


Para fazer o detalhamento completo de um móvel com todas as

informações necessárias para o entendimento do projeto, é

necessário saber fazer todos os desenhos de forma correta e

apresentável.

A seguir vamos ver o passo-a-passo para fazer:

1) Uma Planta Baixa

2) Uma Vista Frontal 

3) Uma Vista Lateral

4) Um Corte Horizontal

5) Em Corte Vertical

6) Uma Vista Interna

Desenhar a Planta Baixa ou Vista 

Superior do Móvel.

Definir as dimensões do móvel 

como largura e profundidade.
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Desenhar a Elevação Frontal do Móvel a partir da Planta Baixa, 

definindo suas alturas.

No nosso exemplo o móvel será com rodinhas e terá 80 cm de 

altura, sendo que 5 cm serão destinados para os rodízios e 75 cm 

para o móvel.                                                            
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Após definir as dimensões externas do móvel em elevação é hora 

de começar a desenhar sua Vista Frontal, se ele será vazado, se terá 

portas, ou se terá portas e gavetas, etc.  No nosso exemplo teremos 

1 gaveta com altura de 15cm em cima e 1 porta batente com altura 

de 51cm embaixo.

Primeiro vamos traçar a espessura dos montantes laterais, da base 

e do tampo que será de 18 mm, mas podemos arredondar para 20 

mm ou 2 cm.

Depois traçamos a altura da gaveta e da porta, definindo assim a 

Vista Frontal do móvel.
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Com a Planta Baixa e a Vista Frontal do móvel definidas, podemos começar a 

desenhar a Vista Lateral do Móvel.  Se o móvel for mais simples e as duas 

laterais dele forem iguais, desenhamos somente uma das laterais, mas 

quando o móvel for mais complexo e as suas laterais forem diferentes uma da 

outra é necessário desenhar as duas.

No nosso exemplo as laterais são iguais por isso desenharemos somente uma 

delas.

A Vista Lateral desenha-se a partir da Vista Frontal, onde já estão definidas as 

alturas do móvel.         
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Definidas a Planta Baixa e Vistas Frontal e Lateral, é necessário

fazermos mais alguns desenhos para a posterior execução do móvel.

Já sabemos como o móvel será externamente, porém precisamos

definir o móvel será internamente, por isso há a necessidade de

desenhar o Corte Horizontal e Vertical.

O Corte Vertical é desenhado a partir da Planta Baixa e da Elevação

Frontal. Em cima da Planta Baixa começamos a desenhar o Corte

Horizontal puxando linhas da Vista frontal.

Primeiro desenhamos os montantes laterais. Depois desenhamos o

fundo e as portas e gavetas.
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Feito o Corte Horizontal podemos desenhar o Corte Vertical, que é

desenhado a partir da Vista Lateral, puxando linhas da Vista Frontal e

do Corte Horizontal.

Pegamos a Vista Lateral e em cima dela começamos a desenhar o 

Corte Vertical puxando as linhas da Vista Frontal, definindo a base 

inferior e o tampo do móvel.
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Definidos a base inferior e o tampo do móvel, desenhamos o fundo e

a frente da porta e da gaveta puxando linhas do Corte Horizontal da

Vista Frontal.

Para desenhar a gaveta em corte deixamos 2cm de afastamento nos 

fundos do móvel, e 1cm de afastamento da parte de cima e 1 cm da 

parte de baixo na frente da gaveta.

Delimitado o retângulo da gaveta podemos desenhar a sua espessura 

que normalmente é de 2 cm.
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Para não confundir o 

que é porta e gaveta 

com a estrutura do 

móvel, pode-se 

hachurar as portas e 

gavetas ou hachurar 

a estrutura
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Em alguns casos é necessário fazer a vista interna do móvel, como

em armário e roupeiros.

A Vista Interna nada mais é do que a elevação frontal só que sem as

portas para poder visualizar todas as divisões internas do móvel.

Pode-se fazer a Vista Interna puxando linhas do corte horizontal e do

corte vertical.
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Depois de todos os desenhos prontos teremos

o detalhamento completo do móvel.

Os Desenhos podem ser dispostos da seguinte

forma, primeiro Planta Baixa, Vista Frontal e

Vista Lateral, depois Corte Horizontal, Corte

Vertical e Vista Interna.
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PROJETO DA ALUNA ISADORA CASTIEL

Seguindo todos esses passos e fazendo 

todos os desenhos de forma organizada, 

com certeza se obterá um detalhamento 

completo, com todas as especificações 

necessárias para o perfeito entendimento 

tanto do executor quanto do cliente.
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REPERTÓRIO
•Teste centenas de layouts de móveis em questão de minutos.
•7 Formas de decorar sua casa por camadas
•Guia sobre tapetes para ajudá-lo a selecionar o tapete do tamanho certo 
+pdf!
•Guia sobre tapetes para ajudá-lo a selecionar o tapete do tamanho certo!
•O passo a passo para decorar espaços.
•Os 7 princípios básicos da Decoração de Interiores.
•O que é uma Planta Baixa e uma Vista?
•Insatisfeito com a disposição dos móveis em sua casa?
•Saiba qual o melhor piso para apartamento pequeno
•5 dicas para planejar uma cozinha
•Difícil tarefa?! Como decorar pequenos espaços
•Como resolver dilemas comuns de layout de quartos
•Como usar almofadas na decoração

CORES
•Como clarear um ambiente
•Como incorporar tendências de cores em sua casa
•Como criar uma paleta de cores para sua casa
•Como as cores de um ambiente influenciam a decoração?
•Você sabe combinar as cores no ambiente?

ILUMINAÇÃO
•Toda casa precisa ter esses 3 tipos de iluminação.
•Olha como faz pra iluminar quarto
•Esqueça a simetria na hora de planejar a iluminação
•Como você faz um projeto de iluminação?
•Para que serve a planta de circuitos elétricos?
•Já pensou o quanto a luz muda sua casa?
•O projeto luminotécnico deve seguir estes passos:
•Erros de iluminação de ambientes que você deve evitar
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F I M

MISCELÂNIA
•Criar ambientes 3D de graça? Siiiim, vem ler!
•Maneiras simples de criar imagens 3D para transmitir 
suas ideias de decoração.
•Como Medir Ambientes
•8 Perguntas que seu Designer de Interiores deve fazer
•O que é e como apresentar um Estudo Preliminar ao 
Cliente
•5 Características Comportamentais para se dar bem na 
profissão de Design de Interiores.

https://www.designpordentro.com.br/problemas-de-planejamento-de-espaco/
https://www.designpordentro.com.br/como-decorar-sua-casa-em-camadas/
https://www.designpordentro.com.br/o-passo-a-passo-para-decorar-espacos/
https://www.designpordentro.com.br/7-principios-basicos-da-decoracao/
https://www.designpordentro.com.br/o-que-e-uma-planta-baixa-e-uma-vista/
https://www.designpordentro.com.br/distribuicao-dos-moveis/
https://www.designpordentro.com.br/decoracao-de-um-apartamento-pequeno/
https://www.designpordentro.com.br/aprenda-a-planejar-cada-comodo-da-casa/
https://www.designpordentro.com.br/decorar-pequenos-espacos/
https://www.designpordentro.com.br/como-planejar-quartos/
https://www.designpordentro.com.br/como-usar-almofadas-na-decoracao/
https://www.designpordentro.com.br/iluminar-um-ambiente-escuro/
https://www.designpordentro.com.br/tendencias-atuais-de-cores-de-decoracao/
https://www.designpordentro.com.br/como-criar-uma-paleta-de-cores-para-sua-casa/
https://www.designpordentro.com.br/harmonia-e-a-paleta-de-cores/
https://www.designpordentro.com.br/saber-combinar-cores/
https://www.designpordentro.com.br/como-iluminar-quarto-e-criar-aconchego/
https://www.designpordentro.com.br/planejar-a-iluminacao/
https://www.designpordentro.com.br/planta-de-circuitos-eletricos/
https://www.designpordentro.com.br/iluminacao-bem-feita/
https://www.designpordentro.com.br/luminotecnico-deve-seguir-passos/
https://www.designpordentro.com.br/erro-sobre-iluminacao-de-ambientes/
http://www.ibdi-edu.com.br/
http://www.ibdi-edu.com.br/
https://www.designpordentro.com.br/projeto-3d/
https://www.designpordentro.com.br/ferramentas-de-desenho-3d-para-transmitir-suas-ideias-de-decoracao/
https://www.designpordentro.com.br/medicao-de-ambientes/
https://www.designpordentro.com.br/contratar-um-designer-de-interiores/
https://www.designpordentro.com.br/como-apresentar-um-estudo-preliminar-ao-cliente/
https://www.designpordentro.com.br/design-de-interiores-como-profissao-5-caracteristicas-comportamentais/


Gostamos de compartilhar o que fazemos de melhor:

ajudar pessoas com paixão por design de interiores,

pessoas assim como você, a descobrir como é fácil

aprender as habilidades desta área, estudando conosco.
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