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APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o projeto de Arquitetura de Interiores para o
apartamento  de  Ruy  Cunha  Filho,  no  edifício  Torre  El  Dorado,
apartamento  3003,  localizado  no  condomínio  GreenVille,  bairro
Patamares,  Salvador-BA,  com  área  privativa  de  aproximadamente
270m2 incluindo o terraço.

O projeto  contempla  a  parte  construtiva,  com a  redivisão  de alguns
ambientes,  a  elaboração  do  layout  e  ambientação  dos  espaços,
definição  de  mobiliário,  texturas,  cores,  revestimentos,  forro  e
iluminação. O programa de necessidades do cliente incluía a reforma do
quarto  principal,  a  ambientação do quarto  para  a  filha,  quarto  para
visitas,  integração  da  cozinha  com  a  sala  (com  balcão  americano),
colocação de banheira de hidromassagem no terraço, varanda gourmet,
local  para armazenamento de pranchas e equipamentos esportivos e
demais necessidades. 

Outras  premissas  do  projeto  foram  o  uso  de  pedras  naturais  que
ficariam em destaque na sala, no balcão gourmet e nas bancadas dos
sanitários e o aproveitamento da vista para o mar e para o Parque de
Pituaçu.

O apartamento se encontra no último andar do prédio e possui acesso
através da sala, separada da cozinha por uma parede. A sala também dá
acesso ao lavabo. 

Possui  duas  varandas  (uma  comum  e  uma  gourmet),  além  de  um
terraço. O terraço é composto por um deck em nível  mais alto, com
piscina e acesso à casa de bombas.

Através da varanda gourmet e do terraço se acessa uma área de serviço,
que também possui  uma entrada secundária  para  o  apartamento.  A
área de serviço conta com um sanitário e um quarto de serviço.

Na  área  íntima,  o  apartamento  conta  com  4  suítes  relativamente
pequenas para o porte do imóvel.
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Figura 1: Sala existente com vista para
acesso principal e acesso à cozinha

Figura 2:  Cozinha existente com vista
para acesso à varanda gourmet

Figura 3: Varanda gourmet com vista
para bancada existente

Figura 4:  Terraço existente com vista
para deck da piscina

Figura 5: Área de serviço existente Figura 6: Quarto de serviço  



No geral,  o  apartamento possui  um acabamento que o desvaloriza  .
Todas as paredes das áreas não molhadas possuem a mesma pintura
branca e sobre superfícies desniveladas. Todos os revestimentos de piso
e das áreas molhadas são genéricos, e é intuito do projeto mudar isso.

1 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

Uma das principais mudanças propostas no projeto foi com relação aos
quartos. A suíte 2 foi integrada à suíte 1, dessa forma foi possível criar
uma Suíte Master mais espaçosa com um closet. Com cores sóbrias e ao
mesmo tempo,  relaxantes  a  Suíte  de  Ruy  foi  projetada  para  abrigar
confortavelmente um casal.  Contornando e destacando a cama,  uma
sanca de gesso no forro abrigará iluminação RGB, proporcionando mais
conforto ao ambiente.

O  novo  arranjo  da  porta  do  sanitário  da  suíte  1,  que  pode  ser
consultada na planta Construtiva (prancha 01) permitiu a criação de um
closet para abrigar as roupas de Ruy já pensando em nichos e suportes
para o uso de acessórios femininos de uma futura parceira.
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Figura 7: Suite 1 Figura 8:  Sanitário da suíte 1

Figura 9: Suite Ruy

Figura 10:  Suite Ruy



O sanitário da suíte 2 se integrou com a Suíte 3, compondo um closet
para a Suíte de Pietra. Com este espaço foi possível deixar o quarto de
Pietra  livre  de  guarda-roupa,  otimizando  o  ambiente  para  as
transformações ao longo do tempo. 

As cores escolhidas para o ambiente foram o rosa e o verde claro. A
madeira clara, do tipo pinus, veio da inspiração da arquitetura filandesa
que combina bem com as cores escolhidas para o espaço. 

A  suíte  4  foi  mantida  como  Suíte  dos  hóspedes,  com  sugestão  de
abrigar o armário com a rouparia da casa. Para decorar o espaço de
forma neutra, optou-se por usar a mesma tinta da sala, a cinza Nevoeiro
da Suvinil, e colocar um papel de parede discreto onde está a cabeceira.

A  sala  e  a  cozinha foram  integradas  seguindo  o  estilo  americano,
através de um espaçoso balcão, para proporcionar maior sensação de
amplitude no ambiente. Na mesma lógica, a sala e a varanda também
foram integradas, tornando a sala um cômodo ainda maior. Para evitar a
entrada da chuva e de ventos muito fortes no apartamento, propôs-se
fechamento da varanda com esquadrias em sistema Reiki. 

Com a integração da sala com a varanda, se fez necessário criar um
acesso à Varanda Gourmet através de um painel em marcenaria com
porta  de  correr  embutida.  Isso  trouxe  melhor  acabamento  e  muita
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Figura 11:  Suite Pietra

Figura 12:  Suite Pietra

 Suite Pietra: Referencia Pinus Suite Pietra: referência Cores



elegância para sala, principalmente ao incorporar um painel de pedra
retroiluminada. 

A figura 14 é imagem de referência para as cores, tons e também para o
jogo de luminárias Tom Dixton acima da mesa do jantar.Na figura 15
vemos referência de um tipo de pedra natural exótica retroiluminada.

Na cozinha foi proposta a troca da bancada existente por uma nova em
granito  preto  absoluto  ou  silestone  preto,  assim  como a  criação  do
balcão americano já citado que integrará a cozinha à sala.  O projeto
contempla também, toda a marcenaria na cor cinza para este ambiente,
com armários  abaixo da bancada e armários  altos,  assim como uma
peça que abrigará a geladeira, o micro-ondas embutido e uma estante
funcional e ao mesmo tempo decorativa.

A  Varanda Gourmet também adquire uma nova bancada, nesse caso
em  Granito  Vermelho  Super  Exótico  Oak  Bamboo.  Abaixo  da  nova
bancada  haverá  uma  marcenaria  que  receberá  uma  refrigeração
horizontal para os dias de festa, e na parede acima da bancada e na
churrasqueira será instalado um novo revestimento: a pastilha Metro
preta limitada por uma prateleira com iluminação decorativa com fitas
LED.
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Figura 13: Sala

Figura 14: Inspiração sala Figura 15: Inspiração painel
retroiluminado

Figura 16:  Cozinha



Para a área de serviço, foi proposta uma nova bancada em granito São
Gabriel  que  inclui  uma  nova  cuba  para  o tanque  e  espaço  para  a
máquina de lavar.  De forma similar  aos outros ambientes  já  citados,
abaixo da pedra haverá um armário. Assim como acima dela e dos lados
facilitando e otimizando a função do espaço.

O depósito, acessado através da área de serviço, conta com um armário
e  com  acessórios  para  armazenar  equipamentos  esportivos,  como
suportes para pranchas de surf e ganchos para bicicletas.

No terraço, foi proposta uma extensão do deck de madeira da piscina,
de forma a agregar uma banheira de hidromassagem e um pergolado
acima  desta.  Ao  redor  desse  novo  deck,  será  criado  um  banco  no
mesmo  material,  que  também  pode  servir  como  escada.  A  piscina
também  será  estendida,  de  forma  a  criar  uma  área  molhada  para
acomodar espreguiçadeiras. Além disso, a parede em “L” existente será
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Figura 17: Varanda Gourmet

Figura 19: Terraço

Figura 18: Terraço



demolida,  para  que,  com  um  terraço  mais  espaçoso  seja  possível  a
instalação de dois chuveirões com maior visibilidade. Será construída
também uma parede verde perto da piscina existente, conferindo maior
contato com a natureza e convidando ao relaxamento.

2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Este  documento  tem  como  objetivo,  além  de  apresentar  o  projeto
desenvolvido e as diretrizes que o nortearam, indicar as especificações
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 profissional 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, retiradas 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  construtivos  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.

Antes  do início  da  obra,  deve-se  planejar  a  logística  dos  acessos  ao
apartamento durante  o  período de execução da obra,  para  que não
sejam  interditadas  todas  as  passagens  ao  mesmo  tempo.  Todos  os
serviços  e  definições  logísticas  deverão ser  executados  conforme
exigências do Regimento Interno do Condomínio.

Nenhum  serviço  deverá  ser  iniciado  sem  que  todas  as  demolições
tenham  sido  concluídas  e  todo  o  refugo  proveniente  tenha  sido

devidamente  expurgado  em  local  permitido,  conforme  legislação
vigente.

Deve-se atentar para as instalações elétricas e hidráulicas ligadas aos
elementos a demolir, mas que ainda terão trechos a manter inseridos
nos  sistemas  existentes,  a  fim  de  não  as  inutilizar  durante  as
demolições.

Está  solicitado  em projeto  que  pisos  e  bancadas  sejam retiradas  de
maneira cuidadosa para reaproveitamento dos materiais na forma de
venda ou doação.

2.2 PISOS E REVESTIMENTOS

2.2.1 PEDRAS NATURAIS

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 plástica, 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
revestimento,  deverão  estar  conforme  o  projeto  executivo
arquitetônico.

A sala e a cozinha serão revestidas com o Granito Yellow Ônix, conforme
imagem abaixo.
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2.2.2 PISO VINÍLICO

Para  os  quartos,  foi  escolhido  o  piso  vinílico,  ideal  para  áreas  não
molhadas, pois é bastante resistente, de fácil instalação e manutenção,
de fácil limpeza e ótimo acabamento. 

Para  ideal  assentamento,  é  essencial  que  o  contrapiso  esteja
devidamente  nivelado  e  sem  fissuras,  bem  como  com  ausência  de
umidade.  Verificar  a  planta  de  paginação  antes  de  assentar  o  piso.
Recomenda-se que o revestimento seja instalado com a temperatura
ambiente entre 18º e 27º. Para mais informações, verificar o Manual de
Instalação de pisos vinílicos da Durafloor.

Para os quartos de Ruy e Pietra, assim como o corredor, foi especificado
o  piso  vinílico  Durafloor  LVT  Tivoli  da  linha  Idea,  e  ele  deve  ser
assentado em escama de peixe, conforme imagem a seguir e planta de
paginação do  projeto executivo arquitetônico

2.2.3 PORCELANATO

Antes de instalar o porcelanato, é essencial que se verifique a perfeita
regularização  da  superfície,  não  sendo  tolerada  a  existência  de
irregularidades. Todas as superfícies devem estar limpas, secas, livre de
óleos ou tintas.

Recomenda-se aplicar o porcelanato sobre o contrapiso curado há 14
dias,  ou  seja,  executados  a  no  mínimo  14  dias  antes  de  aplicar  o
revestimento (esse tempo pode variar um pouco conforme fabricantes
e instaladores).

Para dar início à instalação, deve-se checar no projeto arquitetônico a
paginação do piso, a diagramação das paredes e o ponto de início de
aplicação das peças. 

Verificar  se o ambiente  onde será assentado o porcelanato está “no
esquadro”, ou seja, se as paredes estão paralelas e os encontros estão
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Figura 20: Granito Yellow Ônix (Sala e cozinha)

Figura 21: Piso vinílico assentado em escama de peixe



formando um ângulo de 90° (ângulo reto). Caso a parede adjacente ao
local de início da aplicação esteja desalinhada, a arquiteta deverá ser
consultada para avaliar a possibilidade de transferir a saída do piso para
outro local, onde hajam menos cortes das peças.

Assentar uma linha de peças no piso como mestra partindo do ponto
inicial  indicado  em  projeto  e  com  a  mestra  pronta,  começar  o
assentamento das peças do fundo do ambiente para a porta, evitando-
se, assim, pisar sobre o piso assentado antes da hora. 

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

A argamassa de assentamento que deverá ser utilizada é do tipo ACIII
para porcelanatos maiores que 60x60cm, como é o caso (porcelanato
com formato 80x80cm). Para as peças assentadas no interior dos boxes,
deve ser previsto o uso aditivo impermeabilizante.

Durante o assentamento dos pisos e revestimentos, deve-se limpar a
superfície 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  para  o  porcelanato  escolhido.  Recomendamos  o  uso  de
rejunte  acrílico  na  cor  branca,  preferencialmente  com  aditivo
impermeabilizante.

Para  diagramação das  paredes,  o  porcelanato  deverá  acompanhar  o
sentido e o alinhamento das juntas utilizado no piso, conforme projeto.

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

OBS: O acabamento das quinas de encontros de porcelanatos, será feito
com o corte e encaixe deles em 45°, deixando visível apenas a junta que
deverá ter no máximo 2mm de espessura. 

No Sanitário de Ruy, estão previstos dois porcelanatos diferentes: um
para o piso e as paredes do box outro para o piso e as paredes do lado
de fora dele. No interior do box, será usado o Porcelanato Imbuia Clara
Portobello  20x120,  enquanto  para  seu  exterior,  o  escolhido  foi  o
Porcelanato Amsterdan Portobello 60x60.
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Figura 22: Porcelanato Amsterdan
Portobello 

Figura 23: Porcelanato Imbuia Clara
Portobello

Figura 24: Suíte Ruy



Para a cozinha, foi escolhido um porcelanato de proporções maiores e
em tom off white para compor o ambiente: o Porcelanato Off White
90X90 da Portobello.

No  lavabo,  foi  escolhido  o  Porcelanato  Carbone  Deluxe  Decortiles
10x11,5  para  as  paredes  e  o  Porcelanato  Concreto  Cinza  Portobello
20x180 para o piso.

Para  o  sanitário  de  Pietra,  foi  previsto  o  porcelanato  Patch  Twenty
Deluxe Decortiles 18,5X18X5 no tom Nude como aparece na figura 29 2
30.
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Figura 25: Porcelanato Off White  Portobello.

Figura 27:  Porcelanato Concreto
Cinza Portobello

Figura 28: Imagem 3d do Lavabo

Figura 29: Imagem 3d do Sanit. Pietra

Figura 26:  Porcelanato Carbone Deluxe
Decortiles



2.3 FORRO DE GESSO

As  placas  são  encaixadas  umas  nas  outras  e  suspensas  por  arames
pendurados  em  pinos  atirantados  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
fixação 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 superfície  metálica
passível de entrar em contato com ele (caixilhos, metais sanitários, etc)
deverá ser previamente protegida, mesmo que tais componentes sejam
anodizados, cromados, etc. 

Verificar cuidadosamente os detalhes dispostos na prancha de Forro e
iluminação: Prancha 06. Sempre privilegiar a decisão que deixe o pé-
direito mais alto possível atentando-se para as compatibilizações com a
estrutura, iluminação e o ar-condicionado.

Para acabamento da superfície, verificar item 2.4 PINTURA.

2.4 PINTURA

Para  a  pintura  do  forro  em  gesso,  recomenda-se  utilizar  uma  tinta
própria para ser aplicada direto no gesso nivelado, dispensando o fundo
de preparação para esta superfície. No caso da escolha de outra tinta
(como a PVA por exemplo), é preciso aplicar o fundo preparador antes. 

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

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

Recomenda-se  que  a  última  demão  de  tinta  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 Coral Direto no Gesso ou Suvinil Gesso, na
cor branco neve. 

A Sala será pintada com Tinta Acrílica acetinada com a cor cinza claro
Nevoeiro C160 da Suvinil, esta mesma cor será utilizada para circulação
e quarto de hóspedes trazendo unidade e calma ao ambiente. Ainda na
sala, para criar uma ‘profundidade’ na região do acesso, será usado um
cinza mais escuro, a cor Tubarão Cinza D380 da Suvinil, na tinta do tipo
acrílica acetinada superlavável.
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Figura 30: Porcelanato Patch Twenty Deluxe Decortiles

http://www.blogdogesseiro.com/saiba-como-e-produzido-o-sisal-e-conheca-suas-aplicacoes/
http://www.blogdogesseiro.com/saiba-como-e-produzido-o-sisal-e-conheca-suas-aplicacoes/
http://www.blogdogesseiro.com/saiba-como-e-produzido-o-sisal-e-conheca-suas-aplicacoes/


Para  a  Suíte  de  Ruy  e  Closet,  foi  prevista  a  tinta  acrílica  acetinada
superlavável na cor Manteiga de Carite A155, da Suvinil.

Para a Suíte de Pietra foi escolhido um tom próximo ao do papel de
parede, nesse caso a cor Regata P024 da Suvinil. 

2.5 ESQUADRIAS E VIDROS

2.5.1 ESQUADRIAS

Na varanda e na sala será colocado o fechamento em vidro com Sistema
de Envidraçamento Reiki em toda a sua extensão. Para garantir o bom
funcionamento do sistema e estanqueidade da esquadria as medidas e
detalhes de instalação devem ser definidos pelo fabricante do produto. 

Todos os guarda-corpos externos do Terraço devem ser substituídos por
material reforçado e de qualidade com a sugestão de tubo de fixação
em nanocarbono e vidro blindado, decisão tomada principalmente após
o acidente ocorrido onde uma das placas de vidro se soltou caindo na
área  técnica  do  apartamento  vizinho  e  que  por  sorte,  não  feriu
ninguém.

2.5.2 BOX

Os boxes a serem instalados terão uma folha fixa e uma folha de correr,
em vidro temperado transparente incolor, espessura de 8 mm.

Utilizar  kit  Elegance,  com  trilhos  e  roldanas  aparentes  em  inox,  ou
trilhos simples (perfil retangular) em alumínio branco seguindo todas as
dimensões conforme projeto.

2.5.3 ESPELHOS 

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

O projeto conta com modelos de espelho que possuem retroiluminação
e portanto as medidas e detalhes do projeto devem ser considerados

assim  como  as  medidas  descritas  no  item  7  da  planilha  de
especificações em anexo.

2.6 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  quantidades/comprimentos  decididos
conforme avaliação desse profissional.

Os acabamentos das tomadas e interruptores deverão seguir o padrão
do projeto de automação. Quando os mesmos não forem especificados,
devem, então, ser em material plástico, 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 Tramontina, 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
quantidades  e  tipos  solicitados,  consultar  o  projeto  e  a  planilha  de
especificações e quantitativos dos materiais.

2.7 ILUMINAÇÃO

A distribuição de pontos de luz nos ambientes do apartamento de Ruy
tem por objetivo deixar os ambientes aconchegantes e calmos optando
por lâmpadas na cor branco quente. Os circuitos de acionamento das
lâmpadas foram pensados majoritariamente em duas cenas: circuitos
decorativos com spots e fitas leds atreladas a marcenaria e circuitos
gerais com lâmpadas mais fortes para a visão e iluminação geral dos
ambientes.  A  iluminação  do  apartamento  será  automatizada  e  os
circuitos  e  módulos  devem  seguir  a  recomendação  do  projeto  de
automação. Além disso é necessário um Projeto Elétrico que respeite a
distribuição  de  pontos  e  especificação  de  luminárias  dispostas  na
Prancha 06: Planta de Forro e iluminação.
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Para a Sala, a proposta é usar um conjunto com quatro combinações da
luminária  pendente  Tom  Dixon  conforme  a  imagem  que  mostra  o
pendente 1.

A  suíte  Pietra  tem também uma proposta  de  pendentes  em vez  de
abajur para ser usado na mesa de canto. A sugestão é usar pendentes
aramados com tecido interno como aparecem nas Imagens Pendente 2
e 3

O  lavabo  recebe  a  sugestão  aramados  em  canopla  única  conforme
aparecem na imagem renderizada do ambiente.

Para os demais pontos da casa, os tipos de luminária são de alumínio
branco  anodizado  para  receber  lâmpadas  LED  como  aparecem  nas
opções abaixo:

Ao efetuar as compras, dar preferência a luminárias com lâmpadas LED
ou OLED, com maior eficiência energética do sistema de iluminação. 
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Spot LED
direcionável

10x10cm

Luminária de Embutir LED
20x20cm

Luminária LED 10x10cm

Figura 16: Painel LED 10x10cm

Pendente 2: Painel LED 10x10cm Pendente 3: Painel LED 10x10cm

Pendente 1: Luminárias estilo Tom Dixon
Painel LED 10x10cm



2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.8.1 LOUÇAS SANITÁRIAS

As  tubulações  e  conexões  deverão  ser  calculadas  e  definidas  pelo
encanador  contratado  (Marca  sugerida:  Tigre).  Todos  os  pontos
hidrossanitários (água e esgoto) deverão ser testados e corrigidos,  se
necessário, antes da colocação dos revestimentos. 

As bacias sanitárias deverão ter caixa acoplada e ser de louça branca
com acionamento duo, que auxilia na economia de água. 

Para  os  lavatórios  foram  escolhidos  os  seguintes  modelos:  Lavatório
suspenso da linha Izy da Deca, (L100) na cor branco gelo para o sanitário
de serviço; Cuba de sobrepor da Deca (L1044) na cor branco gelo para o
sanitário  de  Ruy;  Cuba  de  sobrepor  da  Deca  (L1042.GL.17)  grelha  e
válvula  oculta  cerâmica  gold  para  o  sanitário  de  Pietra;  Cuba  de
sobrepor  da  Deca  (L1042.C.17)  grelha  e  válvula  oculta  cerâmica
cromada  para  o  sanitário  de  hóspedes;  Cuba  em  aço  inox  Franke
Neptune Nex 621 com acessório para cozinha; E por fim a cuba dupla
retangular Plus (2C 34-28 BS) em aço inox polido da Tramontina para a
varanda Gourmet.

Para o tanque, foi prevista a cuba multiuso de sobrepor da Deca (L110),
na cor Branco Gelo para a área de serviço, optou-se por uma cuba de
louça ao invés de inox por conta do salitre. 

Como  bacias  sanitárias,  foram  especificados  os  seguintes  modelos:
Bacia sanitária da Deca (LK P.230) com caixa acoplada Dual Flux na cor
branco gelo para o lavabo; Bacia sanitária da Deca Carrara (P.606) com
caixa acoplada Dual Flux na cor Branco Gelo para o sanitário de Pietra e
sanitário  de serviço;  E  finalmente a bacia sanitária  da  Deca da linha
Nuova (P.133) com caixa acoplada dual flux na cor branco gelo para o
sanitário de hóspedes e o sanitário de Ruy. Esta bacia foi escolhida por
conta da sua menor dimensão. No caso da alteração da especificação a
medida de passagem entre bacia e cuba deve ser verificada.

Além disso, o terraço receberá uma banheira de hidromassagem para 5
pessoas,  automatizada com spa.  Com as  opções de especificação da
Jacuzzi com medida aproximada de 220 x220cm

2.8.2 METAIS SANITÁRIOS

Os metais sanitários deverão ser instalados no final da obra, para evitar
arranhões no inox. Caso sejam instalados ainda com a obra em pleno
andamento,  recomenda-se  deixá-los  protegidos  pelas  embalagens
plásticas, ou providenciar plástico para cobri-los bem.

Para cubas de apoio, recomenda-se a utilização de torneiras de parede
ou de mesa, com bica alta. Assim como a cuba, a torneira deverá ser
disponibilizada na obra, quando for feita a instalação da bancada para
furação do orifício de instalação dela no rodapia.

Recomenda-se  seguir  a  mesma  linha  da  torneira  para  escolha  dos
acabamentos  de  registros,  duchas  higiênicas  e,  se  possível,  para  os
acessórios (item 2.9) também.
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Imagem de referência do Spa para área externa



Em seguida, algumas peças que aparecem no item 2.9 da planilha de
especificação  como  o  monocomando  filtro  Twin  para  a  Cozinha  e
monocomando  de  mesa  da  linha  Spin  Gourmet,  também  da  Deca
(2281.C) cromado para a Varanda Gourmet.

No Lavabo, a opção escolhida foi a torneira de parede com fechamento
automático  Deca  TOUCH  1171.C.TCH  cromado  que  precisa  de
alimentação de energia para o funcionamento do LED.

Na  suíte  Pietra,  todos  os  metais  terão  acabamento  Gold,  inclusive
aqueles que estão na cuba, como a grelha e a válvula de escoamento, o
chuveiro e a ducha higiênica.  O misturador de mesa será o de Bica Alta
Deca Quadra Gold 1877.GL93 como aparece na imagem abaixo:

2.8.3 OUTROS

Os  acessórios  de  instalação  de  todas  as  peças  devem  seguir  a
recomendação dos fabricantes. Bacias sanitárias devem ser fixadas com
parafusos e entre a bacia e a tubulação de esgoto, é preciso colocar o
DecaAnel ou outro anel emborrachado similar. O engate flexivel deve
ter medida suficiente para conexão na caixa acoplada.

Tanques e cubas devem prever parafusos de fixação quando necessário.
Os assentos das bacias sanitárias devem ser compatíveis em absoluto
com a bacia usando os produtos de melhor qualidade e durabilidade.

2.9 ACESSÓRIOS

Alguns acessórios são fundamentais na hora de equipar o sanitário. São
eles: portas toalhas de banho e de rosto, papeleira para papel higiênico,
saboneteira e ganchos/cabides de apoio.
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Cozinha: Filtro Twin Deca 2240.C Área Gourmet: Spin Goumet

Lavabo: Deca Touch parede 

Suíte Pietra: Deca Touch parede 



Recomendamos sempre o uso de produtos em inox, que apresentam
maior durabilidade em uma área úmida como a de um sanitário.

Com atenção em especial aos metais do sanitário Pietra que serão da
linha Gold da Deca.

A  especificação,  ponto  de  instalação  e  quantidade  podem  ser
encontrados nos detalhes das áreas molhadas do projeto.

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

2.10  PEDRAS

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  profissionais
especializados e com experiência na execução deste serviço.  Os filetes
de  box  deverão  ser  compostos  por  2  peças  de  2cm  de  espessura
coladas, com 4cm de largura total. Para perfeita vedação em contato
com o piso, recomendamos que o filete seja instalado sob vala no piso,
e  não  diretamente  sobre  o  porcelanato.  Vedar  com  silicone
transparente. 

O piso da sala e cozinha foi projetado em pedra natural com granito
Yellow  ônix  Polido,  conforme  citado  no  item  2.2.1  do  presente
memorial,  e  o  mesmo  granito,  ou  outro  que  possa  ser  usado  para
retroiluminação que fique harmônico com o restante da especificação
deve ser instalado para compor o painel da sala conforme o projeto. 

A bancada da cozinha poderá ser  em Dekton Kelya,  ou em silestone
Soap Charcoal,  como podem ser  vistos  nas  imagens a seguir,  ou até
mesmo o preto Absoluto. A definição entre uma das três opções será
dada a partir do orçamento da bancada.
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Silestone Soap Charcoal: Opção para cozinha (imagem
referência do fabricante)

Dekton Kelya: Opção para cozinha (imagem referência)



As  bancadas  dos  banheiros  da  Suíte  Pietra  e  Suíte  Hóspedes  estão
especificadas em marmoglass branco absoluto. Para a suíte de Ruy está
previsto  o  granito  verde  Super  Exótico  Green  Peace,  da  Brasigram
conforme imagem abaixo. 

Conforme  já  citado  anteriormente,  a  marmoraria  encaminhará  um
técnico para fazer as perfurações para encaixe das cubas e torneiras,
durante  a  obra,  quando  essas  peças  não  forem  recebidas
anteriormente.

2.11 MARCENARIA

O  projeto  conta  com  medidas  gerais  da  marcenaria  e  proposta  de
divisórias baseadas nas informações obtidas durante às reuniões com o
cliente.  Essas  medidas  podem  sofrer  ajustes  para  o  melhor
aproveitamento  técnico  e  orçamentário  desde  que  estas  alterações
sejam comunicadas à equipe de arquitetura.

Para  confecção  da  marcenaria,  recomendamos  que  o  profissional
responsável da loja visite o local da obra, após a instalação das pedras,
pisos e revestimentos, para que possa ter como referência o espaço já
construído  das  áreas  molhadas  e  também  dos  quartos.  As  peças
estruturais dos armários deverão ter no mínimo 200mm de espessura,
sendo para as internas a espessura admitida é de até 150mm. 

A padronagem dos laminados melamínicos  de revestimento do MDF
deverão  ser  definidas  conforme  o  catálogo  disponível  de  padrões
oferecidos  pela  loja  contratada,  respeitando  a  linguagem  e
características que aparecem nas imagens renderizadas e no projeto.
Portas  em  vidro  e  outros  detalhes  na  marcenaria,  deverão  seguir
indicações do projeto.

3 DISPOSIÇÕES FINAIS

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

As  especificações  técnicas  dos  materiais  indicados  nesse  projeto
constam também nas planilhas de quantitativos em anexo. 

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

Arquiteta Responsável pelo Projeto: Joana Rezende| CAU A58576-9
Telefones: (71) 98153-7501 | 3037 7361 | atelierplural@gmail.com
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ANEXOS

A) Pranchas com Desenhos Técnicos do Projeto Executivo:

1 PLANTA BAIXA CADASTRO
2 PLANTA BAIXA LAYOUT
3 PLANTA BAIXA CONSTRUTIVA 
4 PLANTA DE PISO
5 PLANTA DE INDICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS 
6 PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO
7 PLANTA DE INDICAÇÃO DE AR CONDICIONADO
8 ÁREA MOLHADA - COZINHA - PLANTA BAIXA E VISTAS
9 ÁREA MOLHADA - ÁREA DE SERVIÇO
10 ÁREA MOLHADA - VARANDA GOURMET - PB E VISTAS
11 ÁREA MOLHADA – TERRAÇO
11a DETALHES DO TERRAÇO
12 ÁREA MOLHADA – LAVABO
13 ÁREA MOLHADA - SANIT. SUÍTE RUY
14 ÁREA MOLHADA - SANIT. SUÍTE PIETRA
15 ÁREA MOLHADA - SANIT. HÓSPEDES
16 DET. BANCADA – LAVABO
17 DET. BANCADA - SANIT. RUY
18 DET. BANCADA - SANIT. PIETRA
19 DET. BANCADA - SANIT. HÓSPEDES
20 DET. BANCADA - VARANDA GOURMET
21 DET. BANCADA – COZINHA
22 DET. BANCADA - ÁREA SERV.
D1 SALA DE ESTAR E JANTAR
D2 SUITE RUY - PLANTA BAIXA E VISTAS
D3 CLOSET RUY

D4 SUÍTE PIETRA
D5 CLOSET PIETRA
D6 SUÍTE HÓSPEDES
D7 DEPÓSITO
D8 DET. NICHOS SANITÁRIOS

B) Planilha de Especificação e Quantitativos de Materiais
C) Protocolo de Entrega para a RRT 6435726
D) CD com os arquivos digitais em PDF (Anexos A, B e C)
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