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1 Apresentação
Este documento apresenta o projeto de interiores desenvolvido
para a Sala do apt. do Sr. Sérgio Contente com área aprox. de
40m² (Home Office, Estar, Jantar e circulação) com definição do
layout dos três ambientes preservando o posicionamento e o
material do painel da TV já instalado no local, estudo da mesa de
trabalho do home office e listagem dos móveis e objetos de
decoração. Situado na Rua João Balbi.377 Apto. 202 - CEP: 66055280 – Belém, PA
A premissa do projeto seria de criar uma ambientação com o
mínimo de impacto possível nos revestimentos pré-existentes de
piso, parede e teto, sem alterações no forro, iluminação e pontos
elétricos tendo como foco a qualidade do layout geral aliando
estética e espaço livre de circulação com a produção de imagens
3D para visualização do resultado final.

2 Descrição da situação inicial

Foto 1 – Vista Geral do acesso

Ainda na foto 1 é possível ver que todo o ambiente está pintado
com a cor MORADA URBANA, da Coral. O posicionamento da TV
não poderá ser alterado por conta da fiação e do investimento já
realizado com a montagem do móvel no local. Estima-se que a
madeira usada no painel é o MDF Duratex cor Lanarca como
aparece na foto 2, retirada do site da Duratex.

Após a recém mudança para o apartamento, a família encontrou
dificuldades em agenciar o espaço da sala com formato em “T” de
forma que o ambiente ficasse esteticamente agradável,
atendesse ao dia-a-dia da família e também às necessidades de
circulação através da cadeira de rodas.
Para análise da situação do apartamento, a Sra. Lilian Contente
fornceu fotografias e a planta técnica para que o agenciamento
do espaço ocorresse. Através das imagens foi possível verificar
que o piso existente é de porcelanato polido bege, com rodapés,
portas e marcos de madeira clara. A porta de entrada apresenta
frisos regulares como aparece da foto 1.

Foto 2 – MDF Duratex Lanarca

O sofá da sala de TV está aparentemente em bom estado e
provavelmente uma troca de estofaria seja o suficiente para a
renovação da peça.
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Na região delimitada ao Home Office, como mostrado na Foto 3,
foi instalada uma marcenaria improvisada vinda do outro
apartamento que não se encaixou completamente no espaço,
com peças fora de prumo e mal instaladas. Na foto ainda é
possível notar que o pé-direito do ambiente é mais baixo do que
nos demais espaços, tanto na parte do Home Office quanto na
circulação onde aparece a porta do sanitário.

Foto 3 – Vista do Home Office

As esquadrias são pretas com vidro incolor e está instalado um
bandol branco nas esquadrias mais próximas a porta de entrada
como aparece na Foto 4 retirada pelos moradores ainda durante
a primeira obra.

Foto 4 – Vista da Esquadria próximo à porta

Além das premissas já citadas, alguns móveis também foram
indicados para fazer parte do novo layout por solicitação da
família, sendo eles um conjunto de cadeiras de balanço de
madeira maciça com palhinhas, um quadro, uma cristaleira de
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madeira e vidro, e duas mesas redondas de madeiras com as
medidas conforme citadas abaixo:







Cadeira embalo: L X A X C : 0,50 X 1,15 X 0,85 (foto 5)
Mesinha sala redonda: A X Diamentro: 0,62 X 0,56 (foto 6)
Sofa: L x C x A ;1,00 x 1,85 x 0,70
Cristaleira : A x L x C ; 1,72 x 1,00 x 0,43 (foto 7)
Painel da TV: C x A 2,05 x 1,82
Bancada da TV: C x L x A 2,05 x 0,40 x 0,42

Anteprojeto quando decidiu-se finalmente por abrir mão das
peças na sala deixando-as na varanda, por isso, não aparecem no
resultado final. Recomenda-se que as peças fiquem protegidas do
sol e da chuva para garantir a sua durabilidade.
A mesa redonda está em ótimo estado e a intenção é aproveitá-la
na decoração trazendo cor para o vidro com o uso de adesivo
colorido com a sugestão conforme indicação do projeto.

Foto 5 – Cadeiras de balanço e quadros

Foto 6 – mesinha redonda

As cadeiras de balanço representadas na foto 5 foram modeladas
tridimensionalmente e consideradas no projeto até a etapa de

Outro móvel de grande importância para o projeto é a cristaleira
que pela dimensão e características fortes foi um móvel balizador
4

na definição do layout final. Depois de diversos estudos o móvel
acabou por permanecer no local original, próximo a porta da
entrada, como indicado pela Foto 7.

Foto 7 - Cristaleira Existente
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3 Descrição geral do projeto
Com o conhecimento das necessidades do cliente, o projeto foi
desenvolvido buscando a praticidade, o conforto e a harmonia
dos elementos distribuído pelos espaços, sem perder de vista
todas as demandas discutidas.

O layout foi desenvolvido mantendo a localização da sala de TV e
escritório, uma vez que a disposição da parte elétrica e de
cabeamento já estava definida. A mesa de jantar teve o seu
posicionamento modificada ao longo dos estudos e por fim,
definiu-se que o ambiente para o jantar ficasse voltado para a
sala de TV, próximo à divisória do Home Office.

O processo de criação, definido em três etapas sendo elas de
Estudo Preliminar, Anteprojeto e Projeto Final foi essencial para o
amadurecimento das ideias e decisões tomadas entre a família e
a arquiteta que decidiu por fim a distribuição dos espaços
conforme a imagem abaixo:

Sala de TV

Sala de TV
Jantar
Home Office
Estar

Circulação Principal

Estar

Jantar

Imagem 1 – Distribuição dos Espaços

Home Office

Imagem 2 – Layout Final

A decoração foi pensada de modo a unir as peças existente com
as novas opções de produtos encontradas no mercado de modo
harmônico respeitando à característica do morador da casa
definida como SIMPLES, PRÁTICA e ELEGANTE.
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Com uma paleta de cores pré-definida pelo tom escuro da parede
o verde Morada Urbana da Coral, os móveis de madeira e o bege
claro do porcelanato do piso, definimos que o principal ponto de
cor da sala seria o turquesa representada pela última linha da
paleta.

E que no escritório usaríamos como ponto de cor, além da paleta
já citada o amarelo ouro, demarcando a diferença deste
ambiente em relação aos demais através da cor. O amarelo está
na mesa do Home Office e na frente do gaveteiro conforme a
indicado no ANEXO C e nas imagens da seção 4.2.

Imagem 4 - Paleta do Escritório

Imagem 3 - Paleta de cores
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4 Descrição por ambiente
4.1

Sala de TV e Circulação

Para a sala de TV foram propostos elementos de decoração,
como algumas esculturas, vasos e também a utilização de uma
das mesas redondas existente ao lado do sofá. Nas laterais do
móvel da TV, foi especificado dois Garden Seats na cor turquesa e
um papel de parede lavável, geométrico conforme aparece na
Imagem 2 e 3. A cor do papel de parede é claro com o intuito de
que os dois pontos de luz com arandelas brancas existentes
fiquem mesclados ao fundo e não tenham mais destaque do que
o necessário.

Imagem 6 - Padronagem para Papel de parede da Sala de TV

Sugere-se que o sofá existente seja estofado na cor cinza claro e
receba almofadas com a mescla de cores turquesa, laranja,
amarelo, cinza e branco. A opção de uso de capas não deve ser
descartada caso o sofá seja muito usado no dia-a-dia.
Ao lado da circulação, sugere-se uma composição de quadros
com fotografias da cidade de Belém, do acervo pessoal do cliente,
impressas em papel algodão com paspartouts variados, em
moldura preta 3CM, vidro antireflexo e tratamento antimofo a
ser dispostas na parede conforme vista anexa ao presente
memorial no ANEXO D.
Imagem 5 - Sala de TV
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4.2

Home Office

4.3

No Home Office é proposto uma nova marcenaria com duas
prateleiras brancas com iluminação embutida em fita LED e uma
mesa com tampo de vidro amarelo. Completando o ambiente
com um gaveteiro com porta e três gaveta e carrinho pra CPU em
MDF.

Sala de Estar e Jantar

As salas de estar e jantar foram as que mais sofreram alterações
durante as etapas do projeto, sendo estudadas várias opções de
mobiliário e organização do espaço. A opção escolhida localizou a
sala de estar próximo do acesso da residência, com duas
poltronas e utilização da outra mesa redonda existente.
Completando o ambiente com puff Barcelona II e tapete
geométrico destacando a Cristaleira na parede da porta.
A decoração foi finalizada com planta e o conjunto de quadros
formando uma composição na parede principal especificados na
planilha anexa.

Imagem 7 - Home Office

Em anexo à este memorial está o desenho esquemático da
marcenaria com as medidas gerais para orçamento. Caso surja
qualquer dúvida em relação ao conjunto, as arquitetas devem ser
notificadas. Todas as medidas devem ser conferidas no local.
Imagem 8 - Sala de Estar
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A sala de jantar localizada em seguida, próximo ao escritório e a
sala de TV, visa criar uma relação com a sala de TV para que os
moradores possam assistir a televisão durante às refeições. Ela
possui uma mesa quadrada com seis cadeiras acolchoadas.

Imagem 10 - Divisória Opção 1: Cobogó

Imagem 9- Sala de Jantar

Foi proposto uma divisória que separa o Home Office e a sala de
jantar, em duas opções: uma feita em cobogó brancos tipo folha,
utilizando um aparador em madeira, que abriga a adega e o
frigobar conforme a imagem acima, e melhor visualizada na
imagem abaixo. A outra opção é uma divisória em madeira, com
aparador branco, criando um contraste com o fundo.
Imagem 11 - Divisória Opção 2: Ripas
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Atenção: Em ambas as divisórias deve-se aproveitar a colocação
do material para puxar um ponto de energia para o aparador,
servindo à adega climatizada. Para o cobogó, indica-se um
afastamento de 10cm do primeiro bloco, preenchido de gesso,
para a descida do conduíte, e no caso da divisória de ripas, o
montante vertical pode ter um friso para a passagem de um fio
tipo 2pp.

Imagem 12 - Cobogó Folha

Independentemente das opções relacionadas à divisória, foram
adicionados elementos decorativos como quadros com logos de
bebidas, um quadro para coleção de rolhas ou tampas de garrafa
e um quadro para coleção de copos de cachaça que pode ser
manufaturado.
11

5 Recomendações para a Montagem
5.1

Divisória

A Divisória entre Sala de Jantar e Home Office, com a dimensão
de 240cm de largura e altura de 230cm , precisará ser definida.
No caso de ser de Cobogó, um pedreiro deverá ser contactado
para conferir a medida no local e subir a parede com blocos de
cobogó, fazendo o prumo da alvenaria alinhada pelo lado da viga
voltado ao Home Office deixando deste modo mais espaço para a
Sala de Jantar. A quantidade de cobogós usados estará atrelado
ao modelo escolhido, no 3D está especificado o Cobogó folha de
24,5x24,5cm, no total de 81 blocos.

(prateleiras, mesa, gaveteiro e carrinho de CPU), o aparador da
sala de jantar (que será branco se usarmos a divisória em ripas ou
amadeirado se usarmos a divisória de cobogó) e a própria
divisória no caso de ser escolhido a opção da Divisória Ripada.
Para os itens amadeirados, sugere-se o uso do Carvalho ou Freijó
por serem padronagens mais clássicas e de fácil combinação com
o mobiliáro existente.

No caso da divisória ser de ripas de madeira a medida geral
permanece a mesma (240cm de largura e altura de 230cm), a
espessura muda, sendo sugerida uma medida de 5cm para o
quadro externo, que dará sustentação à ripas medindo em sua
seção 3x2,5cm com afastamento de 3cm entre as peças. O
marceneiro ou carpinteiro deve ser contactado para verificar a
possibilidade de instalação da divisória no local e conferir as
medidas.
Atentar-se para o uso da divisória como passagem de fiação para
ligar a adega, e se necessário um ponto de luz para o uso de
abajur, etc.

5.2

Marcenaria

As peças de marcenaria, que estão em anexo representadas de
maneira esquemática para construção do marceneiro ou de loja
de planejados, são basicamente as peças do Home Office

Imagem 13 - Padronagem Carvalho

Segue abaixo os itens do mobiliário a serem executados por
marceneiro ou loja de planejados conforme planilha de
Quantitativos e Especificações:


Divisória de ripas de madeira com uma folha, 240x230
e=5cm
12








5.3

Aparador Branco/Madeira, L x P x A: 234 x 46 x 78
Prateleira Decorativa Branco/Madeira, L x P: 115 x 20
Prateleira para escritório com iluminação indireta de fita
LED branco quente 5w, com fixação embutida, 250x22
e=4cm
Mesa em MDF com tampo de vidro adesivado amarelo
ouro Dimensão vidro 250x55 E=6cm (ver possibilidade de
ser vidro inteiro), 250x55 e=4cm
Gaveteiro com Rodízios H=5cm, 3 gavetas e uma porta
com MDF amarelo ouro, 98X50 h=60cm
Carrinho para CPU em MDF15 Branco, 27X50 h=4cm

Mobiliário e Peças de Decoração

Com o intuito de mesclar os móveis existentes com os móveis
encontrados no comércio foi feito uma pesquisa online dos
produtos disponíveis e a modelagem dos produtos existentes
distribuindo os elementos no modelo tridimensional, para
confirmar a harmonia e os espaços disponíveis. A seleção dos
itens de decoração e do mobiliário está disponível no documento
anexo: Pesquisa de Produtos.pdf.
E as peças devem ser posicionadas conforme o layout da imagem
2 disposta no item 3.

5.4

14 pois o objetivo deste produto é trazer mais dinamismo para o
local que tem por finalidade o encontro familiar.

Tecidos (Tapetes, cortinas, almofadas)

Para a sala de estar, foi escolhido um tapete de estampa gráfica,
conhecido como tapete turco de padronagem moderna. Apesar
dos gráficos serem diferentes a depender do fornecedor, a
intenção é que seja escolhido uma estampa conforme a imagem

Imagem 14 - Tapete Turco moderno

As cortinas dos ambientes podem ser no Tecido Voil que irá
conferir leveza aos ambientes fazendo uma quebra de luz suave
ou podem ser do tipo Roll On que tem a opção blackout e pode
ser facilmente automatizada. Em ambos os casos, o fornecedor
do produto deverá ir ao apartamento confirmar as medidas de
modo a garantir que não hajam frestas e a instalação seja
perfeita.
Almofadas são sempre uma forma de levar cor para a decoração.
Neste projeto as cores, azul, turquesa, cinza e laranja são opções
harmônicas com as cores já existentes no local e as que estão
sendo propostas.
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5.5

Luminárias

Este serviço não contempla um projeto luminotécnico mas se faz
aqui a sugestão de iluminação pontual com lâmpadas LED
similares ao tipo PAR20, com no mínimo dois pontos de luz, para
dar destaque aos seguintes objetos:




Iluminação para o aparador e a Divisória
Para os quadros de Belém
Para a parede atrás das poltronas

Além disso, deve-se instalar uma luminária pendente alinhado
com o centro da mesa de jantar, deixando 80cm do tampo até a
base da luminária, usando uma peça cromada aproveitando-se a
peça do acervo da família:

5.6

Pintura

Após a montagem da marcenaria, divisória e novos pontos de luz
recomenda-se que seja executada mais uma demão de tinta nas
paredes. Por mais cuidadoso que sejam os profissionais que
executarão a montagem é comum que haja talhos, respingos e
ranhuras na pintura e que este serviço seja necessário. A tinta
utilizada nas paredes é a Morada Urbana da Coral.

6 Disposições finais
As especificações técnicas dos materiais indicados nesse projeto
constam nas planilhas de quantitativos em anexo.
Os desenhos técnicos esquemáticos referentes ao Home Office
encontra-se nas plantas em anexo.
Recomenda-se o acompanhamento da obra para realização deste
projeto por um profissional habilitado, que possa prever as
interfaces dos serviços, bem como fiscalizar a realização dos
mesmos.
Seguem contatos da arquiteta: Joana Pinheiro
Celular: (71) 98153-7501
E-mails: atelierplural@gmail.com

Imagem 15 - Luminária pendente HO7650 Bella
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ANEXOS

A. Planilha de Especificação e Quantitativos;
B. Pesquisa de produtos com listagem de móveis e objetos
de decoração;
C. Marcenaria do Escritório 01/02 e 02/02 (A4);
D. Disposição de Quadros 01/01 (A4);
E. Protocolo de Entrega e Finalização.
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