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1 APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta o projeto de arquitetura de interiores para o
apartamento de Marina, Rodolfo e Alice, localizado na Rua Wanderley
Pinho,  69,  apt.  301,  Itaigara,  Salvador-BA  com  área  de  intervenção
aproximada de 100m2. contemplando todo o apartamento com exceção
da cozinha, dependência e área de serviço.

A família mudará de um apartamento menor no cidade jardim, para um
apartamento maior no Itaigara. O apartamento novo pertencia aos pais
de Rodolfo, com caracterís�cas e elementos an�gos, de quando Rodolfo
morou nele quando adolescente. O obje�vo da família é aproveitar, de
forma adequada, os espaços e os seus móveis existentes, com novos
mobiliários eficientes e prá�cos, dando ao apartamento a cara e o es�lo
da família.

Para entender melhor  o gosto e  o es�lo  da família  foi  realizado um
cadastro dos objetos e mobiliários  do apartamento an�go que serão
levados  para  o  novo,  assim  como  iden�ficação  das  demandas  do
co�diano  e  a�vidades  da  família,  como  o  cuidado  especial  com  a
especificação de mobiliário para pequena Alice.

O projeto foi desenvolvido em parceria da arquiteta Luana Figueirêdo
com a arquiteta Ana Paula Adami discu�ndo cuidadosamente com os
clientes as sugestões e soluções propostas no projeto.

Uma  caracterís�ca  marcante  frisada  pelo  casal  é  o  es�lo  geek,  e  o
costume de receber os amigos para jogar. Eles desejam um mobiliário
prá�co  para  limpeza  que  sejam  ao  mesmo  tempo  confortáveis  e
sofis�cados,  sem  caricaturar  um  es�lo,  mas  com  elementos  que
representem o seu lar.

As solicitações mais especificas da família são para a pequena Alice que
está  com  01  ano  e  meio,  começando  a  andar  e  brincar  pela  casa.
Rodolfo  possui  diversas  coleções  de  livros,  revistas,  comics,  jogos  e
ac�on figures. Marina busca conforto e aconchego com a solicitação de
uma  rede,  vendo  no  lar  o  lugar  de  descanso.  Ambos  médicos
necessitam  de  um  escritório  para  computador,  impressora,  livros  e
demais documentos.

2Figura 1: Imagem da sala do apartamento an�go

Figura 2:  Imagem da Nova Sala.



2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO
A  concepção  desse  projeto  de  interiores  teve  como  norte  o  gosto
esté�co e es�lo de vida dos clientes: geek. O casal, que tem uma filha
de 1 ano e meio, gosta de reunir amigos para jogar jogos e tabuleiro,
são apaixonados por anime e cultura nerd. Possuem uma vasta coleção
de cartazes e comics colocados no projeto locais específicos, de modo
que a casa não ficasse caricata mantendo o ar de “casa de família”.

SALA DE ESTAR, JANTAR E VARANDA

Foi criado um projeto para atender todas as demandas da família, como
uma sala de estar ampla, com poucos objetos e com mesinhas redondas
para não oferecer perigo à pequena Alice, com pufes que possam se
deslocar para a varanda caso cheguem mais jogadores e uma parede de
�jolo  �po  inglês  ao  fundo.  Os  mobiliários  e  detalhes  vêm  em  tons
sóbrio  e  as  cores  fortes  entram  pontualmente  dando  um  toque  de
animação e alegria.

No  espaço  próximo  a  porta  de  entrada  em  local  de  destaque  foi
proposta uma estante com nichos e portas para acomodar as coleções
que devem ser expostas ou não. Organizadas de uma forma que possam
ser acessíveis, visíveis, mas ao mesmo tempo protegidas do acesso de
Alice.  As  portas  em  ripado  de  madeira  permitem  ven�lação  suave
dentro  do  móvel,  reduzindo  a  possibilidade  do  mofo,  devendo  ser
adicionadas  outras  medidas  para  redução  de  umidade  existente  na
cidade.
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Figura 3: Vista da parede de �jolinhos

Figura 4 e 5: Vista da Sala de Estar, com estante projeta com nichos e  Vista da
Sala de Estar, Varanda e Home



A varanda terá uma mesa de jogos es�lo mobegeek com cadeiras Eames
e prateleira para quadros. No can�nho terá um futon e ao lado dele um
jardim ver�cal, criando um can�nho zen a pedido da cliente.

Nas pranchas do projeto encontram-se propostos ganchos de rede nas
paredes,  de forma que essa pode ser  pendurada no alinhamento da
cadeira  de  leitura  (entre  as  paredes  do  home  e  sala),  podendo  ser
guardada  no  móvel  do  futon,  que  tem  um  baú  projetado
especificamente para essa finalidade.

Uma outra solicitação da família é com relação ao piso existente na área
que era a varanda, hoje porcelanato. O projeto propõe a aplicação de
microcimento, como uma opção para não quebrar o material existente.

O material deve ser orçado e verificada a sua garan�a com o fornecedor
para ser aplicado no piso e parede da área em questão. Propõe ainda
uma faixa de reves�mento cerâmico abaixo da prateleira para compor a
diferenciação  desse  ambiente,  com  a  sugestão  de  um  reves�mento
geométrico com tons de azul.

Na sala de jantar foi aproveitada a mesa do an�go apartamento do casal
e novas cadeiras foram sugeridas, assim como um novo aparador que
vem  em  cor  azul  escuro  acinzentado.  Do  outro  lado  a  sugestão  de
reaproveitar o painel em MDF branco com portas de correr,  que ganha
reves�mento  em  laminado  amadeirado,  trazendo  o  tom  escuro  da
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Figura 8 e 9: Vista da Varanda, Mesa de Jogos e Detalhe do Futon com Jardim
Ver�cal

Figura 6 e 7: Modelo de cadeira sugerido para varanda e Modelo sugerido
para mesas de centro da sala de estar (apenas modelo e não cores).



madeira  para  essa  parede  dando  sofis�cação  e  elegância  à  sala  de
jantar.

A peça de destaque é iluminação, composta de um conjunto de três
luminárias em vidro âmbar es�lo retrô, escolhida a dedo para deixar o
ambiente a cara do casal.

SALA DE TV (HOME THEATHER)

A proposta da sala de TV é de ser um ambiente mais ín�mo onde o
“es�lo  nerd”  pode  ganhar  mais  ênfase,  com  cores  mais  fortes  nos
móveis e objetos de decoração. A mesinha lateral do sofá é aproveitada
do an�go apartamento, pintada em verde esmeralda com tampo em
madeira original  revitalizada.  O  móvel  da  tv  desenhado  para  o  local
deverá ser em MDF laminado �po laca cinza com módulo em azul royal
escuro.

O  sofá  será  aproveitado  do  an�go  apartamento,  e  poderá  receber
almofadas  coloridas.  O  pilar  saliente  da  parede  será  reves�do  em
microcimento ou pintura com efeito de cimento queimado, e sobre ele
desce um pendente que é simplesmente um fio com soquete pretos e
uma lâmpada de filamento, dando um ar descolado ao ambiente.

Os quadros e objetos na parede atrás do sofá arrematam a decoração
no  clima de  games com cartazes  de  super  heróis,  dos  Beatles  e  de
filmes.   
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Figura 13: Móvel de madeira existente (abaixo da janela) e novo Rack azul e
cinza

 

Figura 10 e 11: Conjunto de luminárias para sala de jantar e Figura 11: Cadeira
Dantes, modelo sugerido para sala de jantar

Figura 12: Vista da mesa de jantar e aparador azul



A  mesa  de  canto  existente  será  reformada  conforme  a  inspiração
abaixo.

SANITÁRIO SOCIAL

O sanitário social foi o que sofreu maiores modificações, especialmente
com relação ao uso lavabo/sanitário.   O acesso a sala  pela porta de
correr será isolado com parede de drywall internamente, limitando o
sanitário  a  apenas  uma  porta  de  acesso  pelo  corredor  junto  a  pia,
re�rando a porta de correr que separa o vaso e chuveiro  para  integrar
o sanitário.

O ambiente terá um ar  rús�co sofis�cado,  com forro e  bancada em
madeira,  cuba  de  sobrepor,  parede  em  cerâmica  imitando  cimento,
assim como o piso e o destaque é para a parede que separa o lavabo da
área do vaso e box, que será reves�da em ladrilho hidráulico ou azulejo,
dando  um toque retrô.  Todo o  seu reves�mento será  trocado  (piso,
parede, bancada) mantendo apenas a bacia sanitária.
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Figura 16:  Inspiração para reforma da mesinha de canto
para sala de tv.

Figura 14 e 15: Vista do sofá, mesinhas existentes e parede decorada



A área do sanitário possui um boiler que deverá ser verificado o local de
acesso e manutenção para melhor posicionamento do forro de madeira
e a abertura para manutenção do mesmo.

QUARTO DE HÓSPEDES/ ESCRITÓRIO

O quarto  de  hospedes  manterá  o  uso  que  possuía  no  apartamento
an�go, funcionando também como escritório, aproveitado o sofá cama
existente, móvel que agrada muito o casal.

Foram propostas grandes bancadas, muitos armários e prateleiras para
abrigar os muitos livros do casal, impressora e computador de forma a
permi�r que ambos trabalhem ao mesmo tempo.

Um grande  nicho  com  prateleiras  e  portas  em vidro  �po  vitrine  foi
projetado para expor os ac�on figures do cliente de forma a facilitar a
manutenção e limpeza.

A  proposta  para  o  ambiente  é  tons  sóbrios  e  claros,  madeira  clara,
branco  e  cinza,  evitando  muitas  informações  pois  deve  armazenar
muitos objetos e terá múl�pla função.

A  bancada  em  MDF  do  atual  home  office  dos  clientes  poderá  ser
reaproveitada com a troca da laminação.  As  demais  bancadas foram
projetadas para ficar na mesma altura da existente. Os demais objetos
como  malas,  roupas  de  frio,  violão,  documentos,  etc,  poderão  ser
guardados  no  armário  proposto,  que  foi  projetado  em  MDF  com
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Figura 17:  Vista do sanitário com bancada e parede de destaque

Figura 19:  Vista da Bancada em L de trabalho, sofá a manter e nicho vitrine
para os  Ac�on Figures

Figura 18:  Spots para sanitário social subs�tuindo as arandelas



laminação  branca  e  portas  de  correr.  Internamente  conta  com
prateleiras, gavetas e suportes para fixação de um violão e uma guitarra.

QUARTO DE ALICE

No  quarto  da  pequena  Alice  foram  adotados  alguns  conceitos  da
filosofia montesoriana, com a proposta da caminha baixa mantendo o
colchão existente e ganhando cara nova com a estrutura de casinha.
Tapete com almofadas, nichos e prateleiras baixos e mesinha regulável
com cadeirinha para desenho.

Alguns itens do an�go quarto serão aproveitados, como a cômoda e o
baú para brinquedos que hoje fica no quarto do casal.

A  decoração  será  em  tons  suaves,  propondo  elementos  decora�vos
cria�vos  como a árvore  cabide,  papel  de  parede e  painel  ripado  de
madeira (esconde o acesso de manutenção da caixa de ar condicionado)
além dos quadros de Alice já existentes, a manter.
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Figura 20: Vista do Sofá com prateleira e parede decorada e do armário
proposto

Figura 23: Sugestão de tapete para quarto da Alice.

Figura 21 e 22: Quarto com conceitos montessorianos e cores neutras.



QUARTO DO CASAL

Por fim, o quarto de casal tem uma proposta bem funcional e clean, a
pedido  dos  clientes,  que  desejavam  um  quarto  bonito,  mas  sem
excessos, amplo, claro e que facilitasse a ro�na deles.
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Figura 24: Sugestão de Aplicação em madeira na parede para quarto da Alice.

Figura 25: Sugestão de cama para quarto da Alice.



Um painel atrás da cama teve que ser criado para esconder a instalação
do ar condicionado (como no quarto de Alice), que é de janela/parede,
mas será usado um Split �po compacto.

A  par�r  dessa  solução  foi  criado  um  grande  painel  decora�vo  que
servirá de cabeceira da cama e terá iluminação de LED para dar leveza.

 Mesinhas de cabeceira foram projetadas para atender às necessidades
do casal, em tons de banco e amadeirado. O detalhe destaque são as
luminárias pendentes que ficarão sobre as mesinhas.

 Foi proposto um conjunto de quadros na entrada do quarto, na mesma
linguagem  do  restante  da  casa,  como  um  elemento  decora�vo  de
memórias  do  casal.  Sugestão  de  fazer  um  nicho  de  vidro  para  os
bonequinhos  do  bolo  de  casamento  do  casal  para  integrar  a
composição.
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Figura 26:  Vista da Cama do Casal e Cabeceira

Figura 27: Luminárias pendentes para quarto do casal



SANITÁRIO CASAL

O sanitário do casal também sofrerá uma reforma completa, com troca
de  todos  os  reves�mentos,  bancadas  e  louças.  As  cubas  serão
reaproveitadas do sanitário social, mas a bacia sanitária será man�da.

O  banheiro  do  casal  seguirá  a  mesma  linha  do  quarto  e  será  todo
branquinho, bem clean.

No  box  será  usado  reves�mento  esmaltado  imitando  �jolinho  e  o
armário sob a bancada poderá ser amadeirado, para dar um contraste
com o branco, mas de maneira suave.

O espelho da parede esconde um armário de pouca profundidade, mas
o suficiente para guardar os cosmé�cos do casal evitando que cestas e
caixas fiquem em cima da bancada.

3 INFORMAÇÕES IMPORTANTES
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES 

E RETIRADAS
Deverão  ser  realizados  os  serviços  preliminares  preparatórios  do
canteiro de trabalho, as demolições, re�radas e expurgos necessários a
deixar o local da obra em condições de receber os serviços previstos.
Sendo este  caso  um  projeto  em área  preexistente,  é  necessário  um
cuidado  extra,  para  não  danificar  os  elementos  constru�vos  e  de
acabamento  a  permanecer,  como  por  exemplo  o  piso  de  madeira.
Ainda, destacamos a necessidade de mobilização da equipe, locação de
máquinas,  caso  necessário,  e  equipamentos  de  segurança  em
concordância com as normas de segurança vigentes.

Todos  os  serviços  e  definições  logís�cas  deverão  ser  executados
conforme  exigências  do  Regimento  Interno  do  Condomínio,
principalmente quanto aos horários permi�dos para a realização dos
serviços que geram ruídos e transporte de material de construção.

Nenhum  serviço  deverá  ser  iniciado  sem  que  todas  as  demolições
tenham  sido  concluídas  e  todo  o  refugo  proveniente  tenha  sido
devidamente  expurgado  em  local  permi�do,  conforme  legislação
vigente.

3.2 PISOS E REVESTIMENTOS
3.2.1 Os pisos e reves�mentos devem seguir a indicação do projeto e

planilha  de  especificações  com  instalação  conforme
fabricante/fornecedor. 
O piso de madeira existente deverá ser protegido para evitar
danos  durante  a  obra  e  o  transporte  de  materiais  de
construção. A Revitalização deverá ser feita ao final da obra.

3.3 PINTURA
3.3.1 PAREDES
Para a pintura das paredes em geral, recomenda-se que seja feito um
leve lixamento para eliminar as sujeiras e gorduras acumuladas ao longo
do tempo da obra, aplicada uma camada de massa (se necessário) e
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Figura 28: Vista do Sanitário do Casal



feito um novo lixamento. Já para os pontos que sofreram intervenções
devido  a  mudanças  nas  instalações  elétricas,  o  emassamento  e
lixamento são etapas imprescindíveis.

Todo o  apartamento  deverá ser  pintado com �nta  acrílica  toque  de
seda,  De acordo com especificações em planilha e  no projeto.  Tinta
acrílica toque de seda Suvinil na cor Branco Neve  para a sala de TV e
quarto suíte e na cor toque de porcelana para a sala de estar, jantar,
corredor, varanda, escritório e quarto de Alice.

3.3.2 TETOS, FORROS DE GESSO E  FORRO DE MADEIRA
No caso de forros novos de gesso, nos sanitários, recomenda-se u�lizar
uma  �nta  própria  para  ser  aplicada  direto  no  gesso  nivelado,
dispensando o fundo de preparação para esta super�cie.  No caso da
escolha de outra �nta (como a PVA por exemplo), é preciso aplicar o
fundo preparador antes.  

Depois deve-se emassar e lixar toda a super�cie, e por fim, aplicar mais
uma demão da �nta para gesso, dessa vez diluída a 20% com água limpa
para efeito de acabamento.

Recomenda-se  que  a  úl�ma  demão  de  �nta  seja  aplicada  após  os
serviços de marcenaria, pois é comum que haja danos à pintura recém-
realizada por conta dos serviços de montagem. Tinta acrílica para gesso
Suvinil Gesso e Drywall (acabamento fosco), na cor branco  neve.

Os  demais  tetos  de  forro  existente  devem  seguir  a  mesma
recomendação da  pintura das paredes  com �nta acrílica FOSCA na cor
branco neve.

O forro de madeira em lambri a ser instalado no sanitário social deverá
ser lixado e ter acabamento em osmocolor transparente. Atenção para
acesso de visita e manutenção do boiler.

3.3.3 RODAPÉS E PORTAS DE MADEIRA A MANTER
As portas de madeira existentes deverão ser repintados ao final da obra,
pois acumulam a poeira e por vezes respingos de argamassa, gesso e
outras  pinturas  durante  os  serviços.  Tinta  Esmalte  Ace�nado  à  base
água, Suvinil Seca Rápido - Esmalte Ace�nado, na cor branco neve.

Os  rodapés em Santa Luzia  deverão ser instalados após lixamento e
primeira demão de pintura.
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Figura 29: Sugestão de rodapé Tipo Santa Luzia (ver especificações e plantas
técnicas)



3.4 PAPÉIS DE PAREDE
Para instalação dos papéis de parede, primeiramente a super�cie deve
estar totalmente livre de sujeira e imperfeições. Se for necessário, deve-
se  lixá-la  e  passar  sobre  ela  um  pano  úmido,  deixando  secar
naturalmente com o tempo.

A cola própria para este �po de material  geralmente é vendida no
mesmo local, ou o instalador a inclui no orçamento dele.

Deverá ser  u�lizado papel  de parede vinílico em estampa a definir
para  cada  ambiente  conforme  sugestões  das  ambientações
apresentadas nas perspec�vas do projeto (figura 30).

3.5 ESQUADRIAS E VIDROS
3.5.1 PORTA PAINEL EM MDF DA SALA
O painel existente deverá ser avaliado por profissional experiente para
pintura  fosca  ou  laqueada  na  cor  capuccino  ou  reves�mento  em
laminado em madeira  a definir.  Caso o reparo seja inviável,  o painel
deve  ser  subs�tuído  por  um  novo  conforme  projeto  de  marcenaria
desenvolvido (ver Painel 01 nas plantas de marcenaria).

3.5.2 BOXES
Verificar  a  possibilidade  de  manter  modelos  existentes.  Caso  seja
inviável  o  reparo,  ou  o  material  esteja  muito  danificado,  foram

sugeridos boxes modelo Elegance. Ver detalhamento dos banheiros nas
plantas 8/14 e 12/14.

3.5.3 ESPELHOS
Os espelhos dos sanitários deverão ser cristais 6 mm colado na parede e
ou  colado  a  um  tamponamento  de  eucatex,  este  por  sua  vez,
aparafusado na parede.

Os espelhos das marcenarias devem ter dimensões especificadas pelo
marceneiro, de acordo com projeto, espelhos de cristal com espessura
de 6 a 8 mm.

3.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
As  fiações  necessárias  para  instalação  das  tomadas,  interruptores  e
luminárias  deverão  ser  calculados  pelo  eletricista  contratado.  Da
mesma forma, os eletrodutos corrugados de proteção e condução das
fiações,  também  terão  suas  quan�dades/comprimentos  decididos
conforme avaliação desse profissional.

Os acabamentos das tomadas e interruptores deverão ser em material
plás�co,  na  cor  branca,  com  módulos  do  mesmo  fabricante,
preferencialmente comprados em conjunto. Pode ser escolhida uma das
marcas reconhecidas do mercado, como a Siemens, Pial ou Tramon�na,
a critério do cliente, desde que todos os acabamentos comprados sejam
da mesma linha e marca. Escolher modelos com tampa de encaixe, sem
parafusos aparentes.

Caso opte por manter os espelhos existentes, a sugestão é de que os
espelhos novos sigam o mesmo modelo dos existentes.  O construtor
deve informar exatamente qual o modelo e marca dos espelhos que
foram  instalados  no  apartamento  para  compra  e  quan�dades
necessárias.
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Figura 30: Padronagens para inspiração Quarto Alice e Quarto Casal



3.7 ILUMINAÇÃO
A iluminação deverá ser ajustada no forro de gesso existente na sala,
com complementos de corte e fechamento no forro de acordo com o
projeto.

Nos quartos são propostas poucas alterações nos pontos do teto, sendo
necessária a avaliação da necessidade de confecção de um novo forro
de gesso ou ajuste dos pontos na laje.

Algumas marcenarias serão destacadas com a colocação de uma fita
LED siliconada 5W/m, com luz branco quente ou neutra (3000k),  em
todo seu contorno (figura 31).  Deverá ser comprada também a fonte
para alimentação da fita. Verificar com fabricante quantos metros de
fita  a  fonte  a  ser  comprada  cobre,  pois  nesse  caso,  podem  ser
necessárias  até  2  fontes  ou  mais  de  acordo  com  o  uso.  A  fita  LED
siliconada tem mais durabilidade que a comum, pois possui uma capa
de silicone protegendo-a contra acúmulo de poeira e umidade.

 

Para os quartos, foi escolhido para atender a iluminação geral o Plafon
Inside Sobrepor II IN 40081.

Ainda para iluminação geral, foi escolhido o modelo Plafon Quadrado
Embu�do Plano IN 7001 New Line para a Sala de TV e o corredor.
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Figura 31:Fita LED siliconada.

Figura 32: Plafon Inside Sobrepor II IN 40081.

Figura 33: Plafon quadrado de embu�r plano IN 7001.



Na sala de estar, foi proposta a instalação de duas unidades do Plafon
Embu�do Plano IN 70211, modelo ilustrado conforme imagem a seguir.

Ao efetuar as compras, dar preferência a luminárias com lâmpadas LED,
com maior eficiência energé�ca do sistema de iluminação. TODAS AS
LAMPADAS DEVEM SER DE COR MORNA.

Serão  u�lizados,  também diversas  unidades  de  spots  distribuídos  de

modo a fazer uma iluminação mais focal.

 

3.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.8.1 LOUÇAS SANITÁRIAS
As  tubulações  e  conexões  deverão  ser  calculadas  e  definidas  pelo
encanador contratado (Marca sugerida: Tigre).

Os vasos dos Sanitários serão man�dos e as cubas do sanitário social
serão  reaproveitadas  no  sanitário  as  suíte  do  casal,  devendo  ser
removidas  com  cuidado.  As  demais  especificações  e  observações
encontram-se  nas  especificações  e  conforme  detalhamento  dos
sanitários.

Atenção  ao  alinhamento  e  ajuste  dos  novos  pontos  na  parede  que
divide os dois sanitários.

3.8.2 METAIS
As torneiras deverão ser disponibilizadas na obra,  quando for feita a
instalação da bancada para furação do ori�cio de instalação delas nas
respec�vas pedras.

Serão instaladas novas torneiras no Sanit. Social e reaproveitadas as do
sanitário social para o Sanitário do Casal.

Alguns acessórios são fundamentais na hora de equipar os sanitários e 
o lavabo. São eles: portas toalhas de banho e de rosto, papeleira para 
papel higiênico, saboneteira e ganchos/cabides de apoio.
Recomendamos sempre o uso de produtos em inox, que apresentam
maior durabilidade em uma área úmida.

3.9 PEDRAS E BANCADAS
Para a instalação das pedras é preciso preparar a base para que ela
esteja nivelada, limpa e impermeabilizada. Após instaladas, as pedras
deverão ser protegidas com lona plás�ca, se possível transparente. O
assentamento  de  pedras  exige  a  contratação  de  profissionais
especializados e com experiência na execução deste serviço

As dimensões das peças, posicionamento das juntas e emendas, entre
outras  informações  necessárias  para  a  correta  execução  do
reves�mento,  deverão  estar  conforme  o  projeto  execu�vo
arquitetônico. Todos os elementos em pedra terão acabamento polido
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Figura 34: Plafon retangular embu�do plano 18,5x124cm New
Line

Figura 34: Plafon retangular embu�do plano 18,5x124cm New Line



em todas as suas faces aparentes e bordas retas, sempre buscando a
junção das peças a 45°.

O  projeto  considera  a  espessura  de  2,0  cm  para  as  peças.  Peças
rachadas,  emendadas,  com retoques visíveis de massa ou com veios
que  comprometam  seu  aspecto  e  estabilidade  não  poderão  ser
assentadas.

A  bancada  de  madeira  deverá  possuir  acabamento  indicado  pelo
fornecedor para maior durabilidade no sanitário.

3.10 MARCENARIA
Para  confecção da  marcenaria,  recomendamos  que  o  marceneiro  ou
empresa visite o local da obra, após a instalação das pedras, pisos e
reves�mentos,  para  que  possa  ter  como  referência  o  espaço  já
construído  para  conferencia  das  medidas.  As  peças  estruturais  dos
armários deverão ter no mínimo 200mm de espessura, sendo para as
internas  a  espessura  admi�da  de  até  150mm.  A  padronagem  dos
laminados melamínicos de reves�mento do MDF deverão ser definidas
conforme o catálogo disponível de padrões oferecidos pelo marceneiro
ou empresa contratado.

Por  fim,  algumas  peças  deverão  ser  laqueadas  nas  cores  e  com  os
acabamentos indicados no projeto.

4 SUGESTÕES DE FORNECEDORES

Durante  a  execução  da  obra  deve  ser  obrigatório  o  uso  de  EPI’s
(Equipamentos de Proteção Individual) conforme cada �po de serviço,
pelos funcionários.

As  especificações  técnicas  dos  materiais  indicados  nesse  projeto
constam  também  nas  planilhas  de  quan�ta�vos  em  anexo  e  nas
pranchas técnicas.

Mesmo com a contratação de profissionais responsáveis e de confiança,
é  recomendado  que  os  clientes  acompanhem  todo  o  processo,  ou
contratem  um  acompanhamento  por  profissional  habilitado,

assegurando  as  responsabilidades  atraves  de  contratos.  No  caso  de
ajustes do projeto arquitetônico a serem definidos em obra, a arquiteta
deverá ser consultada.

Arquiteta Responsável pelo Projeto:

Ana Paula Adami - (71)  992728034

Luana Figueirêdo| CAU A57626-3 - (71) 999755004

Telefones:  3037 7361 | atelierplural@gmail.com

Empreiteira:

Viviane Meira - 3033-3196/99185-2501
Lisiane Regis – 98816-2497

Pedreiro:

Denis Vicente: 071 99145 0514 / 98613 2831 
dvsgroup@outlook.com.br
Moises: 98754 6303

Eletricista:

Ari - 99139-5066 / 98630-6505

Marcos - 98837-7697

Uelinton:
99274 9920

Ar condicionado:
 Luiz - 99112-5239/98626-9425

Instalador de piso vinílico:
Jhones - 98258-0380 / 98259-0380

Restauro e pintura de móveis: Eleotério – 3243-4403
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Instalação de papel de parede: Osmário – 98285-0911

Laca: Inácio – 99939-9107

Estofador: Marcos – 98814-1044

5 ANEXOS

A) Pranchas com Desenhos Técnicos do Projeto Execu�vo:

• 01/09_PLANTA DE LAYOUT

• 02/09_PLANTA BAIXA CONTRUTIVA

• 03/09_PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

• 04/09_PLANTA BAIXA ELÉTRICA

• 05/09_PLANTA DE REVESTIMENTO

• 06/09_PLANTA DE REVESTIMENTO - VISTAS

• 07/09_PLANTA DE REVESTIMENTO - VISTAS

• 08/09_PLANTA DE REVESTIMENTO - VISTAS

• 09/09_PLANTA DE REVESTIMENTO - VISTAS

B) Pranchas com Detalhamentos e Marcenaria:

• 01/14_DETALHAMENTO E MARCENARIA -  SALA DE ESTAR E
HOME THEATER

• 02/14_AMR_02_DETALHAMENTO E MARCENARIA - SALA DE
JANTAR

• 03/14_DETALHAMENTO E MARCENARIA - VARANDA

• 04/14_DETALHAMENTO E MARCENARIA - HOME OFFICE

• 05/14_DETALHAMENTO E MARCENARIA - HOME OFFICE

• 06/14_DETALHAMENTO E MARCENARIA - QUARTO ALICE

• 07/14_DETALHAMENTO E MARCENARIA - QUARTO ALICE

• 08/14_DETALHAMENTO E MARCENARIA - SANITÁRIO SOCIAL

• 09/14_DETALHAMENTO E MARCENARIA - SANITÁRIO SOCIAL

• 10/14_DETALHAMENTO E MARCENARIA - SUÍTE CASAL

• 11/14_DETALHAMENTO E MARCENARIA - SUÍTE CASAL

• 12/14_DETALHAMENTO E MARCENARIA - SANITÁRIO SUÍTE

• 13/14_DETALHAMENTO E MARCENARIA - SANITÁRIO SUÍTE

• 14/14_DETALHAMENTO E MARCENARIA - SANITÁRIO SUÍTE

C) Memorial Descri�vo e Planilha de Especificação e Quan�ta�vos
de Materiais

D) Planilha de Especificações e Quan�ta�vos de Materiais

E) Registro de Responsabilidade Técnica do Projeto

F) Protocolo de Entrega

G) Orçamentos Solicitados

H) CD com os arquivos digitais
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