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APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o projeto de arquitetura de interiores para a
residência de Catarina e Jorge, no apt.  902 do edifcio Mar de Saint
Tropez,  no  Jardim  Apipena,  Salvador-BA,  com  área  aproximada  de
112m2.

O apartamento é novo e ainda não foi ocupado. O casal não pretende
fazer  grandes  intervenções  nos  ambientes,  como  demolições  de
paredes  e  trocas  de  revestmentos.  As  principais  demandas  são  de
marcenaria,  layout,  ambientação  e  iluminação.  Alguns  cômodos
passarão por maiores mudanças que outros, como apresentaremos na
descrição do projeto.

Como  os  clientes  estão  saindo  de  um  apartamento  menor,  onde
moraram por muito tempo, vão precisar dessa ajuda profssional para
mobiliar  o  novo lar  de forma que os  ambientes fquem harmônicos,
confortáveis e os espaços sejam bem aproveitados (Figura 1).

Os  ambientes  sobre  os  quais  os  clientes  possuem  mais  ideias  e
expectatvas, são a varanda, a cozinha e o lavabo.

A  varanda  (fgura  2),  que  é  um  dos  principais  diferenciais  do
apartamento,  por  seu  tamanho  generoso  e  bela  vista  da  cidade,  é
sonhada por eles como um espaço para receber a família e os amigos
para conversar e petscar confortavelmente. 

Já  a  cozinha  (fgura  3)  deve  ser  funcional  e  abrigar  todos  os
equipamentos do casal. A área de serviço, pode ser menor, e integrada
com a cozinha.

Por fm, o lavabo (fgura 4) também deve ser reformado e decorado,
transformando-se  em um ambiente clean e elegante, conquistado com
poucas intervenções.
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Figura 1: Sala atual do apartamento ainda desocupado.

Figura 2:  Varanda atual espaçosa a ser pensada para receber a família e
amigos.



Para os demais ambientes, o casal esteve disposto a ouvir as sugestões
da  arquiteta,  considerando suas  necessidades  e  o  estlo  prátco  dos
dois.

De forma geral, foi preciso propor novos pontos de iluminação, uma vez
que  a  construtora  entregou  pratcamente  todos  os  forros  fechados,
sempre buscando destacar locais  estratégicos, oferecendo opções de
ambientações para cada ambiente.

As bancadas, louças e metais dos sanitários (exceto o da suíte principal
e do lavabo) foram mantdas, assim como seus pisos e revestmentos.
No entanto, foi pedido que em cada sanitário, seja feito um nicho na
mesma pedra das respectvas bancadas, no interior do box.
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Figura 3: Cozinha e área de serviço atuais. A bancada será substtuída para
abrigar forno embutdo, cooktop, máquina de lavar louças e armário.

Figura 4: Lavabo atual a passar por reforma e decoração, para ganhar um
pouco mais de sofstcação e destaque.



1 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

Além  das  intervenções  gerais  já  citadas  na  Apresentação,  cada
ambiente  possui  suas  demandas  específcas,  relacionadas
principalmente à funcionalidade e pratcidade do ambiente. 

SALA

A sala,  apesar  de ampla,  integrará  as  funções  do  Estar  e  Jantar,  ao
mesmo tempo. Assim, o layout e o mobiliário é que permitrão a criação
das diferentes ambiências no mesmo espaço.

O Estar,  além de  ser  o  receptvo do  apartamento,  fcará  próximo à
varanda,  que também possui  uma função similar.  Para  destacá-lo,  a
parede  atrás  do  sofá,  que  é  a  primeira  vista  de  quem  entra  no
apartamento,  receberá  um  revestmento  3D  branco  perolado,
formando um painel a ser realçado pela iluminação (fgura 5). Ao seu
lado,  uma  reentrância  da  parede  será  preenchida  com  um
complemento de gesso acartonado com dois  nichos iluminados para
exposição de objetos decoratvos.

Um sofá para 4 lugares com chaise, bem confortável, ocupará toda esta
parede.  Mais  duas  poltronas  e  uma  mesa  de  centro  com  tampo
espelhado completam o conjunto. Em frente a eles, fcará o painel da
TV com seu rack de apoio (fgura 6).

A  mesa de jantar  para  6 lugares  foi  disposta  de forma a  aproveitar
melhor o espaço sem obstruir  as circulações nem apertá-la  entre os
outros móveis. A mesa terá uma das cabeceiras encostada na parede
limite  da  cozinha,  aproximando estes  usos  que são complementares
(fgura 7).

Para possibilitar a sensação de amplitude da sala de jantar,  além de
valorizar o ambiente, será instalado um espelho em toda a parede de
encontro da mesa. O espelho dividido em quadros bisotados facilita seu
transporte e instalação e transforma o acabamento também em um
painel decoratvo. 
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Figura 5: Vista do Estar da Sala, com painel de revestmento 3D.

Figura 6: Painel da TV com Rack em frente ao conjunto de sofá e poltronas.



A maior parede da sala será responsável por integrar o Estar e o Jantar
por meio da composição do painel e rack da TV, com o aparador, bufet
e  armário  de  apoio  do  Jantar.  Estes  elementos  foram  dispostos  de
forma a ocupar a parede sem, no entanto, sobrecarregá-la (fgura 8). 

Acabamentos nobres como a laca  e  o  vidro  refecta champagne nas
portas dos armários, darão o toque especial a este conjunto de móveis.

Para abrigar a unidade evaporadora do tpo cassete, o forro de gesso
precisará ser rebaixado no trecho da sala de jantar.  Para amenizar o
efeito do rebaixo e aproveitar o desnível criado, todo o seu limite será
destacado com iluminação em fta LED embutda. 

A nova iluminação da sala inclui também luminárias do tpo dicroicas
LED direcionáveis) para destaques focais, além da iluminação geral do
Estar e de um pendente de cristais para a mesa de Jantar.

VARANDA

A  varanda  do  apartamento  é  bem  ampla,  permitndo  a  criação  de
ambientes  confortáveis  para  receber  os  amigos  e  a  família.  O  casal
optou  por  não  transformá-la  necessariamente  em  uma  varanda
gourmet,  com estrutura  de cozinha (cuba,  cooktop,  churrasqueira…).
Porém,  a  varanda  terá  uma  adega  e  uma  cervejeira,  ambas
climatzadas, e portanto, precisará de uma bancada de apoio e armários
para os copos, taças e outros utensílios (fgura 9). 
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Figura 7: Vista da mesa de jantar e parede revestda com espelho.

Figura 8: Rack, painel e aparador com bufet integrando os ambientes.
Figura 9: Bancada de apoio da varanda, com bufet, cervejeira e adega.



Por isso, em substtuição à bancada original de granito preto com cuba
de  inox,  será  instalada  uma nova  bancada,  porém  de  madeira  com
tampo de vidro temperado transparente, sem cuba. 

Esta  nova  bancada  é  mais  elegante  do  que  a  anterior,  atendendo,
assim, ao pedido principalmente do senhor Jorge.

Os dois ambientes integrados na varanda são um Estar com sofá de 3
lugares  e  poltrona confortável  e  o  outro  com uma grande  mesa  de
madeira rústca e bancos variados. Todos os móveis da varanda devem
ter  design  direcionado  ao  uso  em  áreas  externas,  diferenciando  o
espaço do Estar da sala (fgura 10).

Por fm, a varanda também contará com uma TV, além de um pequeno
bufet para as taças e utensílios (que poderá ser comprado pronto ou
confeccionado sob medida). 

Para permitr o uso de forma mais confortável em qualquer estação do
ano, a varanda será fechada com esquadrias do tpo Reiki, painéis de
cortnas automatzadas e ar-condicionado (fgura 11).

LAVABO

Para  tornar  o  Lavabo um ambiente  mais  elegante,  uma vez  que faz
parte da área do apartamento voltada para a recepção das visitas, a
primeira solicitação foi a mudança da bancada e cuba originais. A troca
do  mármore  Bege  Bahia  atual  pelo  Nanoglass,  vai  clarear  mais  a
decoração, e torná-la mais clean. Com isso, além da bancada, o rodapia
e  todo  o  rodameio  que  contorna  as  paredes  deverão  ser  trocados
também.  Para  que  o  porcelanato  que  reveste  até  meia  parede  do
Lavabo  seja  mantdo,  um  friso  na  testeira  da  bancada  fará  o
acabamento  entre  a  base  do  rodameio  e  a  nova  testeira,  que  será
maior para esconder a cuba esculpida na nova bancada (fgura 12).

Acima do  rodameio,  será  instalado um papel  de  parede  com fundo
branco ou bege, e detalhes discretos em dourado.

Toda a parede acima da bancada será revestda com espelho até o forro
e abaixo dela, uma prateleira de vidro servirá de apoio para cestas com
estoque de toalhas de rosto e papéis higiênicos.
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Figura 10: Móveis para uso em área externa.

Figura 11: Varanda climatzada e equipada com TV e cortnas automatzadas.



Os objetos de decoração, como a luminária pendente do lado esquerdo
do espelho e as molduras dos quadros com gravuras de Paris (acervo da
cliente), deverão ser na cor preta, para dar um toque de elegância ao
Lavabo, quebrando a monotonia do dueto bege e branco (fgura 13).

COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO

A cozinha é um dos ambientes mais  usados da casa  e para  que ela
atendesse  bem  às  necessidades  do  casal,  precisou  ser  pensada  sob
medida  para  abrigar  todos  os  equipamentos  (atuais  e  os  que  ainda
serão adquiridos), e utensílios básicos de uma cozinha. Assim, gavetões
para panelas, gavetas para talheres e panos de prato, armários diversos
e nichos para embutmento do forno, micro-ondas e máquina de lavar
louça foram distribuídos nos locais  mais apropriados,  evitando-se ao
máximo o deslocamento de pontos elétricos e hidráulicos e a retrada
dos revestmentos (fgura 14).

Com a inserção da máquina de lavar louças perto da pia, foi necessária
a substtuição da bancada existente por uma nova, um pouco maior. A
anterior  não permitria abrigar no mesmo local,  além da máquina, o
forno embutdo e a cuba com seu sifão. 

Para  melhor  aproveitamento  da  altura  da  cozinha,  os  armários
inferiores  fcarão  elevados  do  piso  a  apenas  15cm  do  piso  (medida
mínima recomendada para permitr a limpeza do chão abaixo deles). Já
os armários superiores irão até o forro. 
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Figura 12: Nova bancada e rodameio em nanoglass no Lavabo.

Figura 13: Papel de parede e detalhes em preto: elegância para o espaço

Figura 14: Nova bancada com espaço embaixo para forno embutdo e máquina
de lavar louças.



A  pedido  da  cliente,  na  cozinha  e  área  de  serviço,  fugiu-se  do
revestmento  laminado  branco  nos  armários,  optando-se  por  um
padrão amadeirado claro, que deverá ser escolhido conforme catálogo
do marceneiro a ser contratado. O tom da madeira deverá combinar
com o granito marrom Café Imperial escolhido para a bancada (fgura
15).

No entanto, para clarear um pouco o conjunto e facilitar a  limpeza,
algumas  portas  dos  armários  superiores  serão  em  vidro  temperado
leitoso  branco,  com  estrutura  de  alumínio  natural,  o  mais  discreta
possível (fgura 15).

A ocupação que menos altera as instalações e infraestrutura existente
da  cozinha  é  a  linear,  com  armários/bancadas  nas  duas  paredes
maiores, deixando um corredor central livre. 

Logo na entrada da cozinha, de frente para a porta, fcará a geladeira,
que  é  um  modelo  side  by  side inverse.  Esta  posição  foi  a  melhor
encontrada para não obstruir a circulação, apesar de ainda assim, ser

necessário fechar a porta da cozinha para abrir completamente a porta
inferior da geladeira.

Por fm, uma mesa de apoio também em vidro temperado leitoso, com
dois  bancos  acrílicos  na  cor  fumê,  completará  a  composição  dos
armários de forma leve e prátca (fgura 16). 

Com o aumento da bancada da cozinha, foi necessário reduzir alguns
centmetros da área de serviço. No entanto, este espaço ainda permite,
além da instalação de uma nova bancada para instalação de um tanque
embutdo  e  uma  máquina  de  lavar  louças  com  abertura  frontal,  a
colocação de um armário para baldes, vassouras e outros utensílios e
produtos de limpeza.

A bancada vai valorizar a área de serviço e integrá-la à cozinha. Para
permitr um mínimo de privacidade, uma divisória de vidro temperado
leitoso (que pode tanto ser na cor marrom, como na cor branca – ver
fgura 15) fcará entre estes dois ambientes, logo no limite da bancada
da cozinha. Não foi possível colocar uma porta isolando de fato a área
de serviço, uma vez que, ao aumentar a bancada da cozinha, o limite
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Figura 15: Composição de cores: marrom, madeira clara e branco.

Figura 16: Mesa de apoio com bancos acrílicos.



deste ambiente alinhou-se com o meio da porta de acesso secundário
ao apartamento.

A princípio, propomos que acima da meia parede do tanque da área de
serviço,  fossem  instalados  cobogós  de  louça  branca  para  isolar  um
pouco a área técnica dos ares-condicionados. Porém, esta solução não
foi  aprovada e  decidiu-se  por  deixar  o  vão livre  para  decisão futura
sobre um fechamento ou não desta área (fgura 17).

SUÍTE 1

Esta é a suíte principal do apartamento, a ser ocupada pelo casal.  A
cama queen size será destacada com uma cabeceira estofada e acima
dela um painel formado por quadros de espelhos bisotados, da mesma
forma que o projetado para a sala de jantar. Nas laterais da cama, a
parede receberá ainda outro destaque que é a aplicação de papel de
parede com estampa de arabescos, preferencialmente nas cores bege,
marrom claro e turquesa.

Turquesa é a cor coringa desta suíte. A base nas cores areia e marrom
presente  nos  revestmentos,  pintura  das  paredes  e  marcenaria  em
padrão amadeirado, permite que o turquesa se sobressaia em detalhes
como em um dos criados-mudos, no interior dos nichos do rack e em
outros  detalhes  da  decoração  (fgura  19).  Esta  cor  traz  requinte,
nobreza e um pouco de alegria para o ambiente.

A marcenaria será composta por alguns elementos principais, como um
painel para a TV que além de abrigar os nichos dos equipamentos, terá
também duas sapateiras com capacidade para 6 pares de sapatos cada
uma.  Além  do  painel,  uma  bancada  para  estudos,  com  armário  e
gaveteiro  embutdos,  destnados  a  guardar  documentos  e  itens  de
papelaria,  estará  posicionada  na  parede  da  janela,  permitndo  a
flexibilidade  de  usos  da  suíte.  Por  fm,  um  guarda-roupa  na  parede
oposta à bancada complementará a oferta de espaços para as roupas e
acessórios do casal além do closet (fgura 20).
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Figura 17: Área de serviço: bancada nova, armário e primeira sugestão de
cobogós de louça branca.

Figura 18: Parede da cama: composição da cabeceira estofada, com espelho e
papel de parede.



Tanto o closet, quanto o sanitário desta suíte, receberão novas portas
de  correr  em  vidro  temperado  jateado,  com  trilhos  aparentes  e
puxadores longos em aço inox.

CLOSET

O espaço destnado ao closet foi inicialmente entregue pela construtora
como quarto  de  empregada.  No  entanto,  como  o  casal  não  vai  ter
nenhum funcionário (a) que precise dormir no local, foi decidido alterar
o uso do espaço, fechando a porta voltada para a área de serviço e
abrindo um acesso voltado para o interior da suíte 1.

O novo  closet ainda tem 2 seteiras,  sendo uma voltada para a  área
técnica e outra para a área de serviço. Esta últma será isolada com um
tamponamento revestdo com espelho e um gaveteiro.  A outra será
mantda para ventlação e iluminação do cômodo.

A janela que será isolada, passará por uma pequena intervenção para
evitar entrada de poeira e gordura atrás do tamponamento, alinhando
suas folhas fxas pelo lado externo (área de serviço).

O closet terá suas duas maiores paredes ocupadas de um lado por um
guarda-roupas e o gaveteiro com espelho já citado, e do outro lado com
um  armário  menos  profundo.  Ambos  terão  portas  de  correr  para
facilitar a abertura e otmizar o aproveitamento do espaço, que é um
pouco reduzido.

Um espelho de corpo inteiro fcará na parede entre as duas linhas de
armários. 

A marcenaria  será  em MDF revestdo com laminado melamínico em
padrão  amadeirado  claro,  em  tom  a  defnir  conforme  catálogo  do
marceneiro, com trechos das portas em vidro refecta champagne.

O toque fnal fca por conta da iluminação com trilho eletrifcado no
forro, para quarto spots de luz direcionadas para pontos estratégicos do
closet.

11

Figura 19: Toques na cor turquesa no interior dos nichos do painel e do rack.

Figura 20: Vista do guarda roupa da suíte 1.



SANITÁRIO 1

O sanitário da suíte é o único dos 3 sanitários que passará por uma
reforma maior, com a troca da bancada de mármore Bege Bahia, por
outro mármore mais claro. Sugerimos o mármore Branco Paraná, mas
durante a obra, o casal poderá escolher uma outra pedra que possua
estétca  similar,  a  depender  da  disponibilidade  de  produtos  na
marmoraria escolhida (fgura 21).

Além da troca e aumento da profundidade da bancada (alinhando-a
com a parede do box), a cuba de semiencaixe existente também será
substtuída por uma cuba embutda, que vai liberar mais a superfcie de
bancada e a circulação entre a pia e a porta.

Serão  instalados  armários  embutdos  na  bancada  em  padrão
amadeirado a defnir, com portas de correr na cor branca e nichos em
uma das laterais. 

Também foi projetado um armário superior para evitar o acúmulo de
objetos sobre a bancada e a desorganização do espaço. 

Como já citado anteriormente, um nicho a ser confeccionado com o
mesmo mármore  sugerido  para  a  bancada  será  instalado abaixo  do
basculante no interior do box.

Por fm, a iluminação será incrementada com um ponto de luz no forro
no trecho interior do box e com duas luminárias do tpo dicroicas LED,
embutdas no forro acima do espelho, para facilitar  atvidades como
fazer a barba ou maquiagem, que precisam de iluminação direcionada.

SUÍTE 2 

A  suíte  2  será  reservada  para  a  visita  do  flho  mais  velho  do  casal,
Matheus, com sua esposa e flhos pequenos. Uma cama convencional
de casal será colocada de frente para a entrada do quarto, e do seu
lado oposto, um painel com rack suspenso para a TV será instalado na
parede.  Os pontos  elétricos  e de antena,  nesse  caso,  precisarão ser
transferidos para este local. 

A cabeceira da cama, assim como na Suíte 1, deverá ser acolchoada e
na  parede  atrás  dela,  poderá  ser  instalado  um  papel  de  parede
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Figura 21: Nova bancada e marcenaria do Sanitário 1.

Figura 22: Nicho no interior do box.



colorido,  porém em tons pastéis.  Este foi  o pedido de Catarina para
agradar a netnha primogênita, e portanto, foi prontamente atendido!
Tanto o pilar  aparente,  quanto a parede da TV e  alguns objetos  da
decoração,  deverão  seguir  duas  das  cores  do  papel  de  parede,
utlizando-as  como os  coringas  da  decoração  deste  ambiente  (fgura
23).

Um pequeno vão na parede ao lado do sanitário desta suíte é sufciente
para encaixar um guarda-roupa de duas portas, com maleiro e gavetas,
que  pode  ser  usado  no  cotdiano  pelo  casal,  ou  pode  fcar  livre,
reservado para os visitantes (fgura 24).

A  marcenaria  deste  quarto  será  na  cor  branco  fosco,  com  alguns
detalhes (revestmento interno dos nichos de brinquedos e dos nichos
do rack) nas cores coringas do papel de parede.

SUÍTE 3

O outro flho do casal, David, também não mora no apartamento, mas
da mesma forma que o mais velho, sempre visita e às vezes passa a
noite lá. Sendo assim, ele também terá um quarto reservado para ele e
sua namorada.

A  cama  convencional  de  casal  vai  ganhar  uma  cabeceira  de  MDF,
ocupando toda a parede em que está localizada, até meia altura. Nesta
cabeceira também será instalada uma mesa de apoio para estudos, com
prateleiras acima dela (fgura 25).

Para  destacar  e  valorizar  a  cabeceira,  será  embutda  uma  fta  LED
iluminando de forma indireta todo seu topo, e um papel  de parede
geométrico  preto  e  branco  trará  um  clima  mais  moderno  para  o
ambiente, compondo com outros elementos da suíte também nessas
cores (fgura 25).
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Figura 23: Cabeceira da cama estofada, destacada pelo papel de parede em
cores pastéis.

Figura 24: Guarda-roupa encaixado no vão existente.



O guarda-roupa de duas portas em MDF também cinza, ocupará um
pequeno trecho ao lado da porta (fgura 26).

A TV será embutda na parede ao lado da porta do sanitário e da janela
e ganhará um nicho alto na cor preta acima dela.

A cor coringa deste quarto, além do preto, será o verde pistache, que
pode ser usado em almofadas, na cadeira giratória da mesa de estudos,
no criado-mudo e em objetos decoratvos.

As demais paredes do quarto receberão pintura na cor branco neve,
neutralizando a base para receber os tons escolhidos como destaques.

SANITÁRIOS 2 E 3

Os  sanitários  dos  quartos  dos  flhos  não  passarão  por  grandes
alterações. Além do acréscimo do nicho no interior dos boxes, ambos
em mármore Bege Bahia polido, serão feitas apenas incrementos da
iluminação e instalação de armários.

Abaixo  das  bancadas,  os  armários  serão  em  MDF  revestdos  com
laminado  em  padrão  amadeirado  a  defnir  conforme  catálogo  do
marceneiro, com portas de giro brancas, com acionamento tpo “click” -
sem puxadores (fgura 27).
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Figura 25: Cabeceira da cama em MDF cinza destacada com fta LED embutda
e papel de parede geométrico preto e branco.

Figura 26: Guarda-roupa e mesa de estudos com prateleiras ao lado da cama.
Figura 27: Guarda-roupa e mesa de estudos com prateleiras ao lado da cama.



Já  os  armários  superiores,  também  serão  em  MDF  com  padrão
amadeirado,  mas  as  portas,  também de  giro  e  com sistema “click”,
serão revestdas frontalmente com espelho.

2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Este  documento  tem  como  objetvo,  além  de  apresentar  o  projeto
desenvolvido e as diretrizes que o nortearam, indicar as especifcações
técnicas dos materiais  e serviços relacionados com a execução desta
obra. Os serviços aqui descritos deverão ser executados, portanto, em
estreita observância às indicações constantes no projeto arquitetônico
e  referidas  neste  documento,  sob  a  orientação  de  profssional
capacitado para o acompanhamento da obra.

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Deverão  ser  realizados  os  serviços  preliminares  preparatórios  do
canteiro de trabalho, as demolições, retradas 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  danifcar  os  elementos  construtvos  e  de
acabamento  a  permanecer.  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  defnições  logístcas  deverão ser  executados
conforme  exigências  do  Regimento  Interno  do  Condomínio,
principalmente quanto aos horários permitdos para a realização dos
serviços que geram ruídos.

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

15

Figura 28: Armários superiores com portas espelhadas (suíte 2, seguir mesmo
padrão na suíte 3).



2.2 PISOS E REVESTIMENTOS

Os pisos e revestmentos existentes no apartamento serão mantdos na
íntegra. No entanto, é preciso considerar a substtuição de peças que
venham  a  ser  danifcadas  durante  as  intervenções  em  instalações
elétricas e hidráulicas, bem como as remoções e instalações de novas
bancadas de pedra, entre outros elementos.

Antes de instalar as peças de reposição (cerâmicas e porcelanatos), é
essencial  que se verifque a perfeita regularização da superfcie,  não
sendo tolerada a existência de irregularidades.  As superfcies  devem
estar limpas, secas, livre de óleos ou tntas. 

Para aplicação da argamassa nas peças,  recomenda-se checar qual a
dimensão dos dentes da desempenadeira recomendada pelo fabricante
do piso específco. Essa informação encontra-se na caixa do material.
Em caso de dúvidas, consultar o fabricante.

Para assentamento de cerâmicas e porcelanatos maiores que 60x60cm,
a argamassa de assentamento que deverá ser utlizada é do tpo ACIII.
Para  as  demais dimensões de porcelanatos,  utlizar  a  ACII  e  para  as
cerâmicas pode ser até mesmo a ACI.

Durante o assentamento dos pisos e revestmentos, deve-se limpar a
superfcie das peças com um pano úmido ou estopa, ou então com uma
esponja, até remover todo o resíduo de argamassa, antes de rejuntar.

A espessura das juntas deve ser de acordo com o recomendado pelo
fabricante e conforme assentamento existente. Recomendamos o uso
de rejunte acrílico na mesma cor aplicada no restante da superfcie a
recuperar, preferencialmente com aditvo impermeabilizante.

A liberação do tráfego sobre o novo piso será após 72h de instalado,
com orientação da equipe de obra.

Utlizar  as  peças  extras  fornecidas  pela  construtora  que  sejam
compatveis com os pisos e revestmentos já instalados no local. Caso
não haja peças sufcientes para reposição, verifcar junto à construtora

a especifcação técnica do material, se possível com indicação do lote,
para compra em lojas especializadas.

A  parede  que  fca  atrás  do  sofá  na  Sala  será  revestda  com
Revestmento  3D  em  resina  plástca,  na  cor  branco  perolado,  para
destacá-la como um painel de frente para a entrada do apartamento.

Modelo de Referência: Revestmento 3D 25x25cm, modelo Rosácea, da
Markza (fgura 29).

 

2.3 PINTURA

2.3.1 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 feito um novo lixamento. Já para os pontos que sofreram
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Figura 29: Foto do Revestmento Rosácea, da Markza, instalado em uma
parede. Fonte: www.markza.com.br.



intervenções  devido  a  mudanças  nas  instalações  elétricas,  o
emassamento e lixamento são etapas imprescindíveis.

Todo o apartamento deverá ser pintado com tnta acrílica lavável com
acabamento fosco.

Modelo de Referência: Tinta acrílica premium Suvinil Fosco Completo,
na cor Branco Neve para as suítes 2 e 3 e Areia do Deserto para os
demais ambientes.

2.3.2 FORROS DE GESSO E COMPLEMENTO DE GESSO ACARTONADO

Para a  pintura  dos forros  de gesso,  recomenda-se  utlizar  uma tnta
própria para ser aplicada direto no gesso nivelado, dispensando o fundo
de preparação para esta superfcie. No caso da escolha de outra tnta
(como a PVA por exemplo), é preciso aplicar o fundo preparador antes. 

A aplicação da tnta para gesso é feita da seguinte forma: aplica-se a
primeira demão da tnta direto no gesso já emassado e lixado, diluída a
40% com água limpa, para função de fundo preparador.

Depois deve-se emassar e lixar toda a superfcie, e por fm, aplicar mais
uma demão da tnta  para  gesso,  dessa  vez  diluída  a  20% com água
limpa para efeito de acabamento. 

Recomenda-se  que  a  últma  demão  de  tnta  seja  aplicada  após  os
serviços de marcenaria, pois é comum que haja danos à pintura recém-
realizada por conta dos serviços de montagem. 

Modelo de Referência: Tinta acrílica para gesso Suvinil Gesso e Drywall
(acabamento fosco), na cor branco neve.

2.3.3 RODAPÉS E PORTAS DE MADEIRA

Tanto os rodapés como as portas de madeira existentes deverão ser
repintados  ao  fnal  da  obra,  pois  acumulam  a  poeira  e  por  vezes
respingos de argamassa, gesso e outras pinturas durante os serviços. 

Modelo de Referência:  Tinta  Esmalte  Acetnado à  base água,  Suvinil
Seca Rápido - Esmalte Acetnado, na cor branco neve. 

2.4 PAPÉIS DE PAREDE

Para instalação dos papéis de parede, primeiramente a superfcie 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 colar este tpo de material geralmente é vendida no
mesmo local, ou o instalador a inclui no orçamento dele.

Deverá ser utlizado papel de parede vinílico em estampa a defnir para
cada  ambiente  conforme  sugestões  das  ambientações  apresentadas
nas perspectvas do projeto (fgura 30).

2.5 FORRO DE GESSO

Os forros existentes na sala, na suíte 1 e no lavabo serão trocados por
um  novo  forro  de  gesso  comum,  em  placas  de  60X60cm,  com
acabamento em bite negatvo 5x5cm nas bordas (sala e suíte 1) e de
3X3cm (lavabo). Como a instalação desses bites em um forro existente
pode comprometer a integridade das placas, sugerimos que, uma vez
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Figura 30: Padronagens para inspiração. Da esquerda para a direita: Suíte 1,
Suíte 2 e Suíte 3.



aprovado o acabamento do bite negatvo, a opção por troca do forro
deve ser automátca.

As  placas  são  encaixadas  umas  nas  outras  e  suspensas  por  arames
pendurados  em  pinos  atrantados  à  laje.  As  placas  são  coladas  nas
emendas com massa de gesso e  sisal. O acabamento das emendas é
feito com massa de gesso. 

Na  instalação  do  forro  suspenso  deverão  ser  observados  todos  os
detalhes  previstos  no projeto,  locando-se  previamente os  pontos  de
fxação dos pendurais, as posições de luminárias, dos acabamentos das
bordas, etc.

Os serviços só deverão ser iniciados depois de concluídos e testados os
pontos de iluminação do ambiente.

Durante a instalação do forro de gesso, qualquer superfcie metálica
passível de entrar em contato com ele (caixilhos, metais sanitários, etc)
deverá ser previamente protegida, mesmo que tais componentes sejam
anodizados, cromados, etc. 

Os  forros  de  gesso  existentes  nos  sanitários  e  na  cozinha/área  de
serviço  receberão  rodaforros  (rodatetos)  de  6  e  8cm  de  largura
respectvamente,  em  toda  sua  borda,  para  melhor  acabamento  do
encontro dos revestmentos das paredes com os forros. 

Por fm, nos demais forros existentes, considerar apenas a inserção de
cortneiros com 15 cm de largura e 5 cm de profundidade, exceto os
cortneiros  da  varanda  que  terão  20  cm  de  largura  para  abrigar  os
motores das cortnas automatzadas.

Todos os forros deverão ser emassados, lixados e repintados (exceto os
do sanitário de serviço e da área técnica).

Para acabamento da superfcie, verifcar item 2.3 PINTURA.

2.6 ESQUADRIAS E VIDROS

2.6.1 SETEIRA

A seteira com duas folhas fxas entre a área de serviço e o closet  será
ajustada para evitar a entrada de poeira e gordura pela abertura entre
as folhas para trás do tamponamento da marcenaria do closet. A folha
que fca do lado do closet deverá  ser  removida e cortada na altura
necessária para alinhá-la com a folha alinhada com a parede da área de
serviço.  Tanto  o  vidro  quanto  o  caixilho  de  alumínio  precisarão  ser
cortados. Após o corte, a folha será fxada com silicone em sua nova
posição, criando um plano único de janela fxa.

2.6.2 PORTAS DE CORRER

O closet e o sanitário da suíte 1 vão ganhar uma nova porta de correr
com trilhos em aço inox polido aparentes e puxadores longos também
em inox polido. A folha das portas serão em vidro temperado jateado 8
mm, com 65x215cm para a porta do sanitário e 90x215cm para a porta
do closet.

2.6.3 BOXES

Para  os  sanitários  serão  instalados  boxes  em  vidro  temperado
transparente e incolor, espessura 8 mm, com ferragens e puxadores em
aço inox. Os boxes serão compostos por uma folha fxa e uma porta de
giro, conforme dimensões no projeto.

2.6.4 ESPELHOS 

Para o Sanitário 1 e o Lavabo os espelhos cristais 6 mm serão colados
na parede acima da bancada, conforme dimensões em projeto. 

No closet, ambos os espelhos serão cristais 6 mm, porém, o de corpo
inteiro  será  colado  na  parede  e  o  outro  será  colado  a  um
tamponamento de eucatex, este por sua vez, aparafusado na parede. 

Os armários acima das bancadas dos sanitários 2 e 3 deverão ter portas
de  giro  revestdas  com  espelho  cristal  com  espessura  de  4  mm.  As
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portas também poderão ser feitas de vidro com espelho e estrutura de
alumínio natural, com puxador integrado. Nesse caso, o vidro deverá
ser temperado.

Recomenda-se  que  o  vidraceiro  responsável  por  estes  espelhos
trabalhe em parceria com o marceneiro, para entregar os armários já
com os espelhos instalados para o cliente, na obra.

Tanto  o  espelho  da  Sala  de  Jantar,  quanto  o  que  fcará  acima  da
cabeceira da cama da Suíte 1, deverão ser compostos por quadros de
espelho cristal 8 mm, bisotados nas bordas, em dimensões conforme o
projeto.

2.6.5 DIVISÓRIA 

Entre a cozinha e a área de serviço deverá ser instalada uma divisória
de vidro temperado leitoso 8 mm, nas cores marrom ou branca, fxada
ao forro,  parede e piso por meio de perfs de alumínio com pintura
eletrostátca na cor branca.

Dimensões conforme projeto.

2.6.6 MESA DE APOIO

Uma mesa de apoio em vidro temperado 10 mm leitoso branco será
instalada na cozinha, com ferragens do tpo boca de jacaré fxadas à
parede e à lateral do armário do micro-ondas, e com auxílio de um pé
cilíndrico em aço inox polido na borda livre. 

Dimensões conforme projeto.

2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As  fações  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
fações,  também  terão  suas  quantdades/comprimentos  decididos
conforme avaliação desse profssional.

Os acabamentos das tomadas e interruptores deverão ser em material
plástco,  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
Tramontna,  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. Para quantdades e tpos
solicitados,  consultar  o  projeto  e  a  planilha  de  especifcações  e
quanttatvos dos materiais.

Caso o casal opte por manter algum dos espelhos existentes, a sugestão
é de que os espelhos novos sigam o mesmo modelo dos existentes.
Caso seja necessário, recomendamos que a construtora seja consultada
para informar exatamente qual  o modelo e marca dos espelhos que
foram instalados no apartamento.

2.8 ILUMINAÇÃO

A iluminação é um dos itens que mais sofrerão intervenções em todo o
projeto, uma vez que o apartamento foi entregue com quase todos os
forros fechados e apenas com os pontos de luz geral.

Na sala, com a criação de 2 ambientes (Estar e Jantar),  a iluminação
precisa contribuir para destacá-los e oferecer luz adequada para cada
atvidade a ser realizada neste cômodo.

Com o rebaixo do forro no trecho do Jantar para abrigar a evaporadora
do ar-condicionado cassete (embutdo no teto), a diferença de altura
entre ele e o restante do forro da sala será destacada com a colocação
de uma fta LED siliconada 5W/m, com luz branco quente ou neutra
(3000k),  em  todo  seu  contorno  (fgura  31).  Deverá  ser  comprada
também  a  fonte  para  alimentação  da  fta.  Verifcar  com  fabricante
quantos metros de fta a fonte a ser comprada cobre, pois nesse caso,
podem ser  necessárias  até  2  fontes.  A  fta  LED siliconada  tem mais
durabilidade  que  a  comum,  pois  possui  uma  capa  de  silicone
protegendo-a contra acúmulo de poeira e umidade.
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No mesmo trecho rebaixado do forro, um pendente circular de cristais
deverá  ser  instalado  acima  da  mesa,  alinhado  com  seu  centro.  As
lâmpadas  para  esta  luminária  deverão  ser  defnidas  conforme
fornecedor da peça, mas sugerimos que sejam lâmpadas de 20W, com
luz amarela (2700k).

Modelo de Referência:  Luminária  Kian,  Modelo Star,  código:  PR8225
(Figura 32).

 

Por  fm,  ainda  no  rebaixo  do  forro,  serão  instaladas  3  luminárias
orientáveis de embutr (fgura 33), 10x10cm (quadradas), com lâmpada
LED,  luz  na  cor  branco  quente  ou  neutra  (3000k).  Estas  luminárias
fcarão próximas ao armário superior de apoio à sala de Jantar.

No  restante  do  forro  da  sala  (parte  mais  alta),  a  mesma  luminária
orientável  será  também  instalada  para  iluminar  a  parede  com
revestmento 3D e os quadros da parede em frente a mesa de jantar.

A sala de Estar terá ainda sua iluminação geral, com plafon 40x40cm,
com difusor leitoso, para 4 lâmpadas de 20W cada, luz branca (6000k).

Modelo de Referência: Plafon quadrado em alumínio e acrílico, na cor
branca, 36x36cm, 9cm de altura, para 4 lâmpadas soquete E-27, código:
BI.04 Q, da Tualux (fgura 34).

Para destacar a decoração dos nichos do complemento da parede em
gesso acartonado,  deverá ser  instalada em cada um deles uma mini
luminária de embutr branca (fgura 35), quadrada (até 5x5cm), máximo
5W, cor branco quente (2700k).

Modelo de Referência: Luminária de embutr branca, Linha Intelligent,
código: 432914, da Brilia.
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Figura 33: Luminária orientável
10x10cm para lâmpada LED 

Figura 31: Fita LED siliconada.

Figura 32: Pendente circular com cristais.

Figura 34: Plafon Tualux, quadrado
(36x36cm) 



Na circulação (corredor entre os quartos) e no interior dos boxes dos
sanitários,  serão  instalados  painéis  de  LED  de  embutr  (fgura  36),
15x15cm, 12W, na cor branca, com difusor leitoso e luz branca (6000k). 

Nos  Sanitários,  além  da  iluminação  no  interior  do  box,  haverá  a
iluminação geral, também com painel LED de embutr, porém um pouco
maior que o outro, 20x20cm, 15W.

O Sanitário  1,  da  Suíte  principal,  contará  também com 2 luminárias
orientáveis de embutr, 10x10cm (quadradas), com lâmpada LED, luz na
cor branco quente ou neutra (3000k), mesmo modelo já apresentado
(fgura 33).

Já  o  Lavabo  terá  iluminação  diferenciada,  com  plafon  quadrado
20x20cm, para 2 lâmpadas de 15W cada, soquete E-27 e luz  branca
(6000k).

No canto esquerdo do espelho, será instalado um pendente pequeno
de tecido translúcido preto e cristais (fgura 37), para 1 lâmpada de 5W,
cor branco quente ou neutro (3000k). Altura mínima recomendada do
cabo = 90cm.

Modelo de Referência: Pendente Kian, Modelo Fall Preto, código: 8876
(Figura 37).

Na  varanda,  serão  mantdos  os  painéis  de  LED  instalados  pela
construtora  e  serão  acrescentadas  também  as  mesmas  luminárias
orientáveis de embutr (fgura 33), 10x10cm (quadradas), com lâmpada
LED, luz na cor branco quente ou neutra (3000k) sobre a bancada de
apoio.

Na  cozinha,  na  área  de  serviço  e  na  área  técnica  serão  instaladas
luminárias lineares de embutr (fgura 38), com 60cm de comprimento
cada, para 2 lâmpadas LED T8, de 20W cada, com luz branca (6000k).

Modelo  de  Referência:  Plafon  de  embutr  retangular  em  alumínio
branco  e  acrílico,  14x66cm  (9cm  de  altura),  para   2 lâmpadas  Led
Tubulares 60cm, código: SF.02 R, da Tualux (fgura 38).
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Figura 37: Pendente Kian Preto

Figura 38: Plafon de embutr, Tualux.

Figura 35: Luminária Brilia Figura 36: Painel LED 15x15cm



Para o closet foi escolhida uma iluminação moderna e prátca que é o
trilho  eletrifcado.  Assim,  pode  ser  mantdo  apenas  o  ponto  de  luz
central existente, distribuindo pelo trilho a alimentação para os 4 spots.
Cada spot pode ser direcionado estrategicamente para os armários e
para  o  espelho,  não  necessitando,  assim,  de  outras  luminárias
embutdas orientáveis.

Modelo  de  Referência:  Luminária  Trilho  Branco  com  4  Spots  para
lâmpada  LED  Gu10  6W  cada,  branco  quente  (3000k),  código:
MY1004BC2, da Bronzearte (fgura 39).

Ao efetuar as compras, dar preferência a luminárias com lâmpadas LED,
com maior efciência energétca do sistema de iluminação. 

No novo forro da Suíte 1 está prevista a instalação de um rasgo para
embutmento  de  iluminação  com  fta  LED  siliconada  5W/m  na  cor
branco quente ou neutra (3000k).

Além desta iluminação, a Suíte 1 terá como ponto de luz principal, um
plafon igual ao da sala, porém, com lâmpadas de cor amarela (2700k).
Luminárias orientáveis de embutr, 10x10cm (quadradas), com lâmpada
LED, luz branco quente ou neutra (3000k) serão instaladas também em
pontos estratégicos, como sobre a bancada e à frente do guarda-roupa.

Para completar a composição, um pendente duplo ou unitário de vidro
na cor mel (ou âmbar), com lâmpadas conforme modelo da luminária
escolhido,  luz  branco quente (3000k)  ou amarela  (2700k),  5W cada,

será instalado ao lado da cama, para auxiliar na leitura. Uma luminária
de mesa bronze, ajudará também na leitura do outro lado da cama.

Modelo  de  Referência  (pendente):  Pendente  de  vidro,  Coleção
Marrocos  –  Elisabeth,  na  cor  conhaque,  com  soquete  E27
e comprimento do cabo de 90cm, código: 7897079073850, da Taschibra
(fgura 40).

Modelo de Referência (luminária de mesa): Spoter Luminária de Mesa, 
na cor bronze, código: 332892, Tok Stok (fgura 41).

Nas Suítes 2 e 3 a quantdade de luminárias será menor. Para a Suíte 2,
foi mantdo o ponto de luz central como principal, para o qual deverá
ser instalado um plafon com lâmpadas iguais ao da Suíte 1, 2 luminárias
orientáveis  de embutr,  10x10cm (quadradas),  com lâmpada LED, luz
branco quente ou neutra (3000k) sobre a cama, e para auxílio na leitura
noturna, um pendente metálico ou em outro material pintado em uma
das  cores  do  papel  de  parede,  para  lâmpada  branca  (6000k),  fcará
sobre um dos criados-mudos.

Modelo  de  Referência:  Pendente  em  silicone,  de  cores  variadas,
comprimento do cabo 80cm, potência máxima da lâmpada 40W, Linha
Day Color, código (azul):7897079059274 , da Taschibra (fgura 42).
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Figura 39: Trilho eletrifcado, Bronzearte.

Figura 40: Pendente Taschibra
Figura 41: Luminária de mesa, Tok

Stok



Já para a suíte 3, além do plafon igual  ao da Suíte 2,  será instalado
também  um  pendente,  porém  metálico  na  cor  preta  (fgura  43),
também para lâmpada branca (6000k), além de uma fta LED, na cor
branco quente (3000k) ou amarela (2700k), embutda na cabeceira da
cama.

Modelo de Referência (pendente): Pendente metálico pintado na cor
preta,  Linha  Unique,  Modelo  UNI  520,  código:  7897079066746,  da
Taschibra (fgura 43). 

2.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.9.1 LOUÇAS SANITÁRIAS

As  tubulações  e  conexões  deverão  ser  calculadas  e  defnidas  pelo
encanador contratado (Marca sugerida: Tigre). 

Todas as bacias sanitárias do apartamento serão mantdas. Apenas um
novo assento deverá  ser  colocado em cada uma delas  e  deverá  ser
compatvel com o modelo da bacia existente. A construtora deverá ser
consultada  para  informar  especifcamente  o  modelo  das  bacias
sanitárias que foram instaladas no apartamento.

Sugerimos os modelos em poliéster com tecnologia microban da Deca,
por serem resistentes e higiênicos.

A cuba do Lavabo será retrada, mas a nova cuba não será de louça e
sim esculpida na pedra escolhida. A única cuba de louça nova será a do
Sanitário 1. A cuba deverá ser disponibilizada para a marmoraria, para
que eles possam fazer o corte necessário da pia na pedra.

Modelo de Referência: Cuba retangular de embutr em louça branca,
305x590cm, código: L.1071.17, da Deca (Figura 44).
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Figura 44: Cuba de embutr retangular, Deca.Figura 43: Pendente, Taschibra.

Figura 42: Pendentes, Taschibra.



2.9.2 METAIS 

Os  metais  sanitários,  da  cozinha  e  da  área  de  serviço  deverão  ser
instalados no fnal da obra, para evitar arranhões no inox. Caso sejam
instalados  ainda  com  a  obra  em  pleno  andamento,  recomenda-se
deixá-los  protegidos  pelas  embalagens  plástcas,  ou  providenciar
plástco para cobri-los bem.

Assim como a cuba, as torneiras deverão ser disponibilizadas na obra,
quando for feita a instalação da bancada para furação do orifcio de
instalação delas nas respectvas pedras.

Serão instaladas novas torneiras apenas no Lavabo, Sanitário 1, Cozinha
e Área de Serviço.  Para  as  demais pias,  serão mantdas as torneiras
existentes. 

Modelo  de  Referência  (Lavabo):  Torneira  de  mesa  bica  alta  para
lavatório cromada, código: 1191.C86, Linha Cubo, da Deca (Figura 45). 

Modelo de Referência (Sanitário 1):  Torneira de mesa bica alta para
lavatório cromada, código: 1198.C33, Linha Polo, da Deca (Figura 46). 

Modelo  de  Referência  (Cozinha):  Torneira  de  Cozinha de  mesa  Flex,
código: 1167.C20, Deca (fgura 47).

Modelo de Referência (Área de Serviço): Torneira para jardim e tanque
cromada, código: 1154.C37, Linha Izy, da Deca (Figura 48). 

Para  escoamento  da  água  da  cuba,  foi  escolhida  a  válvula  de
escoamento em inox para cuba, com acabamento cromado, inclusive na
tampa.

Modelo de Referência:  Válvula de escoamento para lavatório cuba e
bidê, cód. 1602.C, da Deca.

Sugerimos que ao menos o chuveiro do Sanitário 1 seja trocado, uma
vez que é o sanitário mais usado da casa pertencente à Suíte principal.

Modelo de Referência: Chuveiro com tubo de parede em inox cromado,
código: 1998.C.CT Aquamax, Deca (fgura 49).
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Figura 45: Torneira de mesa Cubo,
da Deca.

Figura 46: Torneira de mesa Polo,
da Deca.

Figura 47: Torneira de mesa Flex, da
Deca.

Figura 48: Torneira de jardim e
tanque, Izy, da Deca.

Figura 49: Chuveiro Aquamax, da
Deca Figura 50: Sifão aparente, Deca.



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 como estas.

Sugerimos que a mesma linha das torneiras seja utlizada também para
os acabamentos de registros, duchas higiênicas e, se possível, para os
acessórios também. Caso a linha não possua modelos de acessórios,
duchas  e  registros,  deve-se  buscar  outras  linhas  com  característcas
similares de design, como o mesmo formato da base e dos tubos em
aço inox (circulares ou quadrados por exemplo).

A posição e a altura de cada acessório estão indicadas no projeto.

2.9.3 OUTROS

O SIFÃO da pia do lavabo fcará aparente, portanto, recomendamos que
o sifão plástco existente seja trocado por um sifão em inox, para que
componha melhor estetcamente o ambiente.

Modelo  de  Referência:  Sifão  para  lavatório,  acabamento  cromado,
código: 1680.C.100.112, da Deca (fgura 50).

Para a área de serviço, a proposta foi torná-la mais prátca, otmizando
o espaço com uma nova bancada de granito para embutr um tanque
de encaixe em inox com acabamento polido, e uma máquina de lavar
roupas com abertura frontal.

Modelo  de  Referência  (tanque):  Tanque  de  encaixe  em  aço  inox
acetnado 55x45 cm, 30 litros, Código: 94400107, da Tramontna (fgura
51).

2.10  PEDRAS

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 plástca, se
possível  transparente,  favorecendo  a  visualização  de  sujeiras  ou
irregularidade que não tenham sido notadas na instalação.

As dimensões das peças, posicionamento das juntas e emendas, entre
outras  informações  necessárias  para  a  correta  execução  do
revestmento,  deverão  estar  conforme  o  projeto  executvo
arquitetônico.

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.

O  assentamento  de  pedras  exige  a  contratação  de  profssionais
especializados e com experiência na execução deste serviço. 

A seguir estão indicados os tpos e acabamento das pedras e o seu local
de aplicação. Essas indicações deverão ser aplicadas em conjunto com
os desenhos técnicos do projeto executvo arquitetônico.
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Figura 51:  Tanque de encaixe,
Tramontna.



Todos os elementos em pedra terão acabamento polido em todas as
suas faces aparentes e bordas retas,  sempre buscando a junção das
peças a 45°.

Serão  trocadas  apenas  as  bancadas  do  Sanitário  1,  do  Lavabo  e  da
Cozinha. A bancada do lavabo será em Nanoglass, com cuba esculpida e
rodapia integrado com o rodameio do ambiente, conforme projeto.

A  bancada  do  Sanitário  1,  será  em  mármore  Branco  Paraná,  com
testeira e rodapia conforme projeto. A cuba nesse caso será de louça,
embutda  na  peça,  devendo  ser  levada  com  antecedência  para  a
marmoraria, para que seja feito o corte na bancada.

Ainda  no  Sanitário  1,  com a  troca  da  porta  existente,  por  outra  de
correr externa, em vidro temperado, o vão da porta deverá receber um
novo acabamento, que consistrá em um portal também em mármore
Branco Paraná,  ou em Granito Bege Prime.  Sugerimos  que a soleira
também  seja  trocada  para  compor  com  as  novas  pedras.  Uma  vez
retrado o  antgo marco,  será  necessária  a  recomposição  do rodapé
existente do lado do quarto, e uma moldura maior de 5cm de largura
apenas no interior do Sanitário.

Em todos os sanitários haverá um nicho da mesma pedra da respectva
bancada, seja ela nova ou existente. Dimensões conforme projeto.

As Bancadas da cozinha e da Área de Serviço serão em Granito marrom
Café Imperial, também polido, com rodapias no mesmo material.

2.11 MARCENARIA

Para confecção da marcenaria, recomendamos que o marceneiro visite
o local da obra, após a instalação das pedras, pisos e revestmentos,
para que possa ter como referência o espaço já construído. As peças
estruturais dos armários deverão ter no mínimo 200mm de espessura,
sendo  para  as  internas  a  espessura  admitda  de  até  150mm.  A
padronagem  dos  laminados  melamínicos  de  revestmento  do  MDF
deverão  ser  defnidas  conforme  o  catálogo  disponível  de  padrões

oferecidos  pelo  marceneiro  contratado.  Portas  em  vidro  e  outros
detalhes na marcenaria, deverão seguir indicações do projeto.

Para  as  madeiras  naturais  utlizadas  nos  móveis  projetados  para  a
varanda,  sugerimos  a  madeira  Cumaru  e  o  acabamento  com  verniz
marítmo fosco. 

Por  fm,  algumas  peças  deverão  ser  laqueadas  nas  cores  e  com  os
acabamentos indicados no projeto.
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3 DISPOSIÇÕES FINAIS

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

As  especifcações  técnicas  dos  materiais  indicados  nesse  projeto
constam também nas planilhas de quanttatvos em anexo. 

Mesmo com a contratação de profssionais responsáveis e de confança,
é  recomendado  que  os  clientes  acompanhem  todo  o  processo,  ou
contratem  um  acompanhamento  por  profssional  habilitado,
amarrando  responsabilidades  nos  contratos.  No  caso  de  ajustes  do
projeto arquitetônico a serem defnidos em obra, a arquiteta deverá ser
consultada.

Arquiteta Responsável pelo Projeto: Lorena Saab | CAU A57626-3

Telefones: (71) 98772 4844 | 3037 7361 | atelierplural@gmail.com
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ANEXOS

A) Prancha com Levantamento Cadastral digitalizado:
00/28_Levantamento Cadastral – Planta Baixa

B) Pranchas com Desenhos Técnicos do Projeto Executvo:
01/28_Planta Geral de Layout
02/28_Planta Geral Construtva e de Pontos Hidráulicos
03/28_Planta Geral de Pontos Elétricos
04/28_Planta Geral de Forro e Iluminação
05/28_Planta geral de Ar-condicionado
06/28_Plantas Baixas e Vistas – Cozinha e Área de Serviço
07/28_Plantas Baixas, Vistas e Detalhes - Lavabo
08/28_Plantas Baixas  e Vistas - Sanitário 1
09/28_Plantas Baixas, Vistas e Detalhes - Sanitário 2
10/28_Plantas Baixas, Vistas e Detalhes – Sanitário 3
11/28_Plantas Baixas, Vistas e Detalhes Guarda-roupa - Suíte 1
12/28_Plantas Baixas e Vistas - Suíte 2
13/28_Plantas Baixas e Vistas - Suíte 3
14/28_Plantas Baixas, Vistas e Detalhes - Sala
15/28_Plantas Baixas, Vistas e Detalhes - Varanda
16/28_Detalhes das Pedras - Cozinha e Área de Serviço
17/28_Detalhes Vidros e Esquadria – Cozinha e Área de Serviço
18/28_Detalhes da Marcenaria 01 - Cozinha
19/28_Detalhes da Marcenaria 02 - Cozinha
20/28_Detalhes da Marcenaria Bancada - Suíte 1
21/28_Detalhes da Marcenaria Rack- Suíte 1
22/28_Detalhes da Marcenaria Rack- Suíte 2
23/28_Detalhes da Marcenaria Guarda-roupa - Suíte 2
24/28_Detalhes da Marcenaria Cabeceira e Nichos - Suíte 3
25/28_Detalhes da Marcenaria Guarda-roupa - Suíte 3
26/28_Detalhes das Pedras e Marcenaria - Sanitário 1

27/28_Detalhes das Pedras - Nichos dos Sanitários 2 e 3
28/28_Detalhes da Marcenaria - Closet

C) Memorial Descritvo e Planilha de Especifcação e Quanttatvos
de Materiais

D) Registro de Responsabilidade Técnica do Projeto
E) Protocolo de Entrega
F) CD com os arquivos digitais em PDF (Anexos A, B e C)
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