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1 APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta o projeto de arquitetura de interiores para o
apartamento de Estelle e Jorge, localizado no edifcio Jardim Primavera,
à Rua Barão do Triunfo, nº 364, bairro Rio Vermelho, Salvador-BA, com
área aproximada de 70 m2.

Algumas solicitações do casal nortearam as decisões de projeto, como o
pedido deles de evitar reformas, demolições e outras intervenções que
exigissem  um  tempo  de  obra  muito  prolongado,  uma  vez  que  o
nascimento do segundo flho, Heitor, já está perto de acontecer. A ideia
é  que  o  novo  integrante  da  família  possa  ser  recebido  no  novo
apartamento, em seu novo quartnho, com o irmão Benício.

Uma  das  principais  demandas  foi  a  distribuição  do  layout  da  SALA,
aproveitando  ao  máximo  o  mobiliário  do  casal  (guardado  em  um
depósito  à  espera  da  entrega  das  chaves),  e  mantendo  também  a
marcenaria existente no local e a reforma do forro e iluminação que já
foi realizada no apartamento (Figuras 1 e 2).

Figura 1: Estante e rack da TV 
(marcenaria existente).

Figura 2: Reforma recente do forro e 
da iluminação de alguns ambientes.

Na VARANDA,  a  localização  da  condensadora  do  ar-condicionado do
QUARTO DOS FILHOS,  assim como a  coleta  improvisada de  água do
dreno em um balde que precisa ser trocado constantemente (Figuras 3
e 4), incomodam muito Estelle. Porém, para que seja feita a relocação
deste  equipamento,  o  embutmento  do  dreno e  sua  coleta  de  água
direto  na  tubulação,  seria  preciso  investr  em  intervenções  maiores,
como quebra de piso e/ou forro, paredes e remoção de pastlhas com
posterior substtuição das mesmas.

Figura 3: Abertura do forro para 
passagem do dreno da condensadora 
do ar-condicionado.

Figura 4: Posição da condensadora e 
balde para recolhimento da água.

Na COZINHA e  na  ÁREA DE SERVIÇO,  foi  solicitada  a  integração dos
eletrodoméstcos  do  casal  e  outros  que  eles  vão  adquirir  com  a
marcenaria  existente,  que  será  mantda  (Figuras  5  e  6).  Além disso,
espera-se  que  seja  feita  uma  modernização  da  decoração  com  a
inserção de cores e de alguns elementos decoratvos nestes ambientes.
Por  fm,  o  projeto  deverá  contemplar  também  a  otmização  dos
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espaços,  considerando  a  forma  de  organizar  e  de  utlizar  os
equipamentos,  superfcies  de  trabalho  e  compartmentos  da
marcenaria.

Figura 5: Marcenaria existente a ser 
mantda e eletrodoméstcos que serão
substtuídos.

Figura 6: Marcenaria existente a ser 
mantda e eletrodoméstcos que serão
substtuídos.

Entre todas as intervenções solicitadas para este projeto, uma delas se
destacou como prioritária que foi a decoração do QUARTO DOS FILHOS,
incluindo o layout dos móveis, pintura e revestmentos das paredes. O
projeto precisou unir os móveis dos clientes (berço, poltrona, mesinha,
pufe, etc.)  e  o enxoval  de Benício,  que será,  em breve, utlizado por
Heitor,  aos  novos  mobiliários,  como  a  cama  montessoriana  e  uma
cômoda funcional. 

Não  serão  feitas  alterações  nos  sanitários,  nem  no  gabinete  neste
projeto.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO
De forma geral, a ideia principal foi aproveitar ao máximo os móveis e
equipamentos  que  o  casal  já  possuía  em  sua  casa  de  Brasília  e  a
adaptação deles aos espaços existentes, evitando grandes reformas e
reduzindo o tempo de preparação do apartamento para receber Heitor
e toda a família (Figura 7).
 

Figura 7: Planta de Layout do apartamento desenvolvida para este projeto.

Para o novo layout da SALA DE ESTAR E JANTAR, priorizou-se a liberação
das  circulações,  com  menor  quantdade  de  móveis,  que  também
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deverão  ser  menores  que  os  móveis  dos  proprietários  anteriores.  A
decoração será nas cores preta, branca e cinza, unindo a elegância e
estlo clássico de Estelle à pratcidade de Jorge. O posicionamento do
novo sofá-cama encostado na parede e não de frente para o móvel da
TV, foi  uma solicitação do casal  para deixar a  circulação mais livre e
permitr que ao abrir o móvel, o ambiente contnue harmonioso. 

Já na VARANDA, uma vez que a ideia é evitar ao máximo quebra-quebra
e obras de reforma, a condensadora e o dreno em situação improvisada
ainda serão mantdos dessa forma temporariamente. Para disfarçar esta
confguração  e  melhorar  o  aspecto  da  VARANDA,  foi  proposto  um
armário que, além de esconder o equipamento, poderá servir de apoio
para  a  VARANDA,  com  compartmentos  internos  e  mesinha  onde
embaixo serão colocados os pufes que o casal já possui e que pretende
forrar para renová-los (fgura 8).

Figura 8: Vista frontal do armário ripado da VARANDA.

A COZINHA e a ÁREA DE SERVIÇO precisaram de uma dedicação especial
para encaixar os eletrodoméstcos e outros objetos de organização do
espaço, uma vez que o casal possui mais equipamentos que os antgos
proprietários. Sendo assim, foi preciso relocar a máquina de lavar (lava
e  seca),  para  o  lado  do  tanque,  por  exemplo,  abrindo  espaço  para
colocar  a  lava-louças,  equipamento  que  Estelle  não  abre  mão  pela
pratcidade  oferecida  ao  seu  dia-dia.  Esta  modifcação  precisará  ser
validada em visita técnica, após entrega das chaves, por profssionais de
elétrica  e  hidrossanitária  para  avaliar  as  modifcações  que  serão
necessárias no que se refere a instalações e possíveis intervenções mais
invasivas. Além desta, que é a maior mudança proposta para a ÁREA DE
SERVIÇO, uma divisória de vidro deverá ser instalada sobre a mureta
que  divide  este  ambiente  da  COZINHA,  e  uma  mesinha  de  apoio,
também de vidro, servirá de apoio, acima da máquina de lavar louças
(fgura  9).  Na  COZINHA,  Estelle  pediu  para  colocar  alguns  pratos
decoratvos acima da janela para compor melhor o ambiente. O azul foi
a  cor  escolhida  para  este  ambiente.  Completando  a  composição,  as
cadeiras azuis que eram da mesa de jantar no apartamento de Brasília,
serão usadas na bancada da COZINHA (fgura 10).

Figura 9: Perspectva da 
COZINHA/ÁREA DE SERV. do projeto.

Figura 10: Perspectva da COZINHA do 
projeto.
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Para  o  QUARTO  DOS  FILHOS,  além  de  seguir  na  mesma  linha  de
aproveitamento  do  mobiliário  do  casal,  optou-se  também  por
aproveitar o enxoval do primeiro flho. Por isso, foi necessário escolher
uma base de cores neutra que possa incluir  o amarelo e o cinza do
enxoval de Benício, com o azul e cinza do enxoval pretendido para o
novo bebê. Foi escolhida, então, a base de cores branca e cinza para
compor com os enxovais dos dois meninos.
Para  alegrar  um pouco mais  o  ambiente,  foi  escolhido um papel  de
parede geométrico nos tons da base de cores defnida para o quarto,
que deverá ocupar toda a parede onde estará encostado o berço do
caçula  (fgura  11).  Neste  mesmo  lado  do  quarto,  será  montado  o
trocador em conjunto com a cômoda e fraldário, mantendo um tpo de
“setorização” sutl do quarto, para cada flho.

Figura 11: Papel de parede no lado do quarto que será do caçula Heitor.

Assim, na parede oposta do espaço, fcará a cama Montessoriana do
flho mais velho, seus brinquedos e o espelho sugerido também por
esta abordagem pedagógica. Nesta parede, a personalização fcará por
conta do letteringe exclusivo a ser desenhado pela própria arquiteta no
local (fgura 12).

Figura 12: Letteringe no lado do quarto que será de Benício.

Os  toques  especiais  fcam  por  conta  das  decorações,  com  tapetes,
almofadas, mantas, abajur, iniciais dos meninos em MDF, etc (fgura 13).

Figura 13: Mais decorações especiais para o Quarto dos Filhos.
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3 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 sua execução.  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.

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Antes mesmo do início dos serviços, logo após a entrega das chaves,
deverá ser agendada a visita técnica de um eletricista para verifcação
das possibilidades de modifcações pretendidas nas instalações elétricas
da COZINHA e ÁREA DE SERVIÇO e para uma análise geral das condições
do sistema elétrico do apartamento (checar possibilidade de trocas das
tomadas  existentes  por  outras  com  mais  pontos,  dimerização  da
iluminação  do  QUARTO  DOS  FILHOS,  etc.).  Da  mesma  forma,
recomendamos que um encanador também seja consultado no local
quanto  aos  ajustes  referentes  à  conexão  de  uma  máquina  de  lavar
louças à ÁREA DE SERVIÇO.

Recomendamos também que antes do início da execução do projeto, o
pintor seja convocado para visitar o local e realizar uma quantfcação
mais  precisa das tntas e massas necessárias para pintura de todo o
apartamento.

Por fm, outros profssionais,  como marceneiro e vidraceiro,  também
deverão visitar o apartamento para conferência de medidas antes de
começarem a confeccionar qualquer produto.

Para início da execução do projeto, deverão ser realizados os serviços
preparatórios da área de trabalho, como as retradas dos mobiliários e
elementos que não serão aproveitados e expurgos necessários a deixar
o local 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, no momento, por exemplo, de fxação de novos móveis,

luminárias e objetos decoratvos que exijam perfurações das paredes.
Recomendamos que os móveis existentes que serão mantdos, sejam
protegidos da poeira com lonas plástcas.

Deve-se  elaborar  um  cronograma  mínimo  de  planejamento  dos
serviços,  lembrando  que  as  defnições  de  logístca  deverão  estar
conforme exigências do Regimento Interno do Condomínio, respeitando
horários de carga e descarga de materiais,  trânsito de pessoal,  cujas
identfcações  deverão  ser  registradas  junto  ao  Condomínio  e
comunicação dos serviços aos demais condôminos.

3.2 PISOS E REVESTIMENTOS
3.2.1 MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS
Durante  o  desenvolvimento  do  projeto,  identfcou-se  que  não  será
viável trocar o piso do apartamento, conforme desejado inicialmente,
por conta do tempo reduzido que os clientes dispõem para a reforma.
Sendo assim, recomendamos que para alcançar uma melhor aparência
geral e higienização dos ambientes, seja feita a limpeza dos rejuntes e
de todos os pisos e revestmentos cerâmicos existentes, recompondo os
pontos que forem necessários com novo rejuntamento.

Para realização da limpeza, indicamos que seja contratada uma empresa
especializada e sejam utlizados produtos livres de ácidos tóxicos e que
sejam biodegradáveis, evitando a exposição principalmente das crianças
a possíveis resquícios dos produtos. 

Produtos de referência: 

• Desincrustante ecológico Limpa Fácil  Ultra,  da Crystalcor  (ver
descrição e aplicação do produto em:

https://wwwwww.produtosqueresolvem.com.br/limpeza-de-
piso/produto-para-piso/limpeza-porcelanato/crystalcor-limpa-
facil-ultra – Acesso em outubro de 2019. 

• Desincrustante ácido orgânico Limpa Fácil Pós Obra, da Econano
(ver descrição e aplicação do produto em:

https://wwwwww.performance.eco.br/produto/11/limpa-facil-pos-
obra/- Acesso em outubro de 2019.
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A  limpeza  dos  pisos  e  revestmentos  deverá  ser  realizada  após  a
fnalização  dos  serviços  de  obra  (elétrica,  hidrossanitária,  pintura,
marcenaria e vidraçaria) e antes da chegada dos móveis e decorações.

Antes da realização da limpeza, recomendamos que seja feito um teste
de  efcácia  do  produto  em  um  trecho  pequeno  e  escondido  do
piso/parede. Caso não funcione satsfatoriamente, os rejuntes antgos
deverão ser  removidos  para  substtuição com rejunte  acrílico  na  cor
branca,  seguindo  todas  as  recomendações  do  fabricante  quanto  à
aplicação e tempo de secagem para liberação do tráfego de pessoas no
local.  A  remoção  do  rejunte  antgo  deverá  ser  realizada  com
ferramentas apropriadas para a otmização do serviço, como raspadores
de rejunte ou cortador elétrico. 

3.3 RODAPÉ
O rodapé em madeira existente no  QUARTO DOS FILHOS, deverá ser
removido para instalação de um novo rodapé de poliestreno reciclado,
na cor branca, com altura de 10 a 15 cm. 

Recomenda-se que a fxação seja feita com cola ou adesivo da mesma
marca do rodapé. As buchas “T” a cada 40 cm ou fta de  dupla face
ajudam a fxar as peças até que a cola seque totalmente. A cola deve ser
distribuída  em  duas  linhas  paralelas  do  início  ao  fm  da  peça,
contemplando a parte superior e inferior dela. 

Modelos de referência: Rodapé Santa Luzia Engenharia (códigos: SL102
RP/B – fgura 14 ou 3532 RP/BR), altura de 10 cm, ou ainda optar pelo
mesmo modelo da mesma linha e marca, com altura de 15cm (código:
3533 RP/BR) – fgura 15. 

O  comprimento  de  todos  eles  é  2,40m,  a  espessura  é  14,0  mm  e
necessitam de acessórios para instalação como cola, bucha T, e massa
Premium, da mesma marca. 

Contratar profssional especializado para correta instalação.

Para melhor aderência da cola, sugerimos que seja feito o lixamento da
superfcie  após a  remoção do rodapé antgo e a limpeza com sabão
neutro.

As  quinas  deverão  juntar-se  com  cortes  a  45,0  cm  nas  peças.  Os
encontros entre elas e com as paredes, bem como as emendas, deverão
ser rejuntados com a massa Premium recomendada.

Figura 14:  Rodapé Santa Luzia, SL102
RP/B

Figura 15:  Rodapé Santa  Luzia,  3533
RP/BR

Verifcar  recomendações  sobre  o  acabamento  dos  rodapés  no  item
3.4.2 referente às pinturas.

3.4 PINTURAS
3.4.1 PAREDES
Para a pintura das paredes em geral, recomenda-se que seja feito um
leve lixamento  para eliminar as sujeiras e gorduras acumuladas,  logo
depois deve-se aplicar uma camada de massa (nos locais necessários,
conforme avaliação do pintor que realizará o serviço) e feito um novo
lixamento. Já para os pontos que apresentam quebras e irregularidades
na parede, o emassamento e lixamento são etapas imprescindíveis.

Todo  o  apartamento  deverá  ser  pintado  com  três  demãos  de  tnta
acrílica  de  acabamento  acetnado,  na  cor  branco  neve,  exceto  o
QUARTO  DOS  FILHOS  e  uma  das  paredes  do  QUARTO  DO  CASAL,
conforme projeto.

Produtos de referência: Tinta acrílica premium Suvinil Toque de Seda, na
cor branco neve e Suvinil Massa Corrida.

Para o QUARTO DOS FILHOS, utlizar tnta acrílica de alto desempenho,
indicada  para  ambientes  internos,  sem cheiro,  também  aplicando-se
três demãos.
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Produto de referência: Tinta Super Lavável Antmanchas, da Coral, na
cor prata fna.

Para  o  QUARTO  DO  CASAL,  utlizar  também  a  tnta  acrílica  de  alto
desempenho, indicada para ambientes internos, sem cheiro (apenas na
parede da cabeceira), também aplicando-se três demãos.

Produto de referência: Tinta Super Lavável Antmanchas, da Coral, na
cor licor de amendoim.

3.4.2 RODAPÉS
O novo rodapé a  ser  instalado no  QUARTO DOS  FILHOS,  deverá  ser
pintado com tnta esmalte à base de água, sem cheiro, na cor branco
neve.
Com uma lixa bem fna (600 a 900), lixar o perfl apenas para fosquear o
brilho do produto, sem danifcar a tnta original de fábrica. 
Pintar de modo que os rodapés sigam a mesma linha de pintura, ou
seja,  caso  se  tenha  começado  a  pintar  na  horizontal,  deve-se
permanecer assim até o fnal. Isso fará com que o resultado fque mais
uniforme.  Aplicar  três  demãos  da  tnta  para  obter  um  acabamento
melhor. 
É aconselhável que a pintura do rodapé seja feita DEPOIS da instalação
do  mesmo.  Para  a  limpeza  dos  rodapés  após  instalados,  antes  da
pintura, serão necessários apenas um pano úmido e detergente neutro. 

Produto de referência: Tinta esmalte à base de água - Seca Rápido da
Suvinil, na cor branco neve.

3.4.3 FORROS DE GESSO
Para a pintura do forro em gesso, recomenda-se utlizar 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 látex, por exemplo), é preciso aplicar o fundo preparador
anteriormente.

Antes da tnta/preparador,  deve-se aplicar  a  massa acrílica  e lixar  as
superfcies. Este procedimento deverá ser feito apenas nos locais que
necessitam  de  regularização,  identfcados  em  visita  técnica  com  o

pintor.  Os  que  não  precisam  ser  regularizados  poderão  ser  apenas
limpos com pano seco ou levemente úmido, para remoção de poeira.

Após  o  lixamento,  aplicar  duas  demãos  da  tnta  própria  para  gesso,
seguindo as recomendações do fabricante quanto à diluição em água e
outras informações necessárias. 

Produtos de Referência:  Tinta Coral Direto no Gesso ou Tinta acrílica
Gesso e Drywwall, da Suvinil. Massa Acrílica, também da Suvinil.

3.4.4LAJES SEM FORRO
Para a pintura das lajes sem forro em geral, recomenda-se que seja feito
um leve  lixamento  para  eliminar  as  sujeiras  e  gorduras  acumuladas,
aplicada  uma  camada  de  massa  (nos  locais  necessários,  conforme
avaliação do pintor que realizará o serviço) e feito um novo lixamento.

Todas as lajes sem forro deverão ser pintadas com duas demãos de tnta
látex PVA fosca, na cor branco neve.

Produtos de referência: Tinta látex Suvinil Clássica, na cor Branco Neve e
Suvinil Massa Corrida.

3.5 PAPEL DE PAREDE
Para  instalação  do  papel  de  parede  no  QUARTO  DOS  FILHOS,
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. 

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  com estampa geométrica
em  tons  de  cinza  e  branco,  conforme  sugestão  da  ambientação
apresentada na perspectva do projeto (volte até a fgura 11).

3.6 VIDROS E ESPELHOS
3.6.1 DIVISÓRIA 
Entre  a  COZINHA  e  a  ÁREA  DE  SERVIÇO  deverá  ser  instalada  uma
divisória de vidro temperado jateado 8 mm, fxada ao shaf de gesso no
seu topo, à parede e ao peitoril  de granito da mureta existente, por
meio de perfs de alumínio com pintura eletrostátca na cor branca.
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Dimensões conforme projeto.

3.6.2 MESA DE APOIO
Uma mesa de apoio em vidro temperado 10 mm jateado será instalada
na ÁREA DE SERVIÇO, com 02 suportes brancos do tpo pelicano, fxados
à parede e à mureta existente. As bordas deverão ser arredondas.
Dimensões conforme projeto.

3.6.3 ESPELHOS 
Para cada  SANITÁRIO deverá ser instalado um  espelho cristal 10 mm
colado na parede acima do rodapia até a altura de 2,10 m contando a
partr do piso. Recomendamos que o espelho fque, no mínimo 3 mm
afastado do rodapia para conservá-lo contra o acúmulo de umidade no
encontro com este outro material.
Solicitar  ao  vidraceiro  que  aplique  um protetor  de  borda  à  base  de
elastômeros de alto desempenho, que protege as bordas do espelho
após a lapidação, evitando a oxidação dessa parte da peça. 

A  fxação  dos  espelhos  na  parede  deverá  ser  feita  sempre  com  os
cordões de cola na vertcal, para não barrar a circulação de ar por trás
da peça. 

As dimensões dos espelhos deverão ser conferidas no local, quando da
liberação das chaves, para defnir largura de cada um, conforme limite
das bancadas.

3.6.4 BOXE
Para o SANITÁRIO DE SERVIÇO será instalado boxe em vidro temperado
transparente e incolor, espessura 8 mm, com ferragens na cor branca. O
box será composto por uma folha fxa e uma de correr. As dimensões
deverão  ser  conferidas  no  local,  após  entrega  das  chaves  do
apartamento.

3.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Para viabilizar o  acréscimo de uma máquina de lavar  louça entre  os
eletrodoméstcos da  ÁREA DE SERVIÇO, será preciso colocar a lava e
seca  no  vão  entre  o  tanque  e  o  armário.  Para  garantr  esta  nova
disposição  de  layout  será  necessária  a  avaliação  do  eletricista  para
adequação das instalações de forma segura e sem demanda de quebras

nas  paredes  e  revestmentos,  conforme  solicitado  pelos  clientes.  O
eletricista deverá visitar o local para analisar esta possibilidade e atestar
a segurança deste serviço.

Ao ser confrmada a viabilidade pelo eletricista, as instalações deverão
ser realizadas de forma externa, sem quebras e com uso de canaletas de
proteção das fações. Além disso, a nova tomada da lava e seca deverá
ser de sobrepor, em material plástco na cor branca.

As fações necessárias, bem como a canaleta, para instalação da nova
tomada, deverão ser calculados pelo eletricista contratado. 

Deixamos  claro  que  este  é  um  sistema  temporário,  que  deverá  ser
embutdo posteriormente, uma vez que esta é uma área molhada da
casa,  podendo gerar  acidentes,  no caso de falta  de manutenção,  ou
execução incorreta, que deixe brechas para a entrada de umidade/água
nas canaletas.

Modelo  de  Referência:  Tomada  de  sobrepor 2p+T  10A  branca,  Pial
Legrand (Verifcar se os equipamentos exigem tomada 20A) – fgura 16.

Sugerimos  que  todos  os  acabamentos  das  tomadas  e  interruptores
sejam  substtuídos  por  modelo  novo  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. 

Figura 16: Tomada de sobrepor 2p+T 10A branca, Pial Legrand.
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3.8 ILUMINAÇÃO
Os clientes optaram por não fazer alterações nos pontos de iluminação
do apartamento. As SALAS de ESTAR e de JANTAR passaram por uma
reforma recente de forro e iluminação. Os demais ambientes, apesar de
apresentarem  a  necessidade  de  mais  pontos  para  melhorar  a
luminância  no  espaço,  também  não  sofrerão  alterações  conforme
solicitado pelos clientes.

Sendo  assim,  o  que  sugerimos  é  que  novas  luminárias,  com  maior
amplitude de iluminação,  ou que suportem mais  lâmpadas,  em LED,
possam substtuir os modelos existentes.

Na VARANDA, por exemplo, existe apenas uma luminária de embutr
para  uma única  lâmpada bulbo  LED,  que ilumina  insatsfatoriamente
este ambiente, que possui cantos e recortes em sua planta baixa (fgura
17). A  sugestão  para  este  ambiente  é  a  substtuição  da  luminária
existente por uma outra do tpo painel de LED  quadrado, mínimo 9W
(luz amarela-3000K), em alumínio branco, de sobrepor (evitando assim
a necessidade de quebras no forro para embutmento da peça).

Modelo de Referência: Painel LED 3,0x3,7x3,0cm, da Eglo (fgura 18).

Figura  17:  Única  luminária  da
VARANDA.

Figura 18: Painel LED, da Eglo

Para a COZINHA, consideramos que a iluminação existente também é
insufciente, uma vez que este é um ambiente que necessita de maior
claridade e intensidade da luz para as tarefas de atenção como preparo

e corte de alimentos. Sendo assim, sugerimos que o  spot com apenas
uma  lâmpada  fuorescente  compacta  seja  substtuído  por  uma
luminária linear de sobrepor, para lâmpada tubular LED, mínimo 14W,
com luz branca (6000K), que amplie o alcance da iluminação para mais
pontos da COZINHA.

Modelo de referência: Plafon de alumínio branco, 75x595mm, para 1 X
T5 LED, 14W, luz branca (6000k), Código IN40220, da Inside (fgura 19).

Figura 19:  Plafon de alumínio branco,
da Inside.

Figura 20: única luminária da ÁREA DE
SERVIÇO.

Para a ÁREA DE SERVIÇO, também devido ao pé-direito alto em relação
ao tamanho do ambiente, recomendamos a troca do spot com apenas
uma  lâmpada  compacta  fuorescente  (fgura  20)  por  uma  luminária
quadrada do tpo painel LED de sobrepor, em alumínio branco, mínimo
9W (luz branca-6000K).
Modelo  de  Referência:  Painel  de  LED  de  sobrepor  quadrado  em
alumínio branco, da Eglo, luz branca (6000K), dimensões 21,5x3,7x21,5
cm. (volte à fgura 18).
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Para  o  CORREDOR  (circulação)  do  apartamento,  recomendamos  a
mesma luminária da ÁREA DE SERVIÇO, porém com luz na cor amarela
(3000K).

No QUARTO DOS FILHOS, as lâmpadas escolhidas deverão permitr a
dimerização da iluminação (conferir  viabilidade e  ajustes  necessários
para  esta  funcionalidade  com  o  eletricista,  em  visita  técnica  ao
apartamento,  após entrega das  chaves).  A luminária  deverá  seguir  a
mesma linguagem  cleang  do restante  da iluminação do  apartamento,
sendo quadrada, de sobrepor, em alumínio branco, para lâmpadas LED
dimerizáveis na cor branco quente (4000k).

Modelo  de  referência:  Plafon  acrílico  quadrado bivolt  na  cor  branca
Skycrill (código: CR003), LED com dimmer, 8x33x33 cm, para 4 lâmpadas
LED 6W ou 2 lâmpadas LED 9W, com diâmetro máximo de 50 mm e que
não ultrapassem a altura de 8 cm da peça, luz branco quente (4000k) -
fgura 21.

Figura 21:  Plafon Acrílico Skycrill Figura 22: Plaslight Luminária Mesa.

Além desta luminária central, o QUARTO DOS FILHOS deverá contar com
um pequeno abajur branco fosco, para uma lâmpada bulbo LED, até 8W,
na cor amarela (3000K).
Modelo de referência: Plaslight Luminária Mesa branca, código 326765,
da TokStok (fgura 22).

Para  o  QUARTO  DO  CASAL,  deverá  ser  utlizada  a  mesma  luminária
especifcada  para  o  QUARTO  DOS  FILHOS,  no  entanto,  sem  a
propriedade de dimerização.

Modelo de Referência:  Plafon acrílico  quadrado bivolt  na  cor  branca
Skycrill (código: CR003), LED sem dimmer, 8x33x33 cm, para 4 lâmpadas
LED 6W ou 2 lâmpadas LED 9W, com diâmetro máximo de 50 mm e que
não ultrapassem a altura de 8 cm da peça, luz branco quente (4000k) –
(volte à fgura 21).

Ainda no QUARTO DO CASAL, o projeto propõe a troca dos pendentes
que fcam sobre os criados-mudos da cama, por outros mais elegantes e
que  combinam  mais  com  a  personalidade  de  Estelle.  Sugerimos
pendentes  retangulares  cristais  palitos,  com  cabos  transparentes,
brancos ou em inox, para luz amarela (2700k), em lâmpadas, se possível
LED 6W cada.

Modelo de Referência: Pendente Cristal Palito Charm 15cmx15cmx37cm
para 1XG9, luz amarela (2700K) -fgura 23.

Figura 23: Pendente Cristal Palito Charm.

3.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.9.1 METAIS SANITÁRIOS
Deverão ser substtuídas as torneiras do tanque da ÁREA DE SERVIÇO e
da  pia  do  SANITÁRIO  SOCIAL,  que  apresentam  mal  fechamento,
provocando o constante vazamento de água nesses pontos. 
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Modelo  de  Referência  (ÁREA  DE  SERVIÇO): Torneira  de  mesa,  Duna
Clássica, (código: 1167.C64), acabamento cromado, vazão 4,0 l/min, da
Deca (fgura 24).

Modelo de Referência (SANITÁRIO SOCIAL): Torneira Mesa Bica Alta Para
Lavatório Deca Aspen (código: 1196.C35), da Deca (fgura 25).

Figura  24:  Torneira  de  mesa,  Duna
Clássica, da Deca.

Figura  25:  Torneira  Mesa  Bica  Alta
Para Lavatório Deca Aspen.

Será  necessária  uma  avaliação  de  um  encanador  das  condições  dos
sifões de todas as pias do apartamento, para identfcação de possíveis
manutenções ou substtuição de peças.
Para  instalação  da  lava-louças  no  layout  previsto  em  projeto,  será
necessária a avaliação do encanador (além do eletricista) após liberação
das  chaves,  para  defnir  quais  serão  os  ajustes  necessários  para
viabilizar esta mudança, tanto sobre o abastecimento de água quanto
da saída de esgoto deste equipamento.

3.10 MARCENARIA
3.10.1 ARMÁRIO DA CONDENSADORA
Para  ocultar  a  condensadora  do  ar-condicionado  e  as  instalações
improvisadas  de  drenagem,  foi  projetado  um  armário  em  madeira
laqueada na cor branca, com portas ripadas e uma pequena bancada
para  compô-lo  com  os  pufes  existente  dos  clientes.  A  confguração
desse armário deve permitr a instalação do gancho para a rede. Ver
dimensões e funcionamento do conjunto no projeto.

Para confecção da marcenaria, recomendamos que o marceneiro visite
o local para conferência das medidas.

3.11 PORTAS E FERRAGENS
Foram verifcadas as condições das portas e suas respectvas ferragens
na visita de Levantamento Cadastral do Projeto e a partr daí já foram
apontados alguns desgastes e avarias. No entanto, recomendamos que
seja feita uma avaliação mais aprofundada dos motvos deste estado de
conservação das portas,  com o parecer de um carpinteiro experiente
que possa orientar qual o melhor tratamento a ser dado, ou se de fato,
serão necessárias novas portas em alguns casos. 

Sobre as ferragens, recomendamos a troca de todos os conjuntos de
fechadura (maçanetas, rosetas e máquinas), pois a maioria apresenta
oxidação  e/ou  estão  soltas,  se  desprendendo  e  em  mal  estado  de
conservação.  Recomendamos  ainda  que  todas  as  novas  fechaduras
sejam do mesmo modelo, atngindo assim, um resultado estétco mais
harmonioso.

Modelo de Referência: Fechadura Victória em aço inoxidável com roseta
do mesmo material, acabamento escovado, da linha Econinox, da Pado
(código: 54018640_MAIN) – fgura 26. Verifcar a compatbilidade deste
modelo com a situação da porta onde será instalado.

Modelo de Referência: Dobradiças em aço inoxidável com rolamento e
canto reto, acabamento escovado, da Pado (código: 3025) – fgura 27.

Figura 26: Fechadura  Victória em aço
inox, da Pado.

Figura 27: Dobradiça em aço inox, da
Pado.
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Para realização do serviço de troca das fechaduras, recomendamos que
seja  contratado  profssional  (carpinteiro  ou  marceneiro)  experiente,
para evitar danos às portas que serão mantdas.

3.12 VIDRAÇARIA
Foram  previstas  duas  peças  de  vidro  temperado  neste  projeto.  A
primeira delas, separa a COZINHA da ÁREA DE SERVIÇO. É uma divisória,
com  8mm  de  espessura,  em  vidro  temperado  jateado,  em  sua  cor
natural,  que deverá ser fxada à parede,  shaf de gesso e peitoril  de
granito da mureta existente. Esta fxação será feita por meio de perfs
“U” de alumínio com pintura eletrostátca na cor branca, aparafusados
aos locais citados e preenchidos nas frestas com silicone transparente.
A  outra  peça,  também  de  vidro  temperado jateado em  cor  natural,
porém com espessura  de  10mm, será  uma pequena  mesa de apoio
sobre a lava-louças, ao lado do tanque na ÁREA DE SERVIÇO. Esta peça
deverá  ser  fxada  à  parede,  e  se  necessário,  também  à  mureta,
conforme  recomendação  do  vidraceiro  a  contratar,  com  o  uso  de
ferragens do tpo pelicano na cor branca.
Ver dimensões no projeto. Para confecção da vidraçaria, recomendamos
que o vidraceiro visite o local para conferência das medidas.

3.13 MOBILIÁRIO
3.13.1 MÓVEIS
Para o QUARTO DOS FILHOS, recomendamos a compra de uma nova
cômoda em MDF revestdo com laminado melamínico na cor branco
diamante, que também servirá de fraldário para Heitor, com seu tampo
servindo de apoio para o trocador e objetos necessários para a troca
das fraldas.
Modelo  de  Referência:  Cômoda  Lyon  Branca  93x99x50  cm  (código:
0426836, da Etna (fgura 28).

Ainda  neste  ambiente  também  será  comprada  uma  cama
Montessoriana  para  Benício,  em  MDF  revestdo  com  laminado
melamínico na cor branco diamante.
Modelo  de  Referência:  Mini  cama  montessoriana  Zoe,  branco  fosco
(código: 0014278), 157x77 cm, da Oito Baby (fgura 29).

Figura 28: Cômoda Lyon, da Etna. Figura  29:  Mini  cama montessoriana
Zoe, da Oito Baby.

Para  a  SALA  DE  ESTAR,  um  novo  sofá-cama,  com  as  dimensões  de
83x170cm,  dará  apoio  para  que  os  avós  e  tos  das  crianças  possam
dormir no apartamento quando necessário, além da sua função normal
de compor este ambiente com conforto e pratcidade.
Modelo  de  Referência:  Sofá-cama  de  2  Lugares  Sofa  Cru  170  cm
(código: 0434243), da Etna - fgura 30.

Além do novo sofá, um novo móvel a ser adquirido também é um pufe
Barcelona na cor preta. 
Modelo  de  Referência:  Puff Barcelona  de  Poliuretano  Preto  (código:
0008475), da Etna (fgura 31).

Figura 30: Sofá-cama Sofa, da Etna. Figura 31: Puff Barcelona, da Etna.
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Os demais móveis da sala já pertencem ao casal.

3.13.2 ELETRODOMÉSTICOS
Na  COZINHA  e  ÁREA  DE  SERVIÇO,  os  novos  eletrodoméstcos  estão
listados a seguir.  Observar  na planta baixa destes ambientes,  que os
equipamentos  especifcados  já  representam  as  dimensões  mínimas
possíveis para encaixe na marcenaria existente. Todos os equipamentos
deverão  ser  bivolt  ou  127V,  uma  vez  que  este  é  o  padrão  de
alimentação das tomadas em Salvador. Modelos de Referência:

• Refrigerador  Brastemp  (modelo:  BRM47GK  Frost  Free  Atve)
com Comando Eletrônico Evox - 403 L (fgura 32);

• Lava  e  Seca  LG  VC4,  11kg,  em  aço  escovado  127V  (código:
CV5011TS4), (fgura 33);

• Purifcador  de  água  Consul  Cinza  refrigerado,  com  proteção
antbactericida (código: CPB34AF), 26,1x37,6x29cm, (fgura 34);

• Fogão  Brastemp  4  bocas  (modelo:  bf150ar  atvee  Timer  grill
inox) (fgura 35);

• Coifa  de  Parede  Brastemp, com  modo  depurador, em  inox
piramidal para 4 bocas, 60 cm, com duplo fltro, 110V, (código:
BAI60BR), (fgura 36);

• Lava Louças 8 Serviços Brastemp, compacta, na cor prata, com
Ciclo Pesado – 110V, (fgura 37).

Figura 32: Refrigerador Brastemp. Figura 33: Lava e Seca LG.

Figura 35: Purifcador de água Consul. Figura 36: Coifa de Parede Brastemp

Figura 37: Lava Louças 8 Serviços Brastemp

3.14 OUTROS
Foram  identfcados  outros  elementos  para  substtuição  ou
complementação da funcionalidade do apartamento. 

3.14.1 PAINÉIS PLÁSTICOS DOS SHAFTS
No interior dos boxes de cada SANITÁRIO existe um painel plástco que
funciona  como  tampa  do  shaf de  manutenção  das  tubulações
hidráulicas  desses  ambientes.  Ambos  já  estão  bem  desgastados,  e
portanto, deverão ser trocados por modelos similares.
Para fxação dos painéis nas paredes, recomendamos o uso de produtos
parafusos em aço inox, que apresentam maior durabilidade em áreas
molhadas como estas.
Verifcar dimensões no local,  para defnição do modelo de referência
mais adequado.
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3.14.2 PORTA TOALHAS
Para  dar  suporte  às  atvidades  do  dia-dia  da  bancada  da  COZINHA,
inserimos, a pedido de Estelle, dois ganchos para suporte de uma toalha
de mão e um pano de pratos ao lado da janela, acima da bancada. A
posição e a altura de cada acessório estão indicadas no projeto. 
Modelo de referência:  Cabide Disco,  da  Deca (código:  2060.C.DSC) –
fgura 38.

Figura 38: Cabide Disco, da Deca. Figura 39: Gancho de rede, da Inovar.

O casal possui uma rede que utlizava na varanda de Brasília e querem
instalá-la  também  no  novo  apartamento.  Para  isso,  será  necessário
instalar um par de ganchos de rede, em aço polido, de sobrepor.
Modelo de Referência: Gancho de rede em aço polido (par), da Inovar
Metais (código: 44041389). Suporta até 115kg – fgura 39.

Para  compor  a  cabeceira  da  cama  do  QUARTO  DO  CASAL,
recomendamos  que  os  clientes  adquiram  um  par  de  quadros  com
gravuras/pinturas  mais  leves,  ou fotografas que trarão um toque de
contemporaneidade  para  este  ambiente.  Dimensões  desejáveis:
45x60cm cada quadro.

Para  composição  da  SALA  DE  ESTAR,  deverá  ser  encomendado  um
tapete  na  cor  cinza,  feito  em  material  sintétco  (mais  fácil  de  dar
manutenção), com baixos-relevos formando desenhos traços discretos
na cor preta. Dimensões: 1,90 x 2,10m
Modelo de Referência: Tapete sob encomenda, da Têxtl (fgura 40).

Ainda sobre a composição da SALA DE ESTAR, para compor a decoração
nas cores escolhidas (preto, branco e cinza), recomendamos a colocação

de apenas duas almofadas quadradas (o sofá não é muito longo), sendo
uma delas lisa (na cor preta) e a outra listrada (preto e branco). 
Modelo de Referência: Almofadas diversas, da Têxtl (fgura 41).

Figura 40: TapeteTêxtl. Figura 41: Almofadas Têxtl.

Na ÁREA DE SERVIÇO, deverá ser acrescentado um cesto plástco de
roupas sujas com compartmento para roupas íntmas, na cor branca.
Modelo de Referência: DIV Cesto para roupa, nas cores branco e cinza,
com  compartmento  para  roupas  íntmas  acoplado  internamente,
49x35x51 cm, (código: 336842), Tok Stok (fgura 43).

Figura 43: DIV Cesto para roupa, da TokStok.
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O  projeto  do  QUARTO  DOS  FILHOS,  inclui  um  presente  especial  do
Atelier  Plural:  um  letteringe personalizado  em  uma  das  paredes  do
ambiente.  O  letteringe é um painel artstco que contém ilustrações e
frases  que  criam  uma  identdade  para  o  lugar,  ou  passam  uma
mensagem especial. 
É feito da seguinte forma: primeiro, desenha-se um esboço a lápis no
papel, para aprovação dos clientes. Após a aprovação, o ambiente deve
ser liberado de quaisquer obstáculos nas proximidades do painel, para
início do serviço. Então, transfere-se o esboço para a parede, a lápis ou
com o uso de giz, a depender da tonalidade da parede (que já deve
estar  previamente pintada e seca).  Aprovado o esboço da parede,  é
feita a fnalização da arte utlizando-se canetas mult-uso na cor branca.
A caneta utlizada neste serviço permite maior fxação dos desenhos e
letteringes que só poderão ser removidos com o uso de um pano úmido,
aplicado com relatva persistência.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS
Durante a execução da obra é obrigatório o uso de EPI’s (Equipamentos
de  Proteção  Individual)  conforme  cada  tpo  de  serviço,  pelos
profssionais.

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

Contatos: (71) 98173-9545 | atelierplural@gmail.com
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4.1 ANEXOS
A) Pranchas com Desenhos Técnicos:

PE01_Planta Layout Geral e Vista Quarto Casal

PE02_Planta de Pontos Elétricos e Iluminação

PE03_Quarto dos Filhos - Planta e Vista 1

PE04_Quarto dos Filhos – Vistas 2 e 3

PE05_Quarto dos Filhos – Vista 4 e Perspectvas

PE06_ Quarto dos Filhos - Perspectva

PE07_Cozinha/Copa e Área de Serviço – Planta Baixa

PE08_Cozinha e Área de Serviço - Vistas 1 e 2

PE09_Cozinha/Copa e Área de Serviço – Vistas 3 e 4

PE10_Cozinha/Copa e Área de Serviço – Perspectvas

PE11_Sala de Estar/Jantar e Varanda – Planta Baixa

PE12_Sala de Jantar e Varanda – Vista 1

PE13_Sala de Estar/Jantar – Vista 2

PE14_Sala de Jantar e Varanda – Vista 3

PE15_ Sala de Jantar – Vista 4

PE16_Varanda – Vista 5

PE17_Detalhes Varanda – Armário em madeira ripada

PE18_Detalhes Cozinha – Bancada e Divisória de Vidro

B) Planilha de Especifcação e Quanttatvos de Materiais
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