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O Apartamento 701 na Rua das Acácias 101, Gávea, de 130
M² sendo divido por 4 quartos, sendo 1 suíte, um banheiro e
um lavabo; dependência completa, área de serviço e
cozinha.

O estado inicial do apartamento, nitidamente apresentava
uma estética comprometida, necessitando de uma revisão
no sistema de gás e na instalação elétrica. Precisávamos
realizar a recuperação dos revestimentos existentes e
principalmente modernizar a cozinha e transposição do
sistema de aquecedores que estavam presentes nos dois
banheiros.

Todos os cômodos necessitavam de recuperação, raspagem e
pintura das paredes, além da troca de todos os
revestimentos de parede ( tomadas, interruptores, caixa de
passagem,.. ) e luminárias para o modelo plafon.

Imagem 1 – Sala de Estar – Apresentava diversas áreas com
revestimento comprometidos, sem pintura e sem a devida
revisão da fiação elétrica

Imagem 2 – Cozinha com armários comprometidos e
revestimento antigo, necessitando de modernização.

REFORMA RESIDENCIAL
Área Total – 130m2 | Área trabalhada – 130²

- PILARES RECUPERADOS ( TODOS OS PILARES DO EDIFICIO TIVERAM RECUPERAÇÃO) .
- VIGAS DA LATERAL DIREITA ( AZULEJOS VERMELHOS ) TAMBÉM TIVERAM A DEVIDA RECUPERAÇÃO

EMPENA CE JOAQUIM NABUCO

IMPORTANTE LEMBRAR QUE DIVERSAS ÁREAS NÃO ESTÃO TOTALMENTE VISIVEIS, O DESGASTE 
ESTRUTURAL MUITAS VEZES NÃO ESTA PERCEPTÍVEL, APÓS A RASPAGEM E PERCURSÃO QUE 

CONSEGUIREMOS VER O CENÁRIO REAL DA ESTRUTURA 

SALA DE ESTAR COZINHA
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Imagem 3 – Piso Laminado sobreposto ao Taco de Peroba Rosa – Avaliamos que seria o melhor custo beneficio a revitalização do piso taco
Imagem 4 – Piso com falhas por conta da antiga mesa de jantar
Imagem 5 – As paredes da sala estavam com papéis de parede com necessidade de retirar para iniciarmos o trabalho de recuperação e pintura
Imagem 6 – Papel de parede em toda a extensão da sala

FASE 1 :INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO GERAL

SALA DE ESTAR

3 4 5 6

Analisando a sala de estar/jantar decidimos por aproveitar o piso já existente, TACO PEROBA ROSA/IPÊ TABACO, assim conseguiríamos um melhor custo benefício, faremos o 
serviço de retirada do piso laminado presente e posteriormente todo o tratamento para a revitalização e tratamento do piso.
Paredes precisavam ser recuperadas após a retirada do papel de parede ( deteriorado ) e também a revisão elétrica dos pontos de tomada e interruptores, que também serão 
modernizados. 

!
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Imagem 7 – Mobiliário presente na cozinha com necessidade de remoção 
Imagem 8 – Visão geral da cozinha 
Imagem 9 – Analisando a área de serviço que será realizada a transferência do sistema de gás individual para um sistema central.
Imagem 10 – Dependência com armários a serem retirados 

INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO GERAL
DEPENDÊNCIACOZINHA

7 8 9 10

! Para a Cozinha, estava clara a necessidade de retirada dos armários para uma melhor estética e modernização da cozinha, utilizamos a técnica “sobreposição de 
revestimento” com revestimento de CERÂMICA PORTINARI da cor branca, trazendo mais claridade para o ambiente. Decidimos por fazer também a troca de luminárias e 
modernização do quadro de luz.
A dependência de empregada realizaremos a troca do revestimento do piso, com a saída do antigo armário, foi necessário a recuperação do piso de cerâmica e também a 
colocação de um novo tanque na área de serviço.



Para os quartos de uma maneira geral utilizamos as mesmas ações, retirada do piso laminado com posteriormente a recuperação do piso taco, recuperação dos armários 
existentes com lixas e pintura com tinta Acrílica Branco White da CORAL, SEMI BRILHO para dar um maior destaque aos detalhes, também realizamos a troca dos 
interruptores/tomadas, adaptação para Ar-condicionado SPLIT, troca dos vidros da janelas avariados ( Total 6 unidades ) e alinhamento dos batentes das portas. 

Imagem 7 – Piso Laminado sobreposto ao Taco de Peroba Rosa – Avaliamos que seria o melhor custo beneficio a revitalização do piso taco
Imagem 8 – As paredes da sala estavam com papéis de parede com necessidade de retirar para iniciarmos o trabalho de recuperação e pintura
Imagem 9 – Analisando a área de serviço que será realizada a transferência do sistema de gás individual para um sistema central.
Imagem 10– Dependência com armários a serem retirados 

INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO GERAL
QUARTO 2QUARTO 1 
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!



Imagem 15 – Armários do quarto que serão pintados com tinta acrílica esmalte Semi-Brilho.
Imagem 16 – Ar Condicionado que foi retirado e o vidro trocado, assim como o papel de parede de pano e detalhes da cortina
Imagem 17 – Os alisares das portas, batentes e a porta deverão ser lixados, recuperados com MASSA ACRÍLICA e pintados com tinta especial.
Imagem 18 – Retirada do pano de parede e posteriormente recuperação com argamassa e pintura.

QUARTO 3 
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INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO GERAL



INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO GERAL

SUÍTE CORREDOR

19 20 21 22

Imagem 19 – Os armários da Suíte necessitavam de uma retirada minuciosa para não estragar a madeira, uma vez que o revestimento era de filtro de café tradicional
Imagem 20 – A parede apresentava diversos furos e manchas
Imagem 21 – retiramos o Ar-Condicionado e recuperação do vidro
Imagem 22 – Retirada de todo o papel de parede do corredor e troca por luminárias de LED em todo o corredor.



Iniciamos o trabalho com a retirada geral do revestimento deteriorado, haviam muitos detalhes no revestimento e muito material para ser despejado.

Conseguimos já ver o início do processo de raspagem da parede, sendo esta etapa a preparação para receber a massa acrílica para recuperar o alinhamento da parede.

Imagens 23/24 – Retirada dos papéis de parede da SALA e CORREDOR
Imagens 25/26 – Raspagem dos revestimentos e da parede deteriorada.

RECUPERAÇÃO, LIXAMENTO E PINTURA 

23 24 25 26

SALA



QUARTO 2

Além da recuperação das paredes, nos quartos também realizamos a recuperação dos armários, um trabalho ainda mais delicado para manter a estrutura 
de madeira dos quarto, primeiro com a retirada do papel de parede, lixamento, alinhamento com massa da superfície e depois a aplicação de selador/4 
demãos de tinta acrílica semi-brilho

Imagens retratam o processo realizado no quarto 2, na Imagem 27 e 28 podemos ver o armário sem o nosso tratamento e finalização, enquanto nas imagens 29 
e 30 conseguimos ver o armário lixado e já com a aplicação da 1° demão de tinta CORAL.

27 28 29 30

RECUPERAÇÃO, LIXAMENTO E PINTURA 



QUARTO 3

Mesmo processo realizado no Quarto 3, porém com foco maior nas paredes, ainda sem a aplicação da Tinta Acrilica Premium Coral, conseguimos notar claramente o processo 
de aplicação da massa acrílica para recomposição da alvenaria, já nas portas e batentes a aplicação de MASSA ACRÍLICA especifica para trabalhos mais delicados.

Imagem 31 – Parede com revestimento de pano, a ser retirado

Imagem 32 – Entulho retirado do quarto com as paredes já sem o antigo revestimento

Imagem 33 – Parece com o início da aplicação da massa acrílica CORAL 

Imagem 34 – Aplicação da massa acrílica para inicio da aplicação da lixa para alinhamento.
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RECUPERAÇÃO, LIXAMENTO E PINTURA 



QUARTO 1

Nessas imagens conseguimos avaliar o processo de lixamento das paredes do quarto para receber o selador acrilico CORAL  e posteriormente a tinta acrílica CORAL, a etapa 
acima foi realizada em todos os cômodos ( exceto Cozinha ) .

Imagem 35/36/37 – Etapa de lixar a parede para alinhamento.

Imagem 38 – Portas com massa PVA e com lixamento feito.
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RECUPERAÇÃO, LIXAMENTO E PINTURA 



APLICAÇÃO DO SISTEMA DE AQUECEDOR DE PASSAGEM
RETIRADA DOS BANHEIROS PARA UM ÚNICO SISTEMA CENTRAL NA ÁREA DE SERVIÇO

SALASALA

Aplicação de nova tubulação de cobre ( gás ) que permeou na sala e 
corredores até a chegada nos dois banheiros

Sala já com a aplicação da argamassa e selador para finalização com tinta acrílica, tubulação já instalada.!
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BANHEIRO SUÍTE

APLICAÇÃO DO SISTEMA DE AQUECEDOR DE PASSAGEM

Nessas imagens conseguimos verificar o trabalho de retirada do aquecedor antigo no banheiro da suíte, com isso toda a troca de 
tubulação foi realizada para garantir que o novo sistema tenha um funcionamento excelente. Realizamos a recuperação do 
revestimento já existente, comprado no cemitério do azulejo.  No banheiro também realizamos todo o rejuntamento das peças de 
cerâmica, troca dos interruptores e tomadas e aplicação das novas luminárias de Led.

Imagem 45 – Sistema individual de aquecimento dentro do banheiro suíte – irregular de acordo com as normas de segurança

Imagem 46 – Retirada do antigo aquecedor e da tubulação de exaustão. 

Imagem 47 – Tubulação de alimentação de gás que vem da área de serviço, troca por novas tubulações de CPVC 

Imagem 48 – Novo espelho colocado para uma melhor estética do banheiro da suíte
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SISTEMA DE AQUECIMENTO – BANHEIRO SOCIAL

BANHEIRO SOCIAL

Nessas imagens conseguimos verificar o trabalho de retirada do aquecedor antigo no banheiro social, com isso toda a troca de tubulação foi realizada para 
garantir que o novo sistema tenha um funcionamento excelente. Realizamos a recuperação do revestimento já existente, comprado no cemitério do azulejo.  
No banheiro também realizamos todo o rejuntamento das peças de cerâmica, troca dos interruptores e tomadas e aplicação das novas luminárias de Led.

Imagem 49 – Sistema individual de aquecimento dentro do banheiro social– irregular de acordo com as normas de segurança

Imagem 50 – Retirada do antigo aquecedor e da tubulação de exaustão. 

Imagem 51/52 – Abertura no teto de gesso e revestimento retirado.
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Mesmo processo que o banheiro suíte



SISTEMA DE AQUECIMENTO – BANHEIRO SOCIAL
FASE 2 : Início do processo de printura com aplicação do selador

BANHEIRO SOCIAL

Após a retirada do antigo aquecedor, decidimos aplicar um espelho com 3 faces para dar a sensação de penteadeira, assim fizemos a medição do granito até o teto 
para dar mais amplitude para o banheiro social. Tivemos também que alinhar o desenho do espelho aos interruptores presentes, respeitando a funcionalidade das 
tomadas. Também realizamos a recuperação do rejuntamento de todo o banheiro utilizando Quartzolit cor Branca para manter a estética da cerâmica da parede.

Imagens 53 à 56 – Retratam o espelho 3 faces alocado no banheiro social do apartamento
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A cozinha apresentava um revestimento antigo pintado na cor azul, o que não acrescentava  
para garantir um conforto visual no ambiente, realizamos a aplicação de Cerâmica Portinari 
no formato retangular alinhado na vertical para dar maior longevidade na altura do 
ambiente. Retiramos todos os armários e com isso conseguimos uma aplicação completa.

Imagens 57 – Revestimento aplicado sob o antigo com argamassa especial

Imagem 58 – Visão total da cozinha sem a pintura do teto realizado, ainda em processo

Imagem 59 – Riscadeira fazendo o trabalho de corte da peça de cerâmica

Imagem 60 – Nível Laser realizando o alinhamento das peças, para uma aplicação perfeita

MODERNIZAÇÃO - COZINHA
COZINHA

ALINHAMENTO A LASER - BOSCH
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SISTEMA DE AQUECIMENTO – ELETRICA – MODERNIZAÇÃO DA COZINHA
FASE 2 : Início do processo de printura com aplicação do selador

COZINHA

Acima a finalização do serviço de troca do sistema de aquecimento individual dentro dos banheiros para apenas um aquecedor central na 
área de serviço com a ventilação recomendada, não havia passagem de água quente na instalação antiga, por isso refizemos todo o sistema. 
Conseguimos ver na primeira imagem a colocação do Aquecedor RINNAI Digital que dá abastecimento aos dois banheiros. Nas imagens 
sequentes conseguimos ver o novo revestimento colocado e da central de eletricidade devidamente modernizada e ajustada para todo o 
apartamento.

Imagem 61 – Sistema central de aquecimento na área de serviço, que não era utilizado, recolado com o novo, porém com adaptação para 
saída de água quente.

Imagem 62/63 – Rejuntamento feito na cozinha

Imagem 64 – Quadro de Luz modernizado, adaptado para as novas voltagens do apartamento ( principalmente ar SPLIT em 5 cômodos )
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Conforme falado anteriormente decidimos por retirar o piso laminado antigo que deixava o apartamento mais escuro e tínhamos um piso taco abaixo com madeira de Peroba 
Rosa e Ipê Tabaco que poderíamos revitalizar a valorizar ainda mais o apartamento, por isso durante o processo decidimos proteger o chão para posteriormente tratar o toca 
com o Lixamento de uma leve acamada e posteriormente a aplicação do Sinteco Semi-Brilho.

As imagens retratam o piso ainda sem tratamento, visivelmente deteriorado e precisando de vida. 
Imagens 66/68 – Piso da sala com a retirada parcial
Imagem 67 – Piso do quarto retirado de maneira parcial, com bastante corrosão.

TRATAMENTO DO PISO TACO
REALIZADO NA SALA, CORREDOR E QUARTOS

SALA, QUARTOS E CORREDOR

66 67 68

!



RECUPERAÇÃO DO PISO TACO
FASE 2 : Início do processo de printura com aplicação do selador

SALA QUARTOS CORREDOR
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Nessa etapa foi realizado em todo o apartamento, fizemos a aplicação da lixadeira em todo o apartamento para posteriormente aplicar o sinteco e tratamento final do piso, 
dando mais vida.
As imagens retratam o piso com a lixadeira após a primeira etapa.
Imagens 69/70/72 – Piso da sala lixada
Imagem 71 – Piso do corredor



QUARTOS E CORREDOR

! Finalização do piso TACO com SINTECO e finalização das 
paredes, armários, batentes ..



QUARTOS
SALA

! Finalização do piso TACO com SINTECO e finalização das 
paredes, armários, batentes ..
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