-

ção. Através deste exemplo prático será mais fácil você compreender sobre 

formas de representação arquitetônica bi e tridimensionais, mas mais impor-

tante que isso é que você verá todas as representações desse edifício usando 

várias aplicações tecnológicas.

Comecemos conhecendo a localização do Museu de Arte do Rio de Janeiro:

Digite no navegador de seu computador as palavras seguintes para busca: 

Museu de Arte do Rio, Praça Mauá, Rio de Janeiro. Você encontrará no 

Google Maps o seguinte resultado:

 



Mapa
Agora clique no balão e aparecerá uma janela, como acima. Selecione em 

vista da rua. 

O Mapa que obtivemos com nossa busca é uma representação 2D da área 

do Rio de Janeiro onde se localiza o prédio.

A vista da rua é a vista do pedestre. Através desse recurso é como se esti-

vesse no Rio de Janeiro, verificando o entorno, as vias de acesso. Você pode 

ver os ônibus, os comércios. Essa é uma implantação em 3D, utilizando o 

que chamamos hoje de fotografia 3G, que permite a visualização do espaço 

em 360o.

Observe como são as representações e quais informações você pode obter 

para seu projeto.

Agora devemos conhecer o projeto, a configuração do Museu, suas medi-

das, proporções, vistas, entradas. Comecemos com a Planta Baixa:

Figura 9.1: Google Maps – Praça Mauá
Fonte: https://plus.google.com/

Figura 9.2: Projeto de revitalização do Museu de Arte do Rio de 
Janeiro, Praça Mauá - Planta Baixa
Fonte: Revista Finestra - nº 70 - Setembro / Outubro 2011
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Percebe os quadradinhos que se repetem ao longo de todo desenho? São 

os pilares. Eles podem ser considerados como obstruções em dados tipos 

de eventos. Os elevadores são os quadrados maiores com um x dentro e, se 

observar, próximos a eles, as escadas, que aparecem como riscos paralelos. 

Lembre-se do exercício da caixa de sapatos, você está vendo de cima. Olhe 

as portas, perceba que o giro dela fica assinalado por um arco. É importante 

para que não esqueçamos que aquele espaço é a abertura da porta e, por-

tanto, deve estar livre. As janelas aparecem como quatro riscos paralelos, 

sendo que os dois do centro estão mais próximos. As paredes e pilares são 

os mais sólidos e escuros.

As plantas baixas são uma representação 2D.

Mas as plantas constituem apenas uma parcela do projeto. Não consegui-

mos, a partir delas, visualizar as alturas e, para isso, dispomos de outro tipo 

de representação, que é denominado, em desenho arquitetônico, de COR-

TE. A seguir vemos o do Museu de Arte do Rio.

Compare este desenho com o anterior, observe que aqui os pilares aparecem 

representados não como quadrados e sim como realmente são. Escadas, 

elevadores, janelas, portas em sua altura. Podemos perceber o interior do 

edifício.

Complementando os desenhos anteriores, vamos ver como ficam represen-

tadas em 2D as fachadas do Museu.

Figura 9.3: Projeto de revitalização do Museu de Arte do 
Rio de Janeiro, Praça Mauá - Corte
Fonte: Revista Finestra - nº 70 - Setembro / Outubro 2011.

Aula 9 – Representação (Bi e Tridimensional) para o projeto de ambientes



Figura 9.4: Projeto de revitalização do Museu de Arte do Rio de Janeiro, 
Praça Mauá - Fachada do palacete voltada para a Rua Américo Rangel
Fonte: Revista Finestra - nº 70 - Setembro / Outubro 2011

A partir dessas pranchas, podemos começar a delinear nosso evento. Até o 

século passado os desenhos dessa natureza eram realizados em pranchetas, 

com réguas, esquadros, compassos, escalas e canetas nanquim. Atualmente, 

com os programas de arquitetura para computador, o profissional conta com 

outros recursos. A partir dos desenhos planificados, os softwares podem 

gerar perspectivas e maquetes eletrônicas. Algumas maquetes desse tipo 

permitem que o usuário do programa gere um tour virtual pelo ambiente, 

simulando a visão do observador.

Aqui poderemos ver detalhes como cores e texturas, iluminação, estilo, de-

sign que, aliados as informações técnicas que obtivemos através das plantas, 

cortes e fachadas, comporão, ao final do estudo, o acervo técnico do proje-

to. É importante manter um registro das fases, uma vez que junto ao projeto 

deverá constar um memorial descritivo e um justificativo, que será elaborado 

com base no apurado.

Figura 9.5: Projeto de revitalização do Museu de Arte do Rio de 
Janeiro, Praça Mauá -Fachada do palacete voltada para a Praça Mauá
Fonte: Revista Finestra - nº 70 - Setembro / Outubro 2011
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O Museu em perspectivas 3D:

Figura 9.6: Projeto de revitalização do Museu de Arte do 
Rio de Janeiro, Praça Mauá -Perspectiva 3D 
Fonte: Revista Finestra - nº 70 - Setembro / Outubro 2011

Figura 9.7: Projeto de revitalização do Museu de Arte do 
Rio de Janeiro, Praça Mauá - Perspectiva 3D
Fonte: Revista Finestra - nº 70 - Setembro / Outubro 2011

Figura 9.8: Projeto de revitalização do 
Museu de Arte do Rio de Janeiro, Praça 
Mauá – Perspectiva 3D 
Fonte: Revista Finestra - nº 70 - Setembro / Outubro 2011

As perspectivas externas foram ren-

derizadas. Esse termo vem de ren-

dering, em inglês, renderização, e é 

o processo gráfico por meio do qual 

são adicionadas à perspectiva luz, 

cor, textura, sombreamento. Esse 

projeto está em execução, então a 

equipe que o elaborou utilizou es-

ses recursos para apresentar como 

o edifício ficará após as interven-

ções.

Aula 9 – Representação (Bi e Tridimensional) para o projeto de ambientes



Perspectivas internas, com rendering e a ficha com os integrantes da Equipe 

Técnica. Observe os profissionais e serviços envolvidos. Estão inserido nessa 

aula para demonstrar a você que, em se tratando de projetos, é importante 

pensar em equipes multidisciplinares, pois cada especialista pode avaliar e 

propor as melhores análises, soluções e aplicações em sua área específica.

Resumo 
Vimos nesta aula as representações Bi e Tridimensionais em projetos, nor-

mas de representação internacionais, normas de Desenho Técnico, Plantas-

-Baixas, Cortes, Fachadas, Pespectivas e Renderição.

Atividades de Aprendizagem
•	 Leia mais a respeito do Projeto de Revitalização da Praça Mauá. Tire uma 

cópia ampliada dos desenhos acima, no tamanho que desejar. Pegue 

um lápis e comece a transferir para eles o que aprendemos nas aulas 

anteriores. Represente, desenhe. Pesquise fontes de iluminação, veja os 

acessos, as circulações, segurança. Escolha as cores e texturas de acordo 

com as informações que encontrar. Contextualize. 

Figura 9.9: Projeto de revitalização do Museu 
de Arte do Rio de Janeiro, Praça Mauá - 
Perspectiva 3D – Interna
Fonte: Revista Finestra - nº 70 - Setembro / Outubro 2011
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Aula 10 – Anteprojeto

O foco dessa aula é demonstrar a importância do anteprojeto e as 

ferramentas disponíveis para otimizar a fase inicial, e embasar as 

demais fases do projeto.

10.1 Introdução
Tudo o que aprendemos até então, iluminação, acessibilidade, multimídias, 

ergonomia, sinalizações, composição de ambientes, aspectos psicológicos, 

devem ser considerados. Esses dados que recolhemos fazem parte da etapa 

de projeto que chamamos de estudo preliminar. Aqui também estão as 

reuniões com o(s) cliente(s) para saber todas as necessidades, objetivos, ca-

racterísticas, e adequá-las ao espaço escolhido. 

Agora cabe perguntar: Você sabe o que é um anteprojeto? Acredita que 

não? Mas você já aprendeu muito até agora. 

A atividade de aprendizagem que propusemos na aula anterior é o que cha-

mamos anteprojeto. A partir dele iniciamos o processo de organização de 

todas as informações recolhidas durante o estudo preliminar e as expressa-

mos através de representações gráficas. 

É claro que nosso curso não pretende transformá-lo em um perito em dese-

nho técnico e projeto, mas sim fornecer a você o conhecimento que precisa-

rá para compreender, intervir, sugerir, interagir, decidir quando se tratar de 

elaborar o design de um evento.

Após as fases de estudo preliminar e anteprojeto, você terá que apresen-

tar sua proposta ao(s) cliente(s). Nessa reunião serão feitas as proposições. 

Anote as considerações, perceba se algo não ficou claro na apresentação, 

verifique quais os pontos enfatizados no discurso da equipe, ouça, entenda. 

Você precisará, na maioria das vezes, fazer algumas alterações, rever alguns 

aspectos, antes de elaborar o projeto de execução, e é nessa reunião que 

isso ficará claro.

Depois da aprovação, é hora de se lançar ao projeto de execução. Utilize to-

dos os recursos que tiver à disposição. Seja claro e objetivo nas soluções. Jus-



tifique suas escolhas baseada em critérios técnicos. Nunca diga que “acha 

que”. Indique a utilização de equipamentos por alguma característica que 

contribuirá para um bom resultado final, como qualidade de som, custo, 

segurança, como exemplos. No projeto de execução precisará estar especi-

ficado onde estará disposto o mobiliário, os pontos de iluminação, as sina-

lizações, fluxos de serviço, participantes, palestrantes, horários e utilização 

segundo os tipos de iluminação, estacionamentos, posições de seguranças, 

recepcionistas, áreas de alimentação e tudo o que seja relativo ao evento. 

10.2 Dimensão projetual
O projeto final é a soma de vários aspectos relativos ao conhecimento técni-

co: produtos, serviços, materiais, técnicas, equipamentos, tecnologias, legis-

lações. E outros, relacionados aos processos de cognição e às necessidades 

dos indivíduos envolvidos: os que promovem o evento e o público-alvo.

Projetar é expressar materialmente algo concebido no mundo das ideias. 

Nesse universo tudo é possível. É preciso compreender essas sutilezas. En-

contrar linguagens que não precisem de grandes interpretações, mas que 

estejam inseridas no espaço projetado. Tão bem integradas que sejam per-

cebidas sensorialmente, despertando no público o “clima”, o inusitado, o 

familiar, entre tantas possibilidades.

10.3 Check-list para o projeto de    
 ambientes em eventos
A seguir um modelo de check-list. Você pode criar o seu, até porque cada 

evento tem características particulares e sempre haverá algo a modificar, 

acrescentar ou tirar dessa lista. 

1. Nome do Evento 

2. Promotor(es) do evento

•	 Telefones, e-mail do responsável 

3. Local

•	 Telefones, e-mail do responsável

•	 Detalhamento sobre o funcionamento das rotinas, regulamenta-

ções do uso do espaço, legislações em vigor

•	 Licenças, alvarás, autorizações

4. Valor da Verba disponível para o projeto

5. Horário(s) de Realização 

e-Tec Brasil 62 Layout de espaços e decoração de eventos



e-Tec Brasil63

6. Realização (data, período)

•	 Abertura Oficial 

•	 Encerramento 

7. Número de 

•	 Expositores

•	 Palestrantes

•	 Stands

8. Público Estimado (por dia)

9. Capacidade dos espaços propriamente destinados a eventos

•	 Pessoas sentadas

•	 Em pé

10. Equipamentos e Serviços 

•	 Nome das Empresas

•	 Telefones e e-mail dos responsáveis

•	 Dias de Montagem 

•	 Horários de Montagem 

•	 Dias de Desmontagem

•	 Horário de Desmontagem 

11. Projeto Elétrico

•	 Nome da Empresa

•	 Telefones e e-mail do responsável

•	 Relação de pontos com características técnicas (127 v, 220 v, bifá-

sico, trifásico)

12. Hidráulica 

•	 Nome da Empresa

•	 Telefones e e-mail do responsável

•	 Relação de pontos com características técnicas (água fria, quente, 

chuveiros, banheiros, cozinhas, lavabos, registros etc.)

13. Ar Condicionado

•	 Nome da Empresa

•	 Telefones e e-mail do responsável

•	 Relação de pontos com características técnicas

14. Segurança

•	 Localização de equipes

•	 Saídas de emergência e equipamentos

•	 Detectores de incêndio

•	 Barreiras

15. Hospedagem 

•	 Número de quartos, leitos

16. Alimentação

•	 Número de lugares 

Aula 10 – Anteprojeto



•	 Restaurantes

•	 Lanchonete

•	 Coffee Break

•	 Cantinas

17. Estacionamentos

18. Vagas disponíveis

•	 Acessos até o local

•	 Horário de Pico

•	 Vagas especiais

•	 Fluxos, sentidos e circulação

19. Acessibilidade

•	 Vagas em estacionamentos, lugares em auditórios, salas, teatros 

etc., instalações sanitárias, elevadores, rampas de acordo com a le-

gislação etc.

20. Atendimento médico

•	 Localização

21. Transporte:

•	 Pontos e paradas de transporte urbano

•	 Horário de Pico

22. Recepção:

•	 Localização

•	 Comunicações visuais com informações pertinentes ao evento

23. Lixo

•	 Localização de lixeiras conforme os tipos (metal, papel, vidro, orgâ-

nicos etc.)

•	 Caçamba de Lixo

•	 Horários e dias de coleta

24. Telefonia e Internet

•	 Telefones e e-mail do responsável

•	 Relação de pontos disponíveis

Esse é apenas um exemplo. Cada evento necessitará de um check-list es-

pecífico. Ele auxiliará para que você consiga lembrar de todos os itens que 

precisará considerar na apresentação de seu projeto.

Resumo 
Vimos nesta aula as etapas do projeto: estudo preliminar, anteprojeto e pro-

jeto final. Vimos, também, que o anteprojeto é a solução a ser apresentada, 

discutida e aprovada; as dimensões projetuais e o modelo de check-list.
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Atividades de Aprendizagem
•	 Elabore um check-list de acordo com o projeto de reinauguração propos-

to na aula anterior. Não se desfaça de anotações que a princípio podem 

parecer irrelevantes: ao final elas podem ser importantes.

Aula 10 – Anteprojeto
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Aula 11 – Mapa mental do evento

À medida que estamos evoluindo em nossas aulas, é perceptível 

que a quantidade de informações aumenta a cada página, por 

isso, vamos apresentar aqui um método para organizar de modo 

lógico todos esses dados.

Durante nossas aulas anteriores, enumeramos uma série de aspectos que 

devem ser considerados na elaboração de um projeto de ambientes para 

eventos. Você deve estar se questionando: mas como vou conseguir organi-

zar todas essas informações?

A resposta é: usando mapas mentais.

Primeiramente, vamos conceituar o que vem a ser isso, para que, depois de 

entendido, você possa elaborar um mapa de acordo com as características 

de seu evento.

11.1 Mapa mental: Para quê serve?              
 Como fazer?
Os mapas mentais são elaborados a partir de uma ideia central. Utilizados 

para criar visualizações não lineares, são considerados uma das mais pode-

rosas ferramentas atuais nos processos de ensino-aprendizagem, pois permi-

tem a organização e hierarquização de informações.

Viviani Bovo, do Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano, define 

Mapa Mental dessa maneira:

Mapa mental, ou mapa da 
mente é o nome dado para um 
tipo de diagrama, sistematizado 
pelo inglês Tony Buzan, voltado 
para a gestão de informações, 
de conhecimento e de capital 
intelectual; para a compreensão 
e solução de problemas; na 
memorização e aprendizado; 
na criação de manuais, livros e 
palestras; como ferramenta de 
brainstorming (tempestade de 
ideias); e no auxílio da gestão 
estratégica de uma empresa ou 
negócio.



“Uma imagem vale mais do que mil palavras”. A disposição de informações, 

a partir do centro de uma folha sem linhas, registradas sob a forma de pala-

vras-chave, cores, símbolos, ícones, imagens, favorece a visualização do todo 

e, ao mesmo tempo, das ramificações de cada tópico e suas relações entre si.

A estruturação do mapa, através de palavras-chave, cores, símbolos, ícones 

e imagens, estimula os hemisférios cerebrais (direito e esquerdo), o que fa-

vorece os processos de memorização

Assemelham-se à estrutura de árvores com tronco (ideia principal), ramos 

(ideias secundárias) e galhos (detalhes). 

Um mapa mental é autoexplicativo. Observe que Viviani Bovo lançou mão 

dessa ferramenta na própria definição de mapa mental.

É fácil, não é mesmo? Você pode utilizar mapas para fazer planejamentos, 

resumos, anotações. Experimente.

11.2 Mapa funcional do evento
Quando o mapa mental é elaborado com uma função específica, passa a ser 

denominado de mapa funcional. 

Figura 11.1: Mapa Mental – Definição
Fonte: http://blogfilosofiaevida.com/

Mapa Funcional: adj. 
Concernente às funções; 

que responde a uma função 
determinada: arquitetura 

funcional. Relativo a funcionário 
ou função: atribuições funcionais.
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11.3  Mapa funcional: Para que serve?   
 Como fazer?
Em projetos de layout de eventos, o mapa funcional servirá para organizar 

hierarquicamente os vários aspectos do projeto a serem organizados e exe-

cutados.

A seguir, para exemplificar, o mapa de uma festa.

Figura 11.2: Mapa Mental – Festa – Modelo
Fonte: http://www.mapasmentais.com.br/

Mapa mental de planejamento de festa- versão 1.1, 19/09/2002
Autor: Virgílio Vasconcelos Vilela - www.mapasmentais.com.br
Colaborou: Viviane Arana (www.vidabrazil.com)

FESTA

Comes

Bebes

Adultos

Crianças

Entretenimento

batidas
drinks

refrigerantes
sucos

Comunságua

canapés

salgadinhos

Antes

Crianças

Comuns

videokê

palhaços
pula-pula

mágico

sucos

animador

tortassalgadas
doces

jantar

entradas
pratos

sobremesas

No dia

Dias antes

Reservar
Convidar
Encomendar

fermentados
destilados

Adultos

som
vídeos

brincadeiras
violão

Verificar

Limpar
Local
Toaletes
Louças

não-alcoólicos

Arrumar

brindes

surpresas

saladas

patês

sanduíches

Contratar

Decorar

Certificar-se

Buscar

salão

Preparar roupas

se

acessórios

Bem antes
Onde
O quê
Quanto
Quem

para os tópicos
do mapa 

Convidados

família
vizinhos
amigos
trabalho

Infra-estrutura

Local

Mesas
Para sentar
Para aquecer
Para resfriar

Para servir

Toaletes

Opções?
Mapa?
Área para fumantes? Cinzeiros

Toalhas

pratos, copos

talheres

bandejas
guardanapos
palitos
balde de gelo

comuns
especiais

Geral

Femininos

papel higiênico
toalhas
lenços de papel
sabonete
fio dental
band-aid
aromatizador

base de unha (para meias desfiadas)
absorvente
pente

Durante

altura do som X horário

Distribuição

convidados não entrosados
duração da festa X duração dos comes e bebes

comes e bebes
 da sua atenção

qualidade

Depois
Guardar

Limpar
Devolver

Pagar

Decoração
balões

enfeites mesas
paredes

Assistentes

para faxina
para servir

para cozinha
para crianças pequenas

enchedor de balões!

+ extras

Resumo 
Vimos nesta aula que os mapas mentais são poderosas ferramentas que 

facilitam a visualização de informações a partir de uma palavra-chave 

colocada no centro de uma folha. Esse método auxilia a compreensão do 

todo e das partes simultaneamente, além das ramificações de cada tópico e 

suas interrrelações.

Digite, no seu mecanismo de 
busca preferido, as palavras: 
Modelos Mapas Mentais.
Vá em Imagens. Ali você 
encontrará uma variedade 
enorme de modelos. Escolha
algumas e abra. Evite leituras. 
Aqui o importante é visualizar. 
Veja também: <http://www.
mapasmentais.com.br/>.

Aula 11 – Mapa mental do evento
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Atividades de Aprendizagem
•	 A próxima página está em branco e no centro está a ideia principal: Pla-

nejamento do layout do Evento. Volte ao check-list da aula anterior e 

elabore-o agora no formato de mapa funcional.

Planejamento do

Layout do Evento

(atribua um nome)
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Aula 12 – Elaboração do Briefing para 
o projeto de ambiente

Nessa aula, vamos estudar o Briefing. Entender como elaborar, qual 

a sua importância estratégica, que informações devem constar 

no briefing. Enfim, abordaremos todas essas questões ligadas ao 

projeto de evento.

Foi fácil organizar o mapa de seu evento? Ficou perfeito, não é mesmo? 

Tudo previsto. A melhor resposta seria: parcialmente certo.

Agora você deve estar se perguntando: mas afinal de contas, o que mais 

preciso saber para elaborar bem meu projeto?

É preciso que você anteveja, antecipe e preveja possíveis falhas, problemas, 

atrasos e imprevistos. 

Na internet encontramos: “O briefing cria um roteiro de ação para criar 

a solução que o cliente procura, é um mapeamento do problema com o 

objetivo de, após ter ideias, criar soluções.” (SIGNIFICADOS.COM.BR, 

2012)

O briefing é muito importante quando tratamos do tema eventos, é a partir 

dele que você ou sua equipe vão traçar as estratégias e prever as soluções 

para eventuais imprevistos que podem acontecer durante a execução do 

projeto e do evento propriamente dito.

É importante que o briefing seja o mais completo e detalhado possível, ade-

quado às características particulares de cada projeto. Deve ser claro e obje-

tivo e reunir todas as informações que poderão ser relevantes no momento 

das definições projetuais. 

12.1 A importância estratégica do briefing
Assim como nos mapas mentais, é importante traçar um conceito central 

que servirá para organizar o que devemos fazer e quais os meios de que 

dispomos para chegar às ações necessárias para satisfazer os objetivos do 

cliente (tido aqui como o solicitante do projeto de ambiente).

Para saber mais sobre Briefing, 
acesse o link a seguir e veja o 
livro de Peter L. Phillips “Briefing: 
a gestão do projeto de design”. 
Disponível em: <http://issuu.
com/editorablucher/docs/issuu_
briefing_isbn9788521204381>.



Informações como prazos, montagem, desmontagem, entrega, fornecimen-

to, orçamento disponível, características e objetivos do evento, público-alvo, 

qual a mensagem ou postura que o evento pretende passar, devem constar 

no briefing. E lembre-se de fazê-lo por escrito: isso ajuda a manter uma linha 

de pensamento, evitando dispersões e divagações. Colocações pouco objeti-

vas e não planejadas podem levar a debates e discussões. Cabe a você apre-

sentar um projeto que contenha informações detalhadas e as estratégias.

Também é possível acompanhar prazos, etapas, entre outras. 

Quando pensamos em projeto de espaço, devemos ter claro que o solicitan-

te é nosso melhor parceiro e, por isso, deverá acompanhar suas fases e evo-

luções. Ouvir suas sugestões e procurar satisfazer seus objetivos, fará com 

que a satisfação das necessidades contratuais sejam atendidas. 

Para isso, é fundamental selecionar profissionais proativos e organizar equi-

pes, delegando responsabilidades. 

12.2  O que se deve saber para elaborar o  
 briefing?
•	 Para cada projeto um briefing;

•	 Pode ser descritivo, em estrutura de itens, ou em forma de mapa funcio-

nal;

•	 Deve conter informações determinadas;

•	 Pode ser adaptado, alterado, adequado durante o desenvolvimento do 

projeto.

Os modelos existem e devem ser utilizados como roteiros. Cada profissional 

tem uma metodologia e você terá que adquirir experiência, antes de definir, 

como será a sua maneira de elaborar um briefing. 

Resumo
Para elaborar um bom briefing é importante: conhecer o evento, suas carac-

terísticas, recolher dados e informações, saber projetar, levando em conta a 

estética e a técnica e, como resultado dessa interação, traçar as estratégias 
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e prever as soluções para eventuais contratempos que possam acontecer 

durante as três fases que caracterizam o projeto.

Atividades de Aprendizagem
•	 Escolha um evento que esteja sendo realizado em sua cidade nos próxi-

mos dias. Visite esse evento. É importante que você assuma o papel de 

quem busca dados e informações relativas ao projeto de ambiente em si. 

Depois, quando estiver em casa, elabore um briefing para um evento da 

mesma natureza, baseado no que você percebeu durante a visita.

Aula 12 – Elaboração do Briefing para o projeto de ambiente
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Aula 13 – Elaboração do briefing: 
conceito e prática

Quais as informações importantes para o projeto e que devem 

constar no briefing? Exemplo prático: sugestão de Briefing. 

Memorial descritivo: o que é? Por que é importante sua 

apresentação em projetos técnicos?

Na aula anterior, trabalhamos os conceitos e a importância estratégica do 

briefing. A atividade de aprendizagem levou você a visitar um evento, com 

o objetivo de captar informações relativas ao projeto do ambiente e elaborar 

um briefing.

Mas, com certeza, surgiram muitas perguntas e dúvidas.

Agora, você vai comparar seus resultados e pôr em prática um conceito que 

se deve saber para elaborar um bom briefing: Um briefing, para ser eficaz 

como ferramenta, pode ser adaptado, alterado, adequado durante o desen-

volvimento do projeto.

13.1  Informações que devem figurar num  
 briefing
1. Objetivo e contexto do evento: necessidades do solicitante, resultados 

esperados e responsabilidades pelo projeto;

2. Estratégias;

3. Público-alvo: perfil, número estimado de participantes, fluxos, horários 

de pico, acessos;

4. Definição de local: pré-determinado ou a propor;

5. Informações sobre as Equipes Responsáveis: nomes, funções, telefones e 

endereços eletrônicos do solicitante e dos prestadores de serviços;

6. Partido arquitetônico: o evento tem alguma característica em particu-

lar que influirá na concepção do design? Exemplo: Festival de Comida 



Portuguesa. Cores, figuras e símbolos tradicionais na cultura portuguesa 

deverão ser valorizadas no projeto do ambiente;

7. Possíveis contratempos, atrasos e soluções alternativas;

8. Prazos e orçamentos - com as fases, tempo para completá-las, o nome 

dos envolvidos, se necessária aprovação, a quem se reportar e orçamento 

da fase;

9. Apresentação de estudo preliminar, anteprojeto e projeto, início da exe-

cução.

Antes de aprovar o briefing, é recomendável checar as informações. Infor-

mações erradas podem causar atrasos. Convide o solicitante a participar da 

revisão, ele poderá auxiliar a detectar pontos faltantes e falhas nos dados.

Justifique suas escolhas, tenha argumentos sólidos, contextualize - isso de-

monstra reflexão e profissionalismo.

Comunique-se quantas vezes precisar para esclarecer pontos que eventual-

mente não tenham ficado claros. Informe resultados e, se preciso, reconsi-

dere.

Convide, para sua equipe, um profissional que conheça bem o tema do 

evento para ajudar a captar informações.

Pesquise as soluções que outros profissionais da área têm proposto. Busque 

novas alternativas, soluções. Inove, mas mantenha o foco no objetivo e só 

tome decisões e faça escolhas depois de analisar dados técnicos, garantias, 

qualidade, segurança, economia, entre outros.

13.2 Sugestão de elaboração briefing
1. Natureza do evento:
•	 Qual o evento a ser planejado?

•	 Necessidades, particularidades, características a serem consideradas na 

concepção.

•	 Quem são os solicitantes do projeto?

•	 Quem são os responsáveis?
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2. Público-alvo:
•	 Qual o público-alvo a ser atingido?

•	 Idade média?

•	 Sexo?

•	 Escolaridade?

•	 Tipo de público presente ao evento: profissionais de uma área específica, 

estudantes, população em geral?

•	 Qual o contexto?

•	 Qual o porte e abrangência do evento?

3. Projeto:
•	 Objetivos do projeto.

•	 Prazos.

•	 Orçamentos.

•	 Estratégias.

•	 Responsáveis.

•	 Fases e Cronogramas.

Em fases e cronogramas você fará uma breve descrição:

Fase 1: 
Período de tempo estimado: de dia/mês/ano a dia/mês/ano.

Descrição das etapas a serem concluídas.

Contatos.

Exemplo:
Fase 1: Captação de dados e informações

Período: de 04/06/2012 à 08/06/2012

Contatos: 

João Souza – representante do solicitante: e-mail: joaosouza@souza.com.

br – telefone: (45)(4554-4545)

Maria Andrade – profissional da área tema do evento: e-mail: mariaandra-

de@ andrade.com.br  – telefone: (44)(4144-4441)

Nessa fase, a equipe prospectará todas as informações necessárias à reali-

zação do projeto do evento. Além de conhecer as particularidades do tema, 

perfil do público-alvo, espaços disponíveis adequados ao porte do evento 

(caso não tenha sido predeterminado).

Outras fases podem ser: Aprovação, início, estudo-preliminar, anteprojeto, 

projeto, elaborações, entregas e execução.

Aula 13 – Elaboração do briefing: conceito e prática



Finalmente, você pode acrescentar um anexo contendo documentos para 

consulta: Fotos, pesquisas, reportagens, tecnologias.

13.3 Memorial Descritivo
É um documento que contém as especificações do projeto. Utilizado mais 

frequentemente nas engenharias e na arquitetura, aplica-se a outras ciências 

conforme a necessidade. 

Memoriais descritivos em geral contém conceitos, partidos e justificativas; 

objetivos, tabelas de materiais especificados, normas e parâmetros de cálcu-

los ou outra informação que colabore na correta compreensão do projeto. É 

elaborado para detalhar as fases do projeto. 

Onde se encaixa o memorial descritivo do projeto?
A PRIMEIRA é o pré-desenvolvimento, que engloba todo o planejamento 

estratégico da empresa e o planejamento do projeto em si.

A SEGUNDA FASE é o desenvolvimento do projeto. Aqui temos a defini-

ção do conceito do produto e também o projeto detalhado. Após o pro-

jeto, há a necessidade de realizar toda a preparação para a manufatura, 

a produção do produto e seu lançamento.

A TERCEIRA e última fase diz respeito ao encerramento do ciclo de vida 

do produto. Há a necessidade de acompanhar todo o processo de venda 

e pós-venda e ainda cuidar da retirada do produto do mercado.

Os memoriais descritivos devem ser realizados entre o término do projeto 

e o início da produção, da construção ou da manufatura do produto. A 

função do memorial será então auxiliar toda a compreensão do projeto 

para todos os interessados no produto.

Os interessados são a empresa que fabrica o produto, os clientes e todas 

as pessoas envolvidas durante todo o processo de desenvolvimento. E 

como empresa, podemos incluir os engenheiros responsáveis pelo pro-

jeto, a diretoria, o marketing, os acionistas, enfim, todos que de alguma 

forma estão ligados com o projeto. O memorial descritivo também tem o 

poder de alinhar todo o conhecimento e informação entre os envolvidos 

no projeto.

Para saber mais sobre a 
importância do briefing, acesse: 

<http://www.artigonal.com/
ti-artigos/a-importancia-de-um-

bom-briefing-637875.html>.
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Agora que já sabemos onde o memorial descritivo se encaixa, podemos 

detalhar um pouco mais o conteúdo de cada memorial e sugerir modelos 

para cada diferente área.

Como exemplo, um memorial descritivo de uma obra de construção civil 

deverá conter: localização da obra, proprietário, detalhe de cada etapa 

da construção, como fundação, estrutura, alvenaria, acabamento etc.
Fonte: <http://www.memorialdescritivo.com/>.

O memorial é um documento que faz parte do acervo do projeto de um 

espaço, junto com as plantas, cortes, elevações, fachadas e perspectivas. 

É nele que são quantificados e especificados os materiais, equipamentos, 

estruturas, resistências, portanto trata-se, como o próprio nome diz, da me-
mória descrita, de algo a ser viabilizado, construído, implantado.

Resumo
Conhecemos, nesta aula, quais informações devem constar no briefing, 

demonstrando, através de um exemplo prático, como elaborá-lo. Lembra-

mos que: um briefing, para ser eficaz como ferramenta, pode ser adaptado, 

alterado, adequado durante o desenvolvimento do projeto. Conceituamos 

Memorial Descritivo e entendemos a sua importância em projetos técnicos. 

Atividades de Aprendizagem
•	 Um briefing para ser eficaz como ferramenta pode ser adaptado, altera-

do, adequado durante o desenvolvimento do projeto. Exercite esse con-

ceito. Acrescente ao seu briefing as informações que não figuraram na 

atividade anterior; utilize para isso sua memória. Mãos à obra!

Para saber mais sobre 
o Memorial Descritivo, 
acesse: <http://www.
memorialdescritivo.com/>.
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Aula 14 –  Definição do local

Por que a escolha adequada do local é tão importante para o 

projeto e para o sucesso do evento? Vamos analisar a versatilidade 

do design de eventos, bem como os orçamentos e escolha dos 

serviços.

Um evento acontece intrinsecamente em um espaço. Sem local não pode 

haver evento. Pode acontecer que o solicitante não tenha escolhido previa-

mente um local e a definição do espaço seja um dos itens do projeto. Neste 

caso, você deve estar atualizado quanto os locais disponíveis. 

Se possível, comece a elaborar uma agenda. Liste: nome dos locais, quem 

é o responsável, formas de contato e também os tipos de evento que com-

porta: público (capacidade, número de lugares), infraestrutura e segurança. 

Facilita, no momento de definir, se você mantiver a agenda atualizada e 

organizada, pois ganhará o tempo que levaria, fazendo prospecções e con-

tatos, para dedicar-se a outros aspectos do projeto.

Cabe salientar que diversas cidades e municípios carecem de opções no que 

se refere a espaços para realização de eventos. 

Em casos assim, uma alternativa é detectar possíveis locais que atendam as 

necessidades do projeto e verificar a viabilidade de adequação e ambienta-

ção.

Vejamos o seguinte exemplo: um município que não possui um teatro com 

capacidade para 200 pessoas será sede de um encontro de música clássica 

da região. A orquestra de câmara abrirá o encontro.

Uma solução seria propor que a abertura fosse realizada em uma praça pú-

blica local, com palanques para autoridades e arquibancadas para o público.

Mas, o mês escolhido para realização do evento foi o que, nos últimos 10 

anos, registrou os maiores índices pluviométricos.



Sim, se o evento for ao ar-livre, é importante conhecer as características 

meteorológicas e prever possíveis inconvenientes. Existem épocas do ano, 

cidades e regiões que possuem climas que favorecem e justificam a escolha 

dessa alternativa, outras já não são tão indicadas.

Assim, cheque os locais de culto, os espaços municipais, particulares, esco-

las, associações. Encontre aquele que atende as necessidades do evento. 

Antes de decidir, verifique o que o local oferece em termos de infraestrutura, 

faça cotações, verifique datas disponíveis e escolha aquelas que atendam 

mais as necessidades de seu evento.

Locais que oferecem um leque maior de opções acabam por apresentar cus-

tos mais altos. Porém, cabe aqui ressaltar que, em alguns casos, a instalação 

de equipamentos para adequação do espaço para o evento acaba gerando 

custos também.

Uma boa ideia é relacionar em uma tabela as características que você precisa 

considerar em sua escolha.

Exemplo: 

Nome do Evento: 

Data ou Período de realização e horários: 

Número de Participantes: 

Contatos: 

1. Esclareça aqui os objetivos, as expectativas, características, aspectos ou qualquer outra informação que auxilie 
a empresa que vai fornecer o orçamento a compreender claramente suas necessidades.

Empresa/Espaço/Local: 

Validade do Orçamento:

Formas de Pagamento:

Contatos: 

Outras informações:

(seu nome ou o nome do responsável pela cotação) Telefones, 
horários de atendimento, e-mail, entre outros.

(quem elaborou o orçamento, responsável) Telefones, horários 
de atendimento, e-mail, entre outros.

Diferenciais, valores agregados, vantagens, benefícios e 
descontos.

Quadro 14.1: Solicitação de Orçamento

Quadro 14.2: Empresa solicitada

Fonte: Elaborado pela autora.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 14.3: Palestras e workshops

Quadro 14.4: Sobre a empresa

Quadro 14.5: Serviços

Finalmente, você vai solicitar as informações e custos que necessita:

Auditórios:

Salas: 

Buffet próprio:

Coffee Break:

Outros serviços:

Mobiliários e equipamentos

Decoração

Montagem de Stands

Outros

Recepcionistas

Serviços Gerais

Seguranças

Operadores de Multimídias/Áudio/
Vídeo

Outros

Data show

Computadores

Impressoras

Sonorização

Telão

Acesso à internet
(redes sem fio)

Outros

Quantidade  Número de Lugares Locação/Dia-Período  Total 

Sim/Não?
Quantidade de 
equipamentos

Locação/ Serviço 
incluso? 

Total 

Palestras e Workshop

Áreas de Alimentação

Ambientação

Multimídia:

Serviços

1. Solicite que a empresa descreva o que oferece, quais as normas para uso e possibilidades de adequação ao 
projeto.

Fonte: Elaborado pela autora.

Fonte: Elaborado pela autora.

Fonte: Elaborado pela autora.
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É apenas um exemplo, mas lembre-se que cada evento necessitará de orça-

mentos específicos, elaborados de forma que tornem simples a explicação 

e compreensão de valores. Compare orçamentos, características e leve em 

conta que pacotes possuem descontos e facilidades, que significam tempo 

ganho, quando pensamos em contratação, instalação, montagens, entre 

outros. Terceirizações podem acabar elevando os custos, equiparando ou 

superando pacotes fechados. Porém, antes de contratar, visite o local e ava-

lie se o ofertado corresponde às expectativas do evento. Procure conhecer a 

opinião de outros profissionais que utilizaram os serviços da empresa esco-

lhida e avalie sua satisfação.

No projeto de ambiente, você pode ser contratado para organizar uma te-

leconferência. Lembre-se que, neste caso, seu espaço, além do ambiente 

físico, compreenderá a escolha de um ambiente virtual que permitirá as in-

terações necessárias. 

Resumo
Entender por que o local relaciona-se diretamente com o sucesso do evento 

é uma habilidade importante no profissional que pretende atuar nessa área. 

Além disso, o gestor de eventos deve possuir a capacidade de vislumbrar e 

propor soluções inovadoras que sejam, ao mesmo tempo, racionais, funda-

mentadas em dados e informações técnicas, e tenham orçamentos cabíveis.

Atividades de Aprendizagem
•	 Sua empresa assinou um contrato para realizar o design de ambiente 

para uma teleconferência. Trata-se de um grande evento global de ven-

das e o lançamento se dará a partir das instalações da empresa contra-

tante em sua cidade. Elabore um orçamento e pesquise na internet quais 

as empresas que atenderiam as seguintes necessidades: envio de convi-

tes personalizados (e-mail, mensagens de texto, SMS); levantamento e 

análise de condições técnicas; scripts personalizados de recepção; testes 

de conexão pré-evento; plataformas amigáveis aos usuários; registro e 

encaminhamento dos participantes para a sala virtual; dial-out para os 

convidados importantes e palestrantes; moderação de sessão de pergun-

tas, respostas e enquetes on-line.
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Aula 15 –  Infraestrutura

Para projetar o layout de um evento, é necessário considerar quais 

as interações e interferências do todo na decoração do ambiente.

Podemos definir infraestrutura como um conjunto de elementos estruturais 

que fornecem suporte a todo sistema. Geralmente é usada para referir-se a 

sistemas viários, de fornecimento de água e energia elétrica.

O espaço de realização de um evento deve oferecer infraestrutura adequada 

às suas características específicas. Caso, não seja possível encontrar um local 

adequado às necessidades do evento, cabe escolher entre aqueles onde seja 

preciso o menor número de intervenções para adequar-se ao projeto do 

evento. Isso representa economia.

Colete informações, se possível visite o local, faça perguntas, elabore mapas 

funcionais, enfatizando os itens que julgar importante. Na hora de projetar, 

proponha soluções de projetos de eventos integrados à infraestrutura local. 

Aproveite aspectos positivos.

Designe uma equipe para fazer o levantamento: 

1. das instalações hidráulicas: quantidade de instalações sanitárias, localização 

de torneiras, água fria e quente, chuveiros, bebedouros, registros etc.;

2. de energia elétrica: quadros de passagem e distribuição, luminárias e 

lâmpadas, interruptores, tomadas de uso geral (TUGs) e tomadas de uso 

específico (TUEs), tipos de fornecimento de energia elétrica e suas res-

pectivas tensões: 220 / 127 V  - 380 / 220 V, monofásico, bifásico, trifásico;

3. de itens de bombeiros: extintores, hidrantes, mangueiras; 

4. de saídas de emergência;

5. de dimensionamento de aberturas: o que você especificar para compor o 

ambiente de seu evento (móveis, painéis, estruturas, equipamentos) tem 

que chegar ao local através de acessos que compreendem portas e jane-

las. Certifique-se de adequar suas escolhas às dimensões das aberturas;



6. do dimensionamento de acessos: elevadores (número de passageiros, 

carga) e escadas (giro e dimensionamento), sociais e de serviços, rampas;

7. de pontos de telefonia;

8. de acesso a redes sem fio (wi-fi).

Esses são itens básicos que devem figurar no levantamento, mas outros po-

dem (e devem) ser agregados caso a caso.

Solicite que, além da prospecção de informações, sejam avaliadas as condi-

ções das instalações e equipamentos. Sugira que cada item listado, quando 

em perfeitas condições, seja assinalado por uma marca ou ok. 

Providencie a manutenção de itens, quando for o caso, antes do início do 

evento. 

Existe outro tipo de infraestrutura, que é composta por equipes designadas 

para atender áreas específicas, constituídas e orientadas para atuar dentro 

de uma mesma linguagem em todas as fases do evento. Quanto maior a 

integração das equipes, melhores os resultados obtidos.

15.1  Arranjos físicos, mobiliário,    
 materiais, equipamentos e pessoas
Temos uma infraestrutura e devemos partir para os arranjos físicos no local. 

Arranjo físico se refere ao conjunto de decisões tomadas com o objetivo de 

organizar em um espaço: mobiliário, materiais, equipamentos e pessoas.

Como organizar de modo eficaz as várias necessidades de projeto? Comece 

determinando as áreas de acesso: público e serviço. 

Baseado nessas informações, você estabelecerá os fluxos do evento. Crie 

percursos livres de obstáculos, sinalizados adequadamente, sem gargalos. 

Alguns eventos, por sua natureza, necessitam de montagem e desmonta-

gem de equipamentos, estruturas. Nesses casos, é importante que as áreas 

de carga e descarga não atrapalhem ou interfiram no fluxo de pessoas.

Através dos dados coletados sobre a infraestrutura oferecida pelo local, ve-

rifique que sejam previstas saídas de emergência, acessos privativos (confor-
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me o caso) para palestrantes, congressistas, autoridades, artistas e organi-

zadores.

Utilize o mobiliário para criar espaços cognitivos. Observe, na escolha dos 

locais para instalação de equipamentos e máquinas, os critérios de segu-

rança, seguindo, irrestritamente, as especificações do fabricante por pessoal 

técnico habilitado. 

15.2 Montagem e Desmontagem do Evento
Arranjar fisicamente um ambiente é adicionar elementos ao espaço de for-

ma harmônica e sutil. 

Dependendo do porte ou tipo do evento, é certo que você necessitará prever 

uma fase pré-evento, para montagem e pós-evento, para desmontagem e, o 

mais importante: acompanhá-las ou designar equipes para esse fim.

Uma dica importante e que tem relação com organização e otimização de 

processos é que você faça montagens maiores antes de colocar objetos, 

móveis e equipamentos. 

Veja um exemplo:

É mais fácil levar a estrutura de grande porte antes de ter os stands mon-

tados. Caso faça de outra maneira, dificultará o transporte das peças até o 

local.

Figura 15.1: Planta Baixa – FEIARTE CURITIBA 2011
Fonte: http://ornacomque.blogspot.com.br/.

Aula 15 – Infraestrutura



Observe que, depois de montados, os stands acabam formando corredores 

de circulação. Seja detalhista, pense antes de fazer escolhas. São muitos os 

cuidados que devemos adotar para garantir a qualidade de um projeto.

Garanta que os serviços terceirizados realizem suas tarefas a partir de um 

cronograma de montagens e horários pré-estabelecidos e que interajam, se 

e quando necessário.

Infraestruturas em “recinto aberto” – eventos musi-
cais
As infraestruturas em “recinto aberto” são um processo extremamente 

complicado e demandam uma enorme capacidade logística, tão grande 

que cada área de sua estrutura deve ter uma equipe de especialistas para 

supervisionar, atender e solucionar ocorrências pontuais. 

Esta preparação começa muito tempo antes do evento, pois requer um 

enorme planejamento quer a nível de  recursos humanos, quer a nível 

de recursos materiais. Depois de escolhido o espaço o primeiro passo 

é planejar o layout, definir as áreas de estacionamento, de recepção, a 

área destinada à estrutura musical, as áreas de serviços como alimenta-

ção, bebidas, higiene, atividades lúdicas, vendas de merchandising entre 

outras, as áreas de apoio técnico, e não esquecer que nestes casos, em 

“recinto aberto”, temos de ter em conta que o evento normalmente re-

aliza-se por mais de um dia e é necessária uma área para acampamento. 

Depois de escolhido o layout é necessário dar início à instalação das es-

truturas. Como estes eventos normalmente ocorrem em locais remotos, 

é necessário também garantir um fornecimento de água e luz bastante 

abrangente, visto que tem que atender milhares de pessoas e, no caso da 

luz, vários equipamentos extremamente potentes e que consomem um 

grande volume de eletricidade. Começa-se então a montar os palcos e 

as estruturas que servirão de suporte aos serviços prestados, que já pre-

viamente foram referidos. Neste campo é necessário contratar empresas 

especializadas e realizar inventários das necessidades exigidas, quer de 

materiais, quer de tempo disponível. Com o esqueleto montado é ne-

cessário iniciar a montagem das estruturas técnicas, equipamentos de 

som, imagem, iluminação entre outros, que é necessário colocar no local 

devidamente instalados, ligados, alimentados e prontos a funcionar. Este 

campo é extremamente complexo porque a existência de diversos palcos 

exige a rotação das bandas pelos mesmos, e isso inclui também a rotação 

de equipamentos técnicos de acordo com a necessidade de cada ban-
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da. Todas estas infraestruturas físicas estão sempre suportadas por uma 

enorme infraestrutura virtual desenvolvida de modo a coordenar, contro-

lar e facilitar todos os processos logísticos das mais diversas áreas. São 

necessárias muitas estações de trabalho interligadas para uma estrutura 

desta dimensão, pois é necessária a passagem de muita informação ao 

mesmo tempo. Este tipo de estrutura controla diversos fatores, como a 

gestão de entradas, estruturas de processamento de imagens do evento 

para publicação na internet, disponibilização de banda larga de qualida-

de aos artistas e gestão de stocks. Também a multimídia disponibilizada 

durante o decorrer do evento é inerente a esta estrutura, desde as músi-

cas programadas para o intervalo dos espetáculos, às grandes projeções 

que enriquecem o evento. (JUDAS, 2006)

A essa altura você deve estar se perguntando: Mas, o que infraestrutura, 

vistorias, equipes, manutenção, arranjos físicos, mobiliário, materiais, equi-

pamentos, pessoas, montagem e desmontagem tem a ver com layout, com 

decoração. Tudo. Quando você indica um quadro de um artista de destaque 

e diz: é nesse lugar da parede que ele deve ficar, deve estar certo que ao fixar 

o prego você não encontrará uma tubulação de água. 

Figura 15.2: Infraestruturas em “recinto aberto” – eventos musicais
Fonte: http://pt.wikipedia.org/.

Aula 15 – Infraestrutura



Resumo 
Nessa aula, estudamos o projeto e o layout de um evento, bem como quais 

as interações e interferências do todo na decoração do ambiente.

Atividades de Aprendizagem
•	 Utilizando o texto anterior, do último Box, leia com atenção e liste abaixo 

os tópicos citados pelo autor que têm relação com o tema infraestrutura.
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Aula 16 –  Segurança

Nesta aula abordamos a segurança relacionada ao projeto. Elaborar 

um bom projeto compreende a percepção prévia de condições 

inseguras e sua correção. Além disso, é importante certificar-

se que o próprio projeto não venha a criar outras condições, 

comprometendo o sucesso do evento.

O termo segurança serve para designar os vários procedimentos que visam 

garantir a integridade de patrimônio, bens ou pessoas através de ações pre-

ventivas. Essas ações podem ser de ordem técnica e educativa.

Erradamente, algumas pessoas pensam em Segurança, como se o tema se 

restringisse à contratação de empresas e profissionais para cobrir o evento.

Mas quando falamos de projeto, layout, é preciso compreender que o tema 

abrange muitos outros aspectos. 

16.1  Aspectos de Segurança referentes ao  
 projeto de ambiente de evento
A Segurança Física e do Ambiente é composta por alguns itens (mas, não 

somente estes), conforme o quadro a seguir.

Quadro 16.1: Aspectos de segurança

Segurança das
edificações

Segurança de
infraestruturas

Perímetros e área
de segurança

Cada evento a ser projetado deverá ser adequado a uma edificação apropriada a ele, 
respeitando as características estruturais e técnicas de projeto do edifício.

É fundamental que as redes elétrica, de água, de telefonia e redes de computadores, de 
ar condicionado, de exaustão, de controle do ar, de detecção e combate a fogo estejam 
em perfeitas condições de uso, atendendo às especificações: como prazos de validade, 
tipos adequados às funções, dentre outros.
Localize quadros e chaves gerais, marque em seu projeto, determine que o acesso a eles 
seja fácil, delimitando fluxos lógicos.

Em alguns eventos, como as feiras, algumas áreas podem expor equipamentos que exi-
jam a delimitação de perímetros de segurança. Obras de arte e personalidades também. 
Destaque essas áreas no projeto. Considere os tipos: restrito, controlado, público.
Localize quadros e chaves gerais, marque em seu projeto, determine que o acesso a eles 
seja fácil, delimitando fluxos lógicos.



Controles de acessos

Segurança pessoal

Segurança
patrimonial

Segurança de redes

Os acessos de um evento devem ser controlados e, conforme o caso, monitorados. Veri-
fique se esse controle será feito fisicamente por recepcionistas, seguranças; se por meios 
mecânicos ou por meios tecnológicos (cartões de acesso).

Pode ser necessária para personalidades, palestrantes, autoridades. Alguns tipos de 
eventos, por suas características, tais como eventos esportivos, exigem a contratação 
de ambulâncias, UTIs móveis, que também estão relacionadas à segurança das pessoas 
envolvidas. Você terá que prever os fluxos de entrada e saída desses veículos.

Equipamentos que garantam a segurança do patrimônio do evento: vigilância física e 
mecânica. Equipes de manutenção, brigadas de incêndio e controle ambiental.

Alguns eventos necessitam que haja suporte para acesso à internet. Certifique-se que a 
rede é segura e saiba onde estão localizados os pontos de acesso. É preciso saber se o 
local escolhido oferece as condições correlatas ao evento. 

Fonte: Elaborado pela autora.

Veja a reportagem a seguir:

Três adolescentes morrem pisoteados em show em 
Curitiba
Três adolescentes morreram pisoteados e mais de 20 pessoas ficaram 

feridas em um show de rock “pela paz”, na noite de ontem, no Jockey 

Club de Curitiba. A polícia pediu a prisão temporária do promotor do 

evento, Athayde Oliveira Neto, 22, acusado de homicídio culposo (sem 

intenção). Ele está desaparecido.

Há suspeitas de que foram vendidos mais ingressos do que a capaci-

dade permitida. Milhares de pessoas que ficaram do lado de fora do 

Jockey tentaram entrar. Portões de ferro foram quebrados, houve briga 

e empurra-empurra.

As polícias Civil e Militar e o Juizado de Menores não foram informados 

do evento, assim como o Corpo de Bombeiros, que não foi solicitado 

para a liberação de alvará.

No local havia apenas seguranças particulares. A maioria, desemprega-

dos, sem qualificação alguma, contratada em cima da hora para acom-

panhar o show. Um deles, ouvido pela polícia, recebeu R$ 25.
Fonte: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u75997.shtml>.
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16.2 Exemplos de condições inseguras
•	 O prédio escolhido fornece as condições estruturais para suportar a 

quantidade de público prevista?

•	 Os equipamentos utilizados durante o evento têm alguma especificação 

sobre aquecimento, ventilação ou cuidados especiais que devem ser 

observados?

•	 Será utilizado algum material inflamável? (Imagine um evento temático 

para o qual foi contratada uma trupe de engolidores de fogo.)

•	 Os fluxos estão dimensionados adequadamente, de acordo com as nor-

mas de segurança?

•	 Existem áreas onde o piso é escorregadio?

•	 As sinalizações sobre segurança e procedimentos de emergência estão 

visíveis e transmitem uma linguagem clara?

•	 Existe sinalização para portadores de necessidades especiais? Visual? So-

nora? Tátil?

•	 Os profissionais contratados para segurança patrimonial e pessoal pos-

suem treinamento e curso específico nas respectivas áreas?

Cada projeto apresenta características particulares. Procure conhecer as nor-

mas e procedimentos em caso de emergência, dimensionamento de acessos 

e fluxos, tipos de equipamentos, sinalizações.

Aqui ainda cabe ressaltar que pode ser necessário solicitar alvarás e autoriza-

ções a órgãos competentes. 

Resumo 
As questões de segurança abordadas nesta aula demonstram que o profis-

sional que projeta o layout de um evento é o responsável técnico por todas 

as intervenções que venha a propor naquele ambiente. Por isso, e também 

por uma questão de responsabilidade social, é importante propor projetos 

seguros, adequados às normas técnicas e aos parâmetros de segurança es-

tabelecidos pelas leis em vigor.

Aula 16 – Segurança



Atividades de Aprendizagem
•	 A partir da reportagem, destaque quais as falhas de segurança relatadas 

e liste-as abaixo:

•	 Pesquise quais documentos devem ser solicitados e qual a relação deles 

com o projeto de um evento.

Documento Órgão emissor
Endereço, telefone, 

e-mail
Como proceder
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Aula 17 –  Decoração

Decorar um evento consiste em arranjar fisicamente o ambiente, 

levando em consideração todos os aspectos do projeto, de modo 

harmônico e adequado às respostas cognitivas esperadas do 

público-alvo.

Tipo: Plantas Ornamentais

Categoria: Locação 

Empresa:

(nome)

(nome)

Contato: 

(telefones, e-mails, site, pesso-
as responsáveis)

(telefones, e-mails, site, pesso-
as responsáveis)

Destaque:

Mais de 2500 metros quadrados de plantas, 
flores, artigos para jardinagem/paisagismo, 
vasos, insumos, móveis para jardim, móveis 
de demolição, artigos de decoração, plantas e 
flores permanentes, presentes e arranjos florais.

Novo conceito em paisagismo. Paisagismo 
produtivo, integrando beleza com sustenta-
bilidade, a filosofia da empresa é passar aos 
clientes a consciência de fazer a diferença na 
preservação do meio ambiente.

Fonte: Elaborado pela autora.

Tenha em mente que a decoração de um evento deve estar de acordo com 

a sua finalidade, características e contexto. Procure saber quais os costumes 

da região onde será realizado, pesquise artesãos locais, conheça as caracte-

rísticas.

Faça uma agenda com nome de empresas e o tipo de produto que oferece. 

Em uma coluna, especifique os diferenciais daquela empresa. Se for uma 

pasta, anexe folders, trabalhos realizados em parceria, quando for o caso.

Veja conforme o quadro a seguir.

Quadro 17.1: Decoração

Use cores, destaques, faça anotações. A criação dessa listagem correspon-

de ao banco de dados de fornecedores, organizados conforme suas cate-

gorias, tipo e descrições. Caso considere importante, crie outras colunas, 

como horários de funcionamento, tipos e prazos para pagamento, citando 



e-Tec Brasil 96 Layout de espaços e decoração de eventos

alguns. Solicite portfólios. Agende a visita de um representante. No caso de 

mobiliários e equipamentos, procure conhecer novas propostas, soluções, 

pesquise tecnologias, considere a preservação, reciclagem, índices de con-

sumo, artesanato local, projetos regionais. 

Cada um tem seu estilo e você pode preferir criar as pastas em seu compu-

tador ou notebook. Ótimo, é uma boa decisão, mas seja previdente.

Esse lembrete aplica-se a tudo o que diz respeito à utilização de tecnologias 

para armazenamento de dados. Faça backups sempre, todos os dias, após 

uma fase do trabalho. Contrate um serviço de hospedagem ou utilize os 

ofertados gratuitamente, como o Google Docs, e faça uma cópia. Man-

tenha sua pasta atualizada para que você possa acessar e fazer consultas 

em qualquer lugar onde esteja. Faça backups: preveja e previna-se. Poupa 

tempo, incômodos e atrasos.

17.1 Móveis e arte
Imagine sua mudança em um caminhão. Caixas, móveis desmontados, em-

pilhados. São objetos colocados aleatoriamente de maneira a adequar-se 

ao espaço interno do baú onde serão transportados. Quando descarrega-

dos, você vai organizá-los harmonicamente nos cômodos de sua nova casa. 

Você vai decorar o ambiente. 

Voltemos a nossos eventos.

Sua empresa foi convidada a organizar o jantar de encerramento da Sema-

na de Secretariado Executivo que ocorrerá no sábado, data, horário, local, 

na cidade de Curitiba – PR. A semana terá por objetivo reunir profissionais 

para estudar e debater características particulares exigidas do profissional 

de secretariado, segundo o perfil regional ou geográfico onde atua. Co-

nhecer e explorar novas práticas, estabelecendo o intercâmbio entre profis-

sionais, suas experiências e vivências.

São 230 pessoas que participarão do jantar de encerramento, sendo que 

12 delas ocuparão lugar de destaque na mesa principal, e 7 pessoas serão 

homenageadas. Uma banda tocará, sendo composta de: (relação de ins-

trumentos). O evento será documentado através de foto e vídeo. Também 

haverá, antes do início do jantar, uma projeção com os melhores momen-

tos da semana.
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Digite no seu mecanismo de 
busca preferido as palavras: 
crie e faça você mesmo.  
Existem muitos sites na 
internet que oferecem opções 
criativas, utilizando materiais 
reaproveitados, de baixo custo.

Aula 17 – Decoração

Serão necessários 230 lugares, portanto, 230 cadeiras. Pergunte-se, antes 

de mais nada: As cadeiras devem destacar-se na decoração ou servirão 

como móvel funcional apenas? Faça essa pergunta a cada objeto que você 

somar ao ambiente. Prefira aqueles que associam a funcionalidade ao 

design.

A beleza e a harmonia da decoração de um ambiente dependem muito 

mais de criatividade do que de produtos caros.

No caso do jantar, exemplos de comidas típicas paranaenses: camarão na 

moranga, barreado, pintado na telha, quirera, arroz tropeiro, paçoca de 

pinhão com charque, entre outras. Poderíamos usar, para decorar o jantar, 

objetos como esses abaixo, que se enquadram perfeitamente no tema da 

semana e, portanto, do jantar de encerramento.

Figura 17.1: Floreira de Abóbora
Fonte: http://rawveganjoy.blogspot.com.br/.

Figura 17.2: Cestas Artesanais com 
pedaços de mandioca
Fonte: http://scrapcriativodecoracao.blogspot.com.br/.

Figura 17.3: Decoração com pinha - 
fruto nativo do Paraná cujas sementes 
são comestíveis e conhecidas como 
PINHÃO (I)
Fonte: http://cotcot.hu/cikk/2011/01/06/le-a-faval.

Figura 17.4: Decoração com pinha 
- fruto nativo do Paraná cujas 
sementes são comestíveis e conhecidas 
como PINHÃO (II)
Fonte: http://www.casacivil.pr.gov.br/ipix/jantar2a.html.
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Uma decoração bem feita é a que leva em consideração as características 

do projeto e é composta de elementos que criam a possibilidade de elabo-

ração de quadros cognitivos. Para isso, existe a sua disposição uma infini-

dade de materiais, cores, texturas, formas e recursos, basta que você faça 

escolhas de bom gosto procurando criar ambientes harmônicos, porém 

inovadores. 

Assim também, são os objetos de arte que, por sua própria natureza, 

devem ser colocados em locais de destaque, com iluminação adequada e 

sinalizações informativas sobre a peça e seu autor. Devem estar situadas de 

maneira que os visitantes possam parar e admirá-las. Evite colocá-las em 

áreas de grande fluxo para que a exposição não interfira no fluxo e vice-

-versa.

Assegure-se, também, se as obras de arte possuem seguro.

Obras de artistas paranaenses como Potty Lazzarotto, João Turin, Fernando 

Calderari, seriam uma boa escolha para decorar o referido jantar.

17.2 Paisagismo
Consiste no planejamento, projeto, gestão e preservação de espaços exter-

nos ou livres, observando ao mesmo tempo os aspectos técnicos e artísti-

cos, para criar paisagens, independente do seu porte, desde micro jardins a 

parques, praças, entre tantos.

Figura 17.5: Paisagismo
Fonte: Foto do projeto de Daniela Brasil
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Sugerimos que opte por empresas que fazem locação de plantas para 

eventos. Principalmente porque, uma vez encerrado o evento, elas serão 

recolhidas e receberão os cuidados necessários para serem utilizadas em 

outros locais.

Resumo 
Você quer elaborar layouts incríveis, projetos de destaque, quer decorar 

bem? Então sempre que iniciar um projeto faça a seguinte pergunta: Para 

quem? Nesta aula, vimos que decorar é a habilidade de reunir materiais, 

formas, texturas, mantendo-se atento à sustentabilidade, às características 

do evento, folclore local, características regionais para a criação de um am-

biente cognitivo propício e de acordo com as expectativas do público que 

ele receberá.

Atividades de Aprendizagem
•	 Utilizando os conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores, escolha um 

ambiente de sua casa e inicie um projeto de decoração. É um exercício 

para você consolidar o que aprendeu. 

•	 Você pode escolher também uma planta baixa na internet ou em alguma 

revista.

•	 Lembre-se de saber as medidas.

•	 Coloque as portas e janelas (use as medidas corretas).

•	 Por exemplo, uma mesa com 0,36 m de altura, 0,70 m. de comprimento 

e 0.70 m. de largura.
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Aula 18 –  Aspectos do projeto 
de espaço de eventos de 
natureza cognitiva

Reservamos essa aula para abordar aspectos do projeto de espaço 

que tem estreita relação com as percepções sensoriais, espaciais e, 

portanto, são de natureza cognitiva.

As novas tecnologias oferecem a possibilidade de captação e transmissão de 

informações e dados em tempo real e com alto padrão de qualidade.

No entanto, por melhores que sejam os equipamentos especificados, se não 

forem implantados corretamente, não atenderão plenamente os objetivos a 

que se destinam.

No que diz respeito a projeto de ambientes, é preciso lançar um olhar para 

a montagem adequada de equipamentos de áudio e vídeo porque, depen-

dendo dos objetivos e necessidades do evento, serão eles que garantirão os 

resultados esperados.

Quando falamos de áudio, pretendemos relacionar a essa palavra todos os 

fenômenos percebidos pelo ouvido, entre eles, diálogos, música, equipa-

mentos eletrônicos de som e por isso é importante que você saiba um pouco 

mais sobre acústica.

18.1 Acústica
É o ramo da Física que estuda o som. 

Podemos classificar os sons em: sons musicais e ruídos. Os sons musicais são 

todos aqueles harmônicos, os que são compostos por vibrações bem defini-

das e regulares. Em contrapartida, os ruídos são construídos por vibrações 

irregulares, muitas vezes confusas e curtas.

O som se propaga no espaço através de ondas.

Existem materiais que absorvem essas ondas e as dissipam. Outros provocam 

a reflexão da onda.



Há ainda que se considerar o som sob o aspecto físico, como energia que 

se propaga através de um meio, mas também como percepção sonora que 

captamos com o ouvido e as reações psicofisiológicas que evoca.

Cheque as características acústicas do local, assegure-se que os equipamen-

tos poderão transmitir com qualidade e clareza. Se for necessário captar o 

som, certifique-se de que os microfones sejam posicionados de maneira a 

atingir o máximo de desempenho. Na maior parte das vezes será necessário 

trabalhar com equipes de profissionais de som. São as pessoas mais indica-

das para recomendar como obter o melhor em aproveitamento de recursos 

e funcionalidades e adequá-los às características específicas do evento. 

Influenciam na acústica dos espaços: proporções (larguras, comprimentos e 

alturas), pessoas, decorações e equipamentos, obstáculos (colunas, pilares, 

divisórias), aberturas (portas e janelas), materiais (pisos, paredes, revestimen-

tos, isolantes), vegetações. Uma sala vazia possui características acústicas 

diferentes de uma sala com móveis, com pessoas. Esteja atento a essas con-

siderações. 

Imagine: Um piano de cauda sendo habilmente tocado durante um coquetel 

compõe acústica, visual e portanto, cognitivamente a percepção do público. 

18.2 Layout de projeção
Elaborar o layout de projeção é uma atividade que requer conhecimentos 

específicos sobre: equipamentos, funcionamento e aplicações, caso a caso. 

Envolve informações técnicas e arquitetônicas. O profissional que assina o 

projeto do espaço do evento deve acompanhar e coordenar essa fase. As-

segurando-se de que os equipamentos escolhidos proporcionem conforto 

visual. As pessoas que assistirão à projeção devem poder enxergar sem qual-

quer esforço.

18.3 Cenografia
Também poderá ser necessária a instalação de cenários. Urssi (2006, s/p), a 

respeito da cenografia, diz que:

A linguagem cenográfica, apresentada ao Departamento de Artes Cê-

nicas, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 

São Paulo 2006, escreve: “Cena, História e Tecnologia: O teatro mo-
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derno adotou a forma no lugar da ideia.” A cenografia contempo-

rânea, como método e construção da cena, examina os referenciais 

históricos articulando conceitos cênicos e ambientais à inovação pro-

movida pelas novas tecnologias. A experiência midiática do espetáculo 

desautomatizou e alterou nossa percepção e a própria linguagem cêni-

ca. A ligação histórica entre a paisagem e o teatro, pintura, perspectiva 

e ambiente, relacionou a geografia ao ato da encenação sugerindo a 

relação entre o teatro e a cena como uma paisagem construída pelo 

olhar. Tal significado ampliou dois outros conceitos, diferenciados e de-

finidos, o de espaço e de lugar.” Considera ainda que: “Espaço e Sen-

tido: Compreendemos o mundo contemporâneo através da vivência 

e do aprendizado diário adquirido pelos sentidos, estas informações 

geram o conhecimento que se articula em forma de linguagens”. A 

cenografia como instrumento de criação espacial, de imagens, lugares 

e ambientes exige do profissional cênico a habilidade e a competên-

cia das linguagens que ultrapassam as barreiras histórica, geográfica e 

cultural. Esta percepção, mesmo mediada, refere-se a uma experiência 

individual e subjetiva, favorecida primeiramente pelo fator sensorial, 

desenvolvida, articulada e transformada em um segundo instante pelo 

intelecto. A construção do saber parte da visão à análise, do universal 

às diversidades culturais, do momento instantâneo à mediação de nos-

sos sentidos. O aprofundamento teórico, ambiental, formal e visual da 

criação cênica possibilita a compreensão do espaço como catalisador 

construtivo dos sentidos humanos e a formação de nossa cultura visual.

Todas essas considerações sobre o cenário e seu impacto sobre a percepção 

sugerem a sua importância e, portanto, a devida atenção quando parte do 

projeto do espaço de um evento. 

18.4 Design Visual
É toda forma de comunicação expressa através de linguagens visuais. Alguns 

exemplos dessas linguagens utilizadas são: os gráficos, as imagens, os íco-

nes, os símbolos, os signos, os desenhos ou, também, tudo o que pode ser 

percebido visualmente.

O design visual é o termo moderno que veio inovar o conceito de comuni-

cação visual, visto que os profissionais da área passaram a entender que é 

preciso projetar a comunicação.

A referida dissertação contém 
um material muito rico para 
aqueles que queiram aprofundar-
se na linguagem cenográfica 
e está disponível em: <http://
www.iar.unicamp.br/lab/luz/
ld/C%EAnica/Pesquisa/a_
linguagem_cenografica.pdf> .
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18.5 Design de Comunicação
Ora, então, considerando o tema acessibilidade, podemos entender que 

apenas a comunicação visual não atingirá os critérios que definem desenho 

universal. 

Analisando desta forma, fica fácil perceber que um projeto evento deve 

incluir comunicações visuais, mas também sonoras e táteis integradas ao 

layout do espaço.

Perceba: os temas abordados nessa aula têm por objetivo assegurar o con-

forto sensorial seja: o acústico e visual. Porém, outros podem ser analisados 

como: conforto térmico, que tem relação com a percepção tátil e em proje-

to, com os sistemas de refrigeração e aquecimento dos ambientes. 

Tais projetos devem ser elaborados por profissionais e empresas qualificadas 

e coordenados pelo gestor do projeto do espaço.

Resumo
Conhecemos nessa aula os aspectos do projeto de ambientes de natureza 

cognitiva e como elaborar um layout tirando partido desses aspectos na 

composição espaço do evento.

Atividades de Aprendizagem
•	 A Associação Brasileira de Normas Técnicas possui normatizações refe-

rentes a conforto acústico, visual, tátil. Faça uma pesquisa e liste abaixo 

o que encontrar sobre o assunto.

Exemplo:

ABNT NBR 10152:1987 - Níveis de ruído para conforto acústico – Proce-

dimento.

e-Tec Brasil 104 Layout de espaços e decoração de eventos



e-Tec Brasil105

Aula 19 –  Ecologia e meio ambiente

Todas as áreas do conhecimento humano voltam sua atenção para 

os impactos das intervenções humanas sobre o meio-ambiente. 

Deste modo, devemos conhecer como nossa matéria tem relação 

com temas como Ecologia e Sustentabilidade. Vamos lá!

Toda intervenção, por menor que seja, de cada indivíduo sobre o meio am-

biente, repercute em todo sistema. 

Ecologia e meio ambiente são conceitos muito abrangentes, pois até mes-

mo ações corriqueiras, tomadas a maior parte das vezes automaticamente 

por nós, geram derivações que não percebemos. 

A escolha dos caminhos que fazemos em percursos como: ir ao trabalho, 

à escola, ao supermercado, qual meio de transporte usaremos para esse 

fim, horários, citando alguns, acabam determinando o fluxo de veículos em 

determinadas ruas e avenidas, as taxas de poluição (do ar, sonora) das áreas 

próximas e assim sucessivamente.

Desta maneira, um evento bem projetado será orientado por esse pensa-

mento sistêmico e holístico.

O  cientista  alemão  Ernst Haeckel  usou pela primeira vez esse termo 

em 1869 “para designar o estudo das relações entre os seres vivos e o 

ambiente em que vivem.”

No ano de 1972, em Estocolmo, durante a Conferência das Nações Uni-

das sobre o Meio Ambiente chegou-se a seguinte definição: “O meio 

ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e 

sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto 

ou longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas.”

Todo projeto de espaço, portanto, causa impactos, também ambientais e 

sociais. É preciso considerar em um projeto os índices de consumo de equi-

pamentos, escolher objetos e móveis produzidos a partir de áreas de re-

florestamento, ou obtidos através de reciclagem, tintas solúveis em água, 

produtos biodegradáveis, embalagens ecológicas, reaproveitáveis, o destino 

do lixo produzido pelo evento. Torna-se importante conciliar os horários fa-

Ecologia: é a ciência que 
estuda as interações entre os 
organismos e seu ambiente, ou 
seja, é o estudo científico da dis-
tribuição e abundância dos seres 
vivos e das interações que 
determinam a sua distribuição. 
As interações podem ser entre 
seres vivos e/ou com o meio am-
biente. A palavra Ecologia tem 
origem no grego “oikos”, que 
significa casa, e “logos”, estudo. 
Logo, por extensão seria o es-
tudo da casa, ou, de forma mais 
genérica, do lugar onde se vive.

Sistêmico: adj., 1. relativo a 
sistema ou a sistemática, 2. 
Organizado através de métodos 
predefinidos e/ou rígidos;

Holístico: do grego “holos” 
que significa “todo”, “inteiro”, 
“completo”.



voráveis de transporte urbano às palestras previstas para o evento, incentivar 

a carona solidária com desconto em estacionamentos, fazer a utilização de 

tecnologias limpas e o aproveitamento da iluminação natural ao máximo.

Todas essas e outras tantas ações são importantes, tendo em vista as ques-

tões tão prementes no que diz respeito à sustentabilidade.

19.1 Design sustentável ou ecodesign
Um número cada vez maior de pesquisadores, designers, arquitetos, enge-

nheiros e empresas tem se dedicado a projetar e propor sistemas, edifi ca-

ções, produtos e serviços procurando soluções que minimizem a utilização 

de recursos não-renováveis ou com altos índices de impacto ambiental.

O primeiro a falar em Design sustentável foi Victor Papanek (1923, 1998), 

designer e educador. Em seu livro Design for the real world; humanecology 
and social change, New York: Pantheon Books (1972) (Design para o mundo 

real: ecologia humana e mudança social) ele demonstra as relações homem-

-natureza e o papel do design como criador-produtor.

Profi ssionais de diversas áreas, na atualidade, desenvolvem projetos e produ-

tos sustentáveis, mas esse é um dos passos iniciais de um grande processo, 

existe ainda um longo caminho a percorrer; iniciamos o processo, temos que 

reavaliar os contextos. Essa é a uma grande questão de gestão. Vejamos o 

modelo atual.

E se as empresas estudassem o modelo a seguir e começassem a estudar 

alternativas como as apresentadas nos esquemas a seguir?

Figura 19.1: Ecodesign
Fonte: Elaborado pela autora.
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O próximo passo seria a elaboração da minimização da extração de matérias-

-primas e reaproveitamento das que lotam lixos e aterros do mundo inteiro. 

Desenvolver tecnologias que possibilitem às empresas a remanufatura ao 

invés da extração. 

Um exemplo dessa necessidade são as enchentes que assolaram recente-

mente a cidade de São Paulo. A foto de Reinaldo Marques mostra o Rio 

Pinheiros tomado por garrafas pet na ponte Ari Torres.

Vemos constantemente matérias que abordam o tema do plástico e seu tem-

po de decomposição. 

A coleta seletiva é o primeiro passo, mas o que fazer depois disso?

Lucilene Betega de Paiva trabalha no Instituto de Pesquisa Tecnológica do 

Estado de São Paulo (IPT) e é especialista em plásticos. Em um seminário na 

Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), falou sobre a importância da 

reciclagem desse material. Segundo ela, a Política Nacional de Resíduos Só-

lidos (PNRS) pode ajudar a “transformar um passivo ambiental em uma 
fonte de recursos financeiros”.

Por ora, as nossas práticas e posturas caracterizam o ecodesign. 

Quando os gestores ambientais conseguirem mudar os paradigmas sociais, 

econômicos, políticos e culturais sobre o tema, então poderemos pensar 

em design sustentável. Esse é o fim do caminho: mudanças nos sistemas de 

Figura 19.2: Enchente na cidade de São Paulo
Fonte: http://noticias.terra.com.br/
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produção, obtenção de matéria-prima (da extração para a remanufatura), do 

consumo, descarte, coleta seletiva, distribuição (matéria-prima remanufatu-

rável às empresas). Isso tudo são conceitos de Logística Reversa ou Logística 

Verde.

Então, sugiro que você estruture seus projetos de ambiente de eventos a 

partir desse pensamento. Profissionais e empresas que propõem projetos 

apoiados em soluções que consideram a sustentabilidade agregam valor aos 

seus serviços e produtos.

19.2 Lixo
Eventos produzem lixo. Procure instalar em seus eventos lixeiras ecológicas. 

Quando elaborar o projeto, conheça os horários de coleta de lixo orgânico e 

seletivo, forneça esse dado aos organizadores do evento. 

No pós-evento, descarte adequadamente entulhos resultantes de descartes, 

desmontagens de equipamentos e objetos.

Resumo 
Aprendemos que é preciso adotar nos projetos, layouts, decorações, uma 

abordagem sistêmica e holística, criando propostas adequadas aos novos 

modelos de gestão ambiental, de ecodesign e destino apropriado do lixo. 

Atividades de Aprendizagem
•	 Você é um formador de opinião e, por isso, deve apresentar em seus 

projetos de ambientes soluções sustentáveis. 

•	 Faça uma pesquisa sobre empresas relacionadas ao setor de eventos 

(fornecedores de produtos, equipamentos e serviços) e verifique quais 

adotam critérios para minimizar possíveis impactos ambientais.  Procure 

saber mais sobre a filosofia dessas empresas. Depois escolha três delas. 

Relacione o segmento de mercado e liste os motivos que determinaram 

sua escolha.

Exemplo: Empresa Ou – Linha Eco: conjuntos para banheiros, lixeiras, 

cestos, bandejas em cores variadas, produzidos com 40% de fibras de 

cana-de-açúcar, matéria-prima de origem asiática, cultivada em solo bra-

sileiro. Características: preservação ambiental e design. 
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Aula 20 –  Um olhar inovador

Projetar harmonicamente o espaço de um evento é desenvolver 

a habilidade de perceber e compreender as inúmeras variáveis 

e possibilidades em soluções e escolher de acordo com as 

necessidades percebidas.

Cada evento representa um quebra-cabeça único e completo, não importan-

do o porte que tenha. 

Se você vai dedicar-se a essa matéria e pretende desenvolver projetos de 

espaços, comece coletando informações e organizando-as em forma de lis-

tagens, agendas, anotações, bancos de dados.

Antes de se lançar no mercado como profissional, considere fazer alguns 

cursos: de gestão de espaço, introdução ao desenho técnico, design de es-

paço, espaço e cognição. 

Leia muito sobre o assunto. Procure referências na internet, livros, revistas e 

jornais. Se possível, busque textos em outros idiomas. Visite eventos, registre 

pontos positivos e negativos que observar. Nessa análise, seja o mais impar-

cial que possa.

Outra possibilidade é atuar como freelancer em empresas que organizam 

eventos e aproveitar para aprender.

Acima de tudo, lembre-se que a dimensão do evento é a dimensão do 
público que o prestigiará. 

Você projetará um espaço que receberá pessoas. A dimensão da ar-
quitetura é o homem.

As construções surgiram da necessidade dos indivíduos de estabelecer lugar. 

A partir dessa evolução, outras tantas surgiram, o que transformou o ser 

humano na única espécie que intervém de forma planejada no ambiente 

que influencia e pelo qual é influenciado. O aperfeiçoamento dos sistemas 

construtivos, das estruturas, a pesquisa por materiais durante séculos, são 



exemplos da busca do homem para criar ambientes cada vez mais confortá-

veis, seguros, viáveis.

Figura 20.1: Homem Holístico (I)
Fonte: http://www.thedimensionzone.com/

Porém, em um dado momento, estudiosos trouxeram à tona questões rela-

cionadas com o meio-ambiente, ecologia, sustentabilidade, logística reversa, 

ecodesign, sugerindo que devemos mesurar os impactos que causamos e 

como minimizá-los.

A especialização levou a isso. A revolução industrial colocou a produção 

como meta principal, o homem moderno ficou fascinado com o que pode-

ria criar e nessa ânsia mercadológica não parou para analisar o sistema tão 

afeito estava ao produto.

Depois de anos, os especialistas perceberam que careciam de fontes para 

embasar seus trabalhos e precisaram consultar outros especialistas, surgindo 

então equipes multidisciplinares para estudar o homem e tudo o que diz 

respeito a ele.

Atualmente, é impossível estudar qualquer tema, conceber qualquer proje-

to, desenhar qualquer sistema sem voltar o olhar para o homem. Embora 

imperceptível ainda para os desatentos, mas evidente para os estudiosos, o 

pensamento cartesiano, sobre o qual se fundamentou toda a análise cien-

tífica dos últimos séculos vem cedendo espaço para novas interpretações 

que consideram como variáveis válidas também as emoções, pensamentos, 
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interações, comportamentos, interpretações, simbolismos, entre tantas pos-

sibilidades da mente humana.

Por isso, trace perfis, conheça preferências, motivações, ideologias, políti-

cas. Pergunte: Quais as expectativas que devo superar neste projeto? Qual a 

relação/vínculo do público com o evento: empresarial, artística, filantropia, 

ensino-aprendizagem, religião, desporto?

No início, como em qualquer atividade profissional, projetar o espaço onde 

será realizado um evento pode parecer um grande desafio, mas você conta 

com duas ferramentas que, se bem utilizadas, farão com que você atinja 

destaque nesse segmento de mercado: a criatividade aliada à técnica.

É preciso entusiasmar-se a cada novo trabalho. Entenda entusiasmo como a 

habilidade de superar obstáculos e desafios, propor soluções e manter moti-

vadas as pessoas ou equipes envolvidas nas diversas fases.

Então, você precisará reunir habilidades sen-

síveis e técnicas. As sensíveis relacionadas a 

compor o ambiente explorando conceitos de 

cognição (formas, cores, proporções, textu-

ras, sons, cheiros e todos os recursos que dis-

puser para estimular os sentidos). Dentre as 

habilidades sensíveis, também é importante 

enfatizar as relações com os clientes, equipes, 

Figura 20.2: Homem Holístico (II)
Fonte: http://www.akwavita.com.br/

prestadores de serviço, parceiros e todos os 

profissionais que estarão mobilizados desde a 

concepção até o término do projeto.

A arte de relacionar-se é vital no que diz respeito a lideranças, solução mais 

rápida e eficaz de problemas, além de minimizar possíveis inconvenientes. 

Mantenha sua equipe motivada, estimulada, apoie boas ideias, organize tur-

nos e horários de trabalho compatíveis. Seja flexível quando necessário. Mas 

saiba também expor suas opiniões de modo firme e convincente, utilizando 

empatia, bom vocabulário e principalmente, domine o tema.

Com a prática você conseguirá adquirir a visão sistêmica. Ela permitirá que 

sua mente possa imaginar o projeto em sua totalidade, desde o início até o 

final, percebendo com clareza cada encadeamento, todas as interrelações.
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Além disso, é preciso dominar os aspectos técnicos exercitando a objetivida-

de, precisão, atenção para realizar as melhores escolhas e antever possíveis 

contratempos e prever soluções.

Terminando nossa matéria, sugerimos que conheça o trabalho de Edgard 

Morin (2001), antropólogo, sociólogo e filósofo francês. 

Em seu livro “Os sete saberes necessários para a educação do futuro”, ele 

descreve métodos que se aplicam não somente à educação, mas a qualquer 

sistema, projeto, conceito, estudo, pesquisa. Todo o profissional, em qual-

quer área de atuação, deveria conhecer esses conceitos e implementar sua 

prática. 

Temos certeza que você se sairá bem em seus projetos, porque mais além 

dos conceitos e termos técnicos, levamos você, através das aulas, a construir 

seu próprio conhecimento. 

Você tem o poder de dimensionar seu conhecimento.

A Pesquisa, o estudo, as atualizações, as mudanças de posturas e o conheci-

mento de tendências são eventos cotidianos para um bom profissional. Não 

acaba com a aquisição de um diploma, vai além do título.

Lembre-se que, no início de nossa matéria, enfatizamos a COMPETÊNCIA 

como a habilidade que determina o sucesso de um profissional de eventos.

Resumo 
Um olhar inovador na elaboração e gestão de projeto de espaço para even-

tos, o evento dimensionado para o homem, o pensamento cartesiano e o 

que nos aponta Edgard Morin foram alguns dos temas desta aula.

Atividades de Aprendizagem
•	 Escreva um resumo cujo título deve ser: A dimensão humana nos proje-

tos de ambiente de eventos.

•	 Este será um resumo do curso, por isso esmere-se em criar um texto que 

sintetize seu aprendizado, enfocando pontos importantes. 

Leia o livro de Edgard Morin, “Os 
sete saberes necessários para a 

educação do futuro”.

e-Tec Brasil 112 Layout de espaços e decoração de eventos



e-Tec Brasil113

Referências

BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 dez. 2000. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l10098.htm>. Acesso em: 21 ago. 2012.

CARLETTO, A. C.; CAMBIAGHI, S. Desenho Universal: um conceito para todos. Instituto 
Mara Gabrilli: São Paulo, 2008. Disponível em: <http://www.rinam.com.br/files/
REFERENCIAS_DesenhoUniversalumconceitoparatodos.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2012.

FRAGA, L. Competência em eventos. Lídia Fraga Eventos, 2010. Disponível em: 
<http://lidiafraga.wordpress.com/2010/01/12/competencia-em-eventos/>. Acesso em: 
20 ago. 2012.

GUIMARÃES JÚNIOR, M. J. L. O ciberespaço como cenário para as Ciências Sociais. 
Porto Alegre, set. 1999. Disponível em: <http://www.cfh.ufsc.br/~guima/papers/ciber_
cenario.html>. Acesso em: 20 ago. 2012.

GÜNTHER, H.; PINHEIRO, J. Q.; GUZZO, R. S. L. (Org.). Psicologia ambiental: entendendo 
as relações do homem com seu ambiente. Campinas: Alínea, 2004. Disponível em: <http://
pt.wikipedia.org/wiki/Ergonomia>. Acesso em: 20 ago. 2012.

HERMANN, W.; BOVO, V. Mapas mentais: enriquecendo inteligências. 2005. Disponível 
em: <http://pt.scribd.com/doc/7049291/Mapas-Mentais-Enriquecendo-Inteligencias>. 
Acesso em: 20 ago. 2012.

HERMONT, L. D.; RIBEIRO, R. G. Caderno de Implantação de Sistemas de Transporte 
Acessíveis. dez. 2006. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/images/stories/
ArquivosSEMOB/Biblioteca/BrasilAcessivelCaderno05.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2012.

IEA - International Ergonomics Association. International Ergonomics Association - 
What is Ergonomics. Disponível em: <http://www.iea.cc/>. Acesso em: 20 ago. 2012.

JUNGSLUT, A. L. A heterogenia do mundo on-line: algumas reflexões sobre virtualização, 
comunicação mediada por computador e ciberespaço. Horizontes Antropológicos, 
Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 97-121, jan./jun. 2004. 

MONTENEGRO, G. A. A perspectiva dos profissionais. 2. ed. Recife: Edgard Blucher, 
2004.

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 3. ed. São Paulo: Cortez; 
Brasília: UNESCO, 2001.



NEUFERT, E. A arte de projetar em arquitetura. 17. ed. São Paulo: Gg, 2000.

PAPANEK, V. Design for the real world; human ecology and social change. New 
York: Pantheon Books, 1972.

SIGNIFICADOS.COM.BR. Significado de briefing. Disponível em: <http://www.
significados.com.br/briefing/>. Acesso em: 22 ago. 2012.

URSSI, N. J. Dissertação de mestrado: a linguagem cenográfica. Apresentada ao 
Departamento de Artes Cênicas, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo, São Paulo 2006.

VAUGHAN, T. Multimídia na prática. São Paulo: Makron Books, 1994.

VIDAL, M. C. Introdução à ergonomia. Disponível em: <http://pt.scribd.com/
guilherme_domingo/d/52937981-Introducao-a-Ergonomia-Vidal-CESERG>. 
Acesso em: 20 ago. 2012.

YÁZIGI, E. A alma do lugar: turismo, planejamento e cotidiano. São Paulo: Contexto, 
2002. Disponível em: <http://www.cefetsp.br/edu/eso/lourdes/ampliandoconceito.html>. 
Acesso em: 20 ago. 2012.

Referências das imagens
Figura 1.1: Projeto de espaços para eventos
Fonte: http://promoview.com.br/m-i-c-e/137448-rede-vitoria-hoteis-inaugura-novo- 
espaco-de- eventos/

Figura 1.2: Capa da Revista Competência: Revista da Educação Superior do Senac-RS 
Fonte:http://lidiafraga.wordpress.com/2010/01/12/competencia-em-eventos/

Figura 2.1: O espaço como meio de comunicação
Fonte: http://carolcam.blogspot.com.br/2011_07_01_archive.html

Figura 2.2: Pistas interativas
Fonte: http://djhubbitomio.blogspot.com.br/2011/03/novas-tendencias-de-decoracao-
pistas.html

Figura 3.1: Conceito de lugar no projeto de ambientes
Fonte: http://maisarquitetura.com.br/projeto-de-interiores-do-shade-club-por-square-one

Figura 3.2: Pirâmide de Guizé
Fonte: http://www.infoescola.com/civilizacao-egipcia/enigmas-da-grande-piramide-de-
gize/

Figura 3.3: Esquema da Grande Pirâmide
Fonte: http://www.starnews2001.com.br/egypt/grande_piramide.html

Figura 3.4: Abertura da Cúpula America do Sul -Países Árabes 
Fonte: http://aquarela2020.wordpress.com/2010/05/13/brasil-cresce-15-no-ranking-
mundial-de-eventos/

Figura 4.1: Parthenon – modelo de dimensão de arquitetura
Fonte: http://viagem.hsw.uol.com.br/parternon-e-acropolis.htm

e-Tec Brasil 114 Layout de espaços e decoração de eventos



e-Tec Brasil115

Figura 4.2: Projeções em prédios
Fonte: http://luizpmonteiro.wordpress.com/2010/11/12/ralph-lauren-4d-experience-new-
york/

Figura 4.3: Prancheta de Desenho
Fonte: http://mesaparadesenho.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Prancheta-Para-
Desenho.jpg

Figura 4.4: Projeto desenvolvido em AutoCAD 
Fonte: http://www.cadalyst.com/hardware/new-36-scanner-offers-great-cad-
options-3423

Figura 4.5: Implantação - Croqui 
Fonte: http://stoa.usp.br/thiciene/files/859/4887/Implanta%C3%A7%C3%A3o_croqui.jpg

Figura 4.6: A cidade de São Paulo e sua arquitetura (1906-1920) Projeto do Palácio das 
Indústrias, déc. 1910 – Fachada Oeste – Escritório técnico Ramos de Azevedo
Fonte: http://www.arquiamigos.org.br/info/info18/i-inter.htm

Figura 4.7: Corte
Fonte: http://domingosassessoria.blogspot.com.br/2011/10/informacoes-no-projeto-
arquitetonico.html

Figura 4.8: Maquete Volumétrica
Fonte: http://angeliretratosdavida.blogspot.com.br/2007_05_01_archive.html

Figura 4.9: Maquete 3D
Fonte: http://juniorfornari.blogspot.com.br/

Figura 5.1: Layouts e acessibilidade universal
Fonte: http://concursosdeprojeto.org/tag/desenho-urbano/page/2/

Figura 5.2: Evento com ambiente adequado; com rampa para deficiente físico
Fonte: http://www.buffetcenter.com.br/o-espaco/espaco-esmeralda/

Figura 6.1: Iluminação e seus efeitos visuais
Fonte: http://www.cuiket.com.br/empresa/dj-in-sonorizacao-e-iluminacao-de-
eventos_5004542.html

Figura 6.2: Fachada Principal da UFPR – Vista da rua
Fonte: http://revistacwb.com.br/wp-content/uploads/up/2012/03/Pr%C3%A9dio-
Hist%C3%B3rico-UFPR-Curitiba.jpg

Figura 6.3: Fachada Principal da UFPR – Vista aérea – Foto: Silvia Wutzke
Fonte: http://revistacwb.com.br/wp-content/uploads/up/2012/03/Universidade-2.
preview.jpg

Figura 6.4: Iluminação 
Fonte: http://www.procad.net/br/_uploads/uf/image/Base_de_conhecimento/Help%20
2011/Dicas/Iluminacao/Ajustar_foco_luz_spot/ajustar_foco_luz_spot_03.png

Figura 7.1: Aplicação da informática em eventos
Fonte: http://friburgotecnologia.wordpress.com/category/eventos/

Figura 7.2: Multimídia 
Fonte: http://www.mundocomex.cl/w8.servehttp.com/w8/tuweb/imagenes/w/220/
cibercultura.jpgl

Figura 8.1: Acertando o público-alvo
Fonte: http://caffoartes.com.br/portal/noticias/artigos/722-voce-sabe-onde-esta-seu-
publico-alvo.html

Referências



Figura 9.1: Representação bi dimensional
Fonte: http://artescean.wordpress.com/

Figura 9.2: MAN – Museu de Arte do Rio de Janeiro
Fonte: http://www.sempretops.com/casa/museu-de-arte-moderna/

Figura 10.1: Anteprojeto
Fonte: http://www.oj.arq.br/etapas.php

Figura 10.2: Checklist
Fonte: http://www.freeshop.com.br/blog/?tag=check-list

Figura 11.1: Mapa Mental – Definição
Fonte: http://blogfilosofiaevida.com/wp-content/uploads/2012/04/mapamental1.jpg

Figura 11.2: Mapa Mental – Festa – Modelo
Fonte: http://www.mapasmentais.com.br/modelos/eventos/mm_festa.htm

Figura 12.1: Briefing para o projeto de ambiente
Fonte: http://www1.santosesantosarquitetura.com.br/cms/opencms/santos/projetos/a_
ar_re/subsecao_modelo/0063.html

Figura 12.2: A importância estratégica do briefing
Fonte: http://estudioesttampa.blogspot.com.br/2011/05/o-briefing.html

Figura 12.3: Como elaborar um briefing
Fonte: http://midiaboom.com.br/2011/04/11/planners-nao-esperam-o-briefing/

Figura 13.1: Elaboração do briefing
Fonte: http://paulooliveira.wordpress.com/category/brieffing-2/

Figura 13.2: Memorial descritivo
Fonte: http://luittiarquiteturaedesign.com.br/or%C3%A7amentos.php

Figura 14.1: Definição do local
Fonte: http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/escolhacerta/19,0,3511714,Tecnolo
go-em-Eventos-e-organizador-e-realizador-de-sonhos.html

Figura 15.1: Layout de um evento
Fonte: http://www.modapelotas.com/2010/10/layout-do-moda-pelotas-primavera-2010.
html

Figura 15.2: Planta Baixa – FEIARTE CURITIBA 2011
Fonte: http://ornacomque.blogspot.com.br/2011/05/orna-com-que-na-27-edicao-da-
feiarte.html

Figura 16.1: Segurança relacionada ao projeto
Fonte: http://www.foursys.com.br/institucional.htm

Figura 16.2: Segurança Física e do Ambiente
Fonte: http://bioacessibilidade.blogspot.com.br/

Figura 17.1: Decoração em eventos
Fonte: http://maia-porto.olx.pt/arte-floral-em-decoracao-de-eventos-iid-11361304

Figura 17.2: Móveis e arte
Fonte: http://bahnoivei.blogspot.com.br/2012/04/cadeiras-decoradas-para-casamento.
html

Figura 17.3: Floreira de Abóbora
Fonte: http://www.bemflorido.com/2010/03/arranjos-com-frutas-e-legumes.html

e-Tec Brasil 116 Layout de espaços e decoração de eventos



e-Tec Brasil117

Figura 17.4: Decoração com pinha - fruto nativo do Paraná cujas sementes 
são comestíveis e conhecidas como PINHÃO
Fonte: http://www.amareloouro.com/tag/decoracao-com-pinhas/

Figura 18.1: Aspectos do espaço de eventos de natureza cognitiva
Fonte: http://ideiasdebarbara.blogspot.com.br/2007/11/educacao.html

Figura 18.2: Cenografia
Fonte: http://artemar3000.blogspot.com.br/2008/02/cenografia-virtual-na-televiso.html

Figura 19.1: Sustentabilidade na decoração
Fonte: http://revistacasaejardim.globo.com/Revista/Common/0,,GF86339-16765,00-
BEBIDAS+NO+PONTO.html

Figura 19.2: Ecodesign
Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 20.1: Inovação
Fonte: http://www.facadiferente.sebrae.com.
br/2009/04/20/o-que-e-inovacao-em-processos-produtivos/

Figura 20.2: Homem Holístico
Fonte: http://www.akwavita.com.br/index.asp?Conteudo=Clinica 

Referências





e-Tec Brasil119

Atividades autoinstrutivas

1. Antes de iniciar o projeto do ambiente devemos reunir algumas 
informações fundamentais sobre o evento, são elas:
a) a quem se destina o evento

b) o nome das empresas patrocinadoras

c) características e objetivos

d) duração, início e encerramento

e) a, c e d são corretas

2. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. 
Podemos afi rmar que cabe ao técnico na gestão de projetos de am-
bientes:
a) convidar as autoridades para a abertura do evento.

b) planejar espaços e a maneira como as ações acontecerão nele, levando 

em conta os aspectos técnicos e cognitivos.

c) fazer as reservas para os convidados observando a antecedência de 15 

dias.

d) elaborar o cardápio e contratar um Buffet.

e) conceber a campanha publicitária do evento.

3. Temperatura, profundidade, perspectiva, iluminação, composição, 
cor, sons, harmonia, equilíbrio, proporção são conceitos formulados 
a partir de nossos sentidos, elaborados pelo nosso cérebro. O espaço 
através das intervenções que recebe transforma-se em um meio de 
comunicação. O texto acima refere-se:
a) aos shopping centers, às casas para recepções, salões de exposições 

como espaços semi-públicos.

b) às troca de informações e, com isso, à formação de opinião, de tendên-

cias, de reações.

c) ao espaço que, ao receber intervenções planejadas, transforma-se em 

espaço social.

d) ao design dos móveis escolhidos para a decoração do ambiente.

e) Todas as alternativas são corretas.



4. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. 
Os espaços arquitetônicos planejados para a realização de eventos 
devem adequar-se a realidade social criando ambientes interativos 
onde:
a) o indivíduo possa encantar-se sensorialmente enquanto toma decisões 

ou adquire conhecimentos ou estabelece relações sociais.

b) as empresas conseguem estabelecer parcerias.

c) o comércio local pode oferecer seus produtos em um espaço construído 

para promover as artes e o artesanato.

d) a infraestrutura ofereça suporte o público previsto.

e) Nenhuma das alternativas completa o texto.

5. “Reconheço o lugar como uma arrumação que produz o singular, 
mas estimo que de modo algum se poderá entendê-lo ou trabalhá-
-lo sem a consideração da extensão de seus sistemas. Ele tem uma 
personalidade sim, mas não é o sujeito.” Identifique então quem é o 
sujeito a que o texto se refere:
a) a infraestrutura

b) o evento

c) o local

d) o espaço

e) o público-alvo

6. Em projeto de espaço podemos usar escolher tipos de comunicação 
conforme as características e objetivos do evento. São eles:
a) direta e indireta

b) audiovisuais e subliminares

c) verbal e gráfica

d) em 2 ou 3D

e) unidirecionais e bidirecionais

7. Escolha a seguir frases relacionadas à psicologia ambiental:
a) “A Psicologia do Design de Interiores baseia-se em resultados de pes-

quisas científicas e em experimentação. O fundamento essencial dessa 

área é o amplo universo de investigação neurocientífica das emoções 

humanas.”

b) “A Psicologia Ambiental trata do relacionamento recíproco entre com-

portamento e ambiente físico, tanto construído quanto natural. Mantém 

interface com áreas de estudo tais como a sociologia e antropologia ur-

bana, ergonomia, desenho industrial, paisagismo, engenharia florestal, 

arquitetura, urbanismo e geografia, entre outras.”
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c) “De acordo com a Psicologia Ambiental, o meio ambiente é compreen-

dido como uma soma das contexturas em que o Homem atua, desde 

sua moradia, até o local de trabalho, a escola, a rua, a natureza, etc. Elas 

influenciam mais a vida comportamental coletiva do que a individual.”

d) as alternativas a, b e c.

e) nenhuma das alternativas anteriores.

8. Com relação à ergonomia é correto afirmar:
a) Vibração, postura estática, repetição e força são temas tratados pela 

ergonomia cognitiva.

b) Macro ergonomia é a especialização relacionada às lesões músculo-es-

queléticas.

c) A ergonomia organizacional inclui: trabalho em turnos, programação de 

trabalho, satisfação, teoria motivacional, supervisão, trabalho em equi-

pe, trabalho a distância e ética.

d) Os ergonomistas contribuem para o projeto e avaliação de tarefas, tra-

balhos, produtos, ambientes e sistemas, a fim de torná-los compatíveis 

com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas.

e) A ergonomia destina-se apenas a verificar a proporção dos móveis e 

equipamentos de acordo com as dimensões humanas.

9. Um projeto de decoração envolve uma série de representações grá-
ficas que orientam sua execução, são elas:
a) maquetes volumétricas, elevações, banners e cartazes

b) maquetes volumétricas, cortes, plantas, implantações, perspectivas

c) cortes, plantas, implantações e rendering

d) elevações, banners, cartazes e rendering

e) as alternativas b e c são corretas:

10. As imagens abaixo representam respectivamente:

a) planta baixa, planta baixa 3D, corte

b) planta baixa, planta baixa 3D, elevação

c) implantação, planta baixa 3D, elevação

d) planta baixa, maquete volumétrica, corte

e) implantação, maquete volumétrica, corte

Atividades Autoinstrutivas



11. A concepção de conforto está associada a:
a) altura, força e peso

b) idade e destreza

c) cores, formas, texturas

d) medidas e proporções

e) Todas as alternativas estão associadas ao tema.

12. Com relação à acessibilidade nos edifícios públicos, devemos con-
siderar, quando da elaboração do projeto de um evento:
a) as rampas de acesso, vagas para idosos e portadores de necessidades 

especiais.

b) o cronograma estabelecido para as datas de montagem e desmontagem 

do evento.

c) os veículos a serem utilizados no transporte dos conferencistas estran-

geiros.

d) a verificação por meio de biometria nos acessos dos participantes e do 

público.

e) nenhuma dessa afirmativas se refere à acessibilidade nos edifícios públi-

cos.

13. Luminárias, dimmer, abajures, velas criam a sensação de conforto 
e intimidade. De acordo com o que estudamos, em qual dos eventos 
a seguir você escolheria esse tipo de iluminação?
a) jantar de um grupo de esportistas

b) recepção de autoridades

c) noite de queijos e vinhos para um grupo de intelectuais

d) lançamento de livro

e) Nenhum dos eventos relacionados acima.

14. Cada tipo de fonte de luz produz um efeito de como lemos e 
sentimos o espaço. Podemos afirmar então que, conforme o arranjo 
proposto, poderemos criar sensações de:
a) destaque, percursos de circulação, conforto.

b) quente, claro, sombra.

c) ampliação ou redução de espaços.

d) As afirmativas a e b são corretas.

e) As afirmativas a e c são corretas.
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15. Relacione os tipos de multimídia a sua natureza espaço-temporal 
e, depois assinale a alternativa que corresponde corretamente:
A) Imersivos ( __ ) Gráficos

B) Estáticos ( __ ) Animações

C) Hipertexto ( __ ) Textos, números e tabelas

D) Dinâmicos ( __ ) Vídeo

  ( __ ) Ciberespaços – realidades 3D

  ( __ ) Áudio – abrangendo efeitos sonoros, voz, música

  ( __ ) Fotografias

a) B, C, C, A, D, D, B

b) B, D, C, D, A, D, B

c) A, D, C, B, C, A, B

d) D, C, A, A, B, A, C

e) B, C, C, A, A, B, B

16. É correto afirmar, sobre multimídias:
a) A capacidade de processamento e armazenamento é aumentada quanto 

menor o número de estímulos sensoriais recebidos pelo indivíduo.

b) Conhecer os recursos utilizados e manter-se atento as novas tecnologias 

pode ser um diferencial quando falamos em eventos.

c) Quando mais experiências sensoriais conseguirmos evocar utilizando 

meios eletrônicos, mas nos aproximaremos da linguagem cotidiana dos in-

díviduos, dessa forma estaremos promovendo a compreensão, processa-

mento e identificação das informações de forma mais rápida, eficaz e fácil.

d) As alternativas b e c são corretas.

e) Todas as alternativas são válidas.

17. Relacione os eventos com os tipos adequados à sua realização. 
Você pode escolher mais de uma alternativa:

Acadêmica ou Escolar Espinha de PeixeAuditórioEm “U”

 (1)                           (2)                               (3)                      (4)
a) Posse, Lançamento de Livro e Jantar (1)

b) Lançamento de Livro e Premiação e Congresso (1, 2 e 3)

c) Vernissage (4)

d) Baile de Formatura (2)

e) Desfile de Moda (3)

Atividades Autoinstrutivas



18. A tipologia do evento é determinada por suas características e 
objetivos. Diante disso, quais os critérios que devemos observar para 
adequar nosso projeto a essas necessidades? Assinale a alternativa que 

completa corretamente:

a) acessos, rampas, estacionamentos, proximidade com terminais turísti-

cos.

b) o projeto de comunicação visual do evento.

c) público-alvo.

d) As alternativas a, b e c são verdadeiras.

e) Nenhuma das alternativas anteriores responde essa questão.

19. Existem algumas representações gráficas convencionadas em pro-
jeto. Os desenhos abaixo referem-se respectivamente a:

a) escada e janela

b) porta e janela

c) porta e pilar

d) porta e escada

e) pilar e escada

20. Siga o exemplo para completar o exercício:

(A)                       (B)

cota

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Fonte: http://www.cliquearquitetura.com.br/portal/dicas/view/banheiro-ergonomia-circulacao/85.

Assinale a alternativa que corresponde à numeração acima:

a) madeira, louça, tijolo, alumínio, plástico

b) porta, lavabo, concreto, abertura, vaso sanitário

c) porta, pia, parede, vão livre, vaso sanitário

d) porta, pia, parede, janela, vaso sanitário

e) porta, lavabo, parede, vão livre, vaso sanitário
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21. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. 
Em seu layout você deverá representar:
a) um gráfico demonstrando as estatísticas relacionadas ao mercado local

b) as características da região através de um ensaio fotográfico dos pontos 

turísticos

c) a disposição de mobiliários e equipamentos

d) os tótens, acessos, pontos de iluminação

e) as respostas c e d são corretas

22. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. 
As fases de um projeto são:
a) estudo preliminar, execução e desmontagem

b) estudo premilinar, anteprojeto, projeto e execução

c) anteprojeto, projeto e executação

d) anteprojeto, projeto, pós-projeto

e) projeto preliminar, orçamento e execução

23. Se projetar é expressar materialmente algo concebido no mundo 
das ideias, qual a frase melhor associa-se a esta afirmação? Assinale 
a alternativa correta:
a) Seja claro, objetivo nas soluções. Justifique suas escolhas baseada em 

critérios técnicos.

b) O projeto final é a soma de vários aspectos relativos ao conhecimento 

técnico: produtos, serviços, materiais, técnicas, equipamentos, tecnolo-

gias, legislações.

c) Encontrar linguagens que não precisem de grandes interpretações, mas 

que estejam inseridas no espaço projetado. Tão bem integradas que se-

jam percebidas sensorialmente despertando no público o “clima”, o inu-

sitado, o familiar, entre tantas possibilidades.

d) As alternativas b e c são corretas.

e) Todas as alternativas são corretas.

24. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. 
São utilizados para a gestão de conhecimento, informações e de ca-
pital intelectual:
a) layouts

b) cálculos estruturais

c) anteprojetos

d) estratégias

e) mapas mentais
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25. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. 
Mapas mentais NÃO utilizam em sua estruturação:
a) cores

b) memoriais descritivos

c) ícones e imagens

d) palavras-chave

e) símbolos

26. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. 
Mapas funcionais são:
a) documentos de consulta das funções desempenhadas pelos membros 

das diversas equipes.

b) mapas de setorização de stands em exposições.

c) mapas mentais elaborados com uma função específica.

d) folheto informativo entregue ao público no início do evento.

e) roteiros a ser percorridos durante o evento.

27. Assinale a alternativa que apresenta informações corretas:
a) Informações como prazos, montagem, desmontagem, entrega, forneci-

mento, orçamento disponível, características e objetivos do evento, pú-

blico-alvo, qual a mensagem ou postura que o evento pretende passar, 

devem constar no briefing.

b) É importante que o briefing seja o mais completo e detalhado possível, 

inadequado às características particulares de cada projeto.

c) O briefing deve ser claro e objetivo e reunir todas as informações que 

poderão ser relevantes no momento das definições projetuais.

d) O briefing cria um roteiro de ação para criar a solução que o cliente pro-

cura, é um mapeamento dos sistemas arquitetônicos com o objetivo de, 

após ter ideias, criar soluções.

e) As alternativas a e c estão corretas.

28. Assinale a alternativa que NÃO tem relação com o que devemos 
saber para elaborar um briefing:
a) Existem modelos pré-determinados de briefing

b) Devem conter informações determinadas.

c) Permitem adaptações, alterações, adequações durante o desenvolvi-

mento do projeto.

d) Cada projeto requer um briefing específico.

e) Podem ser em forma de mapa funcional, estrutura de itens ou descriti-

vos.
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29. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. 
A fase de coleta de dados e informações necessárias à realização do 
projeto é denominada:
a) entrevista

b) enquete

c) prospecção

d) aprovação

e) estudo preliminar

30. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. 
Contém normas e parâmetros de cálculos ou outra informação que 
colabore na correta compreensão do projeto:
a) projeto de execução

b) memorial descritivo

c) ART

d) ABNT

e) anteprojeto

31. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. 
Fazem parte do acervo de um projeto:
a) as representações gráficas e o memorial descritivo.

b) as plantas e cortes.

c) o projeto estrutural do edifício.

d) as maquetes eletrônicas e notas fiscais de produtos e serviços.

e) as fotografias e planilhas de orçamento.

32. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. 
Um evento acontece intrinsecamente em:
a) uma região do país.

b) um parque de exposições.

c) uma data.

d) um feriado.

e) um espaço.

33. Relacione as colunas com o evento ao local recomendado.
1. Desfile   ( ) Hotel

2. Vernissage   ( ) Restaurante

3. Palestra   ( ) Espaço Cultural

4. Confraternização  ( ) Shopping Center 

5. Semana    ( ) Auditório  
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Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta:

a) 5, 4, 2, 1, 3

b) 2, 1, 3, 5, 4

c) 4, 5, 2, 1, 3

d) 2, 3, 1, 5, 4

e) 5, 4, 3, 1, 2

34. Analise as frases a seguir e defina quais são VERDADEIRAS e quais 
são FALSAS. Depois assinale a alternativa que corresponde à ordem 
encontrada:
I. Solicite e compare orçamentos, características e leve em conta que pacotes 

possuem descontos e facilidades.

II. Conhecer a opinião de outros profissionais que utilizaram os serviços das 

empresas que forneceram os melhores orçamentos e avaliar sua satisfação é 

um dado importante na escolha.

III. Terceirizações podem acabar elevando os custos, equiparando ou supe-

rando pacotes fechados.

a) I, II e III são FALSAS

b) I, II e III são VERDADEIRAS

c) II e III são VERDADEIRAS

d) II é FALSA

e) I e III são FALSAS

35. Quais as recomendações que têm relação com o arranjo físico do 
espaço do evento? Assinale, a seguir, a alternativa que corresponde 
à sequência correta:
1. Crie percursos livres de obstáculos, sinalizados adequadamente, sem gar-

galos.

2. Crie áreas de fluxo distintas para público e serviço

3. Elabore a programação das palestras em parceria com a agência de pu-

blicidade

4. Elabore o logotipo do evento e os cartazes

5. Utilize o mobiliário para criar espaços cognitivos.

a) 1, 2 e 4

b) 2, 4 e 5

c) 1, 2 e 5

d) 1, 2, 3 e 4

e) 1, 2, 4 e 5
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36. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. 
A montagem e a desmontagem de um evento devem ocorrem:
a) impreterivelmente, 15 dias antes e 15 dias após o evento.

b) na semana em que o evento será realizado.

c) nas fases do pré-evento e do pós-evento, definidas de acordo com as 

características de cada projeto.

d) Não é importante prever agendamento para essas fases.

e) durante o evento.

37. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a se-
guir. Redes elétricas íntegras, perímetros de segurança e escolta se 
referem à:
a) Segurança de redes, áreas de segurança e segurança patrimonial.

b) Segurança pessoa, áreas de segurança e segurança patrimonial.

c) Segurança patrimonial, segurança espacial e segurança patrimonial.

d) Segurança das infraestruturas, segurança espacial e segurança patrimo-

nial.

e) Segurança de infraestruturas, áreas de segurança e segurança patrimo-

nial.

38. Assinale qual dos exemplos abaixo que NÃO representa uma con-
dição insegura em projeto:
a) O público esperado supera a capacidade do local escolhido.

b) Máquinas e equipamentos que produzem aquecimento próximas a plás-

ticos e papéis.

c) Instalação de faixas antiderrapantes.

d) Extintores de incêndio com carga vencida.

e) Painéis decorativos causando obstrução das saídas de emergência.

39. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. 
Existem documentos oficiais que devem figurar no evento, são exem-
plos desses documentos:
a) Carta convite para licitação do projeto do evento

b) ART’s, Laudos de Vistoria, Autorizações e Licenças

c) Memoriais, anteprojeto e projeto

d) Mapas descritivos, mentais e funcionais

e) Orçamentos e atestados
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40. A cor tem profunda relação com a decoração. Relacione as cores e 
as sensações cognitivas a elas associadas. Depois assinale a alternati-
va que corresponde à ordem correta:
A. Vinho e azul royal

B. Amarelo

C. Branco

D. Azul e violeta

E. Verde e marrom

F. Vermelho, laranja, dourado 

 

a) F, C, B, D, A, E

b) C, B, A, E, D, F

c) B, A, C, D, E, F

d) F, B, C, D, A, E

e) A, B, C, D, E, F

41. Analise as imagens a seguir e depois assinale a alternativa que as 
relaciona corretamente com os eventos:

(     ) Verão, calor 

(     ) Limpeza, luminosidade 

(     ) Energia, atenção 

(     ) Paz, tranquilidade, equilíbrio 

(     ) Pompa

(     ) Natureza, ecologia

 
a) Jantar, Eventos regionais em geral, Feira de artesanato

b) Bingo de Igreja, Páscoa, Culto Presbiteriano

c) Jantar italiano, Eventos regionais paranaenses, Cerimônia Budista

d) Jantar italiano, Páscoa, Cerimônia Ortodoxa

e) Bingo de Igreja, Eventos regionais paranaenses, Cerimônia Budista

       1.             2.          3.

Fonte: http://www.assibrasan.
org/?attachment_id=214.

Fonte: http://www.feriasbrasil.
com.br/pr/curitiba/compras.cfm.

Fonte: http://www.diarioweb.com.br/
sua_casa/corpo_noticia.asp?idCategor
ia=102&idNoticia=119007.
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42. Relacione as informações da coluna A com as definições da coluna 
B e depois assinale a alternativa que apresenta a ordem correta:
A
1. Cognição

2. Logística Reversa

3. Plástica

4. Madeira de Demolição

5. Ecodesign 

a) 1, 2, 3, 4, 5

b) 5, 3, 4, 1, 2

c) 5, 4, 3, 2, 1

d) 3, 4, 2, 1, 5

e) 5, 3, 4, 2, 1

43. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. 
Em decoração recomenda-se levar em consideração, na escolha de 
mobiliários e equipamentos:
a) a plástica.

b) o conforto.

c) a funcionalidade.

d) a sustentablidade.

e) Todas as características acima devem ser consideradas na escolha.

44. As frases a seguir referem-se a:
1. Com o sistema drywall, a construção ganhou um aliado enorme para re-

solver problemas dessa natureza.

2. Avaliar eventuais dutos e shafts que comunicam ambientes.

3. Especificação de equipamentos como: ventiladores, ar condicionado e ge-

radores com nível de ruído limitado e certificado.

B
( ) o objetivo principal é desenvolver pro-

dutos, sistemas e serviços que reduzam o uso 

de  recursos não-renováveis e/ ou minimizem o 

seu  impacto ambiental  sendo assim amigáveis 

para o meio ambiente.

( ) construção de formas e imagens que reve-

lam uma concepção estética.

( ) utilizadas na manufatura de produtos pelas 

fábricas que adotam programas de preservação 

ambiental.

( ) aquisição de um  conhecimento  através 

da percepção. 

( ) tendo quatro grandes pilares de sus-

tentação: a conscientização dos problemas 

ambientais; a sobre-lotação dos aterros; a 

escassez de matérias-primas; as políticas e a le-

gislação ambiental 
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a) Conforto visual

b) Conforto térmico

c) Conforto ambiental

d) Conforto acústico

e) Conforto espacial

45. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. 
Layouts de projeção são classificados por tipos de configuração:
a) são 4: diagonal, central, dupla e circular

b) são 3: diagonal, central ou circular

c) são 3: diagonal, central ou dupla

d) são 4: diagonal, transversal, dupla e circular

e) são 3: circular, central ou dupla

46. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
“é a ciência e a arte da organização do palco e do espaço teatral”:
a) design estrutural

b) cinesia

c) dramaturgia

d) cenografia

e) dialética

47. É INCORRETO afirmar sobre Design Visual:
a) Um profissional da área possui formação em  programação visual  e é 

chamado de designer visual.

b) Design de jogos eletrônicos, design de hipermedia, Webdesign são áreas 

de estudo do design visual.

C) É o design atuando em qualquer mídia ou suporte da comunicação vi-

sual.

d) Trata-se de uma terminologia que abrange todas as extensas especiali-

zações existentes no design aplicado na comunicação que se utiliza de 

canal visual para transmissão de mensagens.

e) Design gráfíco não pode atuar como design editorial, de embalagens ou 

tipográfico.

48. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. 
“Amplo processo criativo que atua na construção de mensagens”:
a) Design de comunicação

b) Design corporativo

c) Design de imersão

d) Design de sites

e) Design instrucional
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49. O cientista alemão Ernst Haeckel usou pela primeira vez este ter-
mo em1869 para designar “o estudo das relações entre os seres vivos 
e o ambiente em que vivem”. Qual alternativa tem relação com a 
frase anterior?
a) urbanismo

b) ecologia

c) ecossistema

d) psicologia ambiental

e) design sustentável

50. Todo evento produz lixo. Você deve sempre especificar lixeiras 
ecológicas para estimular a coleta seletiva. Relacione as cores usadas 
em lixeiras aos tipos de lixo:  

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

(    ) Madeira

(    )  Vidro

(    )  Resíduo geral não reciclável ou misturado ou contaminado, não  

  passível de separação

(    )  Plástico

(    )  Resíduos orgânicos

(    )  Resíduos radioativos

(    )  Resíduos perigosos

(    )  Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde

(    )  Metal

(    )  Papel/Papelão

A sequência correta é:

a) 3, 5, 8, 2, 7, 1, 9, 6, 4, 10

b) 7, 3, 9, 4, 8, 5, 10, 6, 2, 1

c) 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10, 1, 2, 6

d) 3, 7, 9, 4, 8, 5, 2, 6, 1, 10

e) 7, 3, 5, 10, 9, 4, 8, 6, 1, 2
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