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Estudo Preliminar
/ Entrevista e Programa de necessidades do Cliente.

/ Levantamento físico-fotográfico do local, equipamentos e mobiliários existentes.

/ Definição de itens a serem comprados ou previstos no projeto.

/ Definição do “PARTIDO DO PROJETO”.

/ Estudo Preliminar (Layout Geral) apresentando as soluções 

de toda a área contratada, para discussão e verificação das possíveis 

diretrizes de projeto, que atendam aos objetivos dos Clientes 

e sua viabilidade técnico-econômica. 



Projeto de interiores
Etapa de desenvolvimento do projeto de cada ambiente, através 
de Planta, Vistas e Perspectivas, apresentando as soluções 
propostas e as principais especificações de revestimentos, 
iluminação e mobiliário, para a melhor compreensão do espaço 
projetado pelos Clientes.
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Projeto Executivo
Desenvolvimento de todos os projetos para orientar a perfeita 
execução na obra, contendo:

/ Planta de Remanejamento de paredes e elementos fixos, 
como portas, janelas, bancadas.

/ Planta de Pontos com definição e localização de pontos 
elétrico, hidráulico, esgoto, telefone, net, som, para a orientação 
da reforma de instalações prediais, que devem ser devidamente 
calculadas pelo engenheiro ou instalador responsável na 
execução do projeto de interiores na obra.

/ Planta de Teto com detalhamento completo de gesso e 
iluminação.

/ Análise e compatibilização de projetos de instalações 
específicos, como Ar Condicionado, Sonorização, Automação 
ou outros, para uma perfeita integração com o projeto 
desenvolvido, garantindo a qualidade final da obra.



Detalhamento Executivo
Projetos de detalhamentos específicos para execução do 
acabamento da obra e para cada fornecedor:

/ Ampliação das Áreas Molhadas, como banheiros, cozinhas e 
áreas de serviço.

/ Vistas das paredes com posição de pontos para Home 
Theater, Home Office, ou para equipamentos específicos que 
requeiram uma precisão de localização.

/ Detalhamento de Marmoraria, Serralheria, Vidraçaria, sempre 
que necessário.

/ Projeto de Mobiliário Planejado para melhor orientar lojas 
especializadas.

/ Detalhamento de Marcenaria para execução de Mobiliário 
Exclusivo.

/ Especificações e metragens para  compra de Material de 
Acabamento da obra civil: louças, metais, revestimentos, tintas, 
luminárias, interruptores,  mobiliários e acessórios.
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perfil
Graduada em Composição de Interiores pela Escola de Belas Artes 
na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ em 1996, 
concluiu em 1991 o curso técnico em Construção Civil no CEFET-RJ.

Pesquisadora e especialista na área de Design de Móveis Exclusivos, 
foi Professora da disciplina 'Detalhes de Móveis I e II' na UFRJ 
no curso Composição de Interiores por 6 anos.

Desenvolve projetos de Arquitetura e Design de Interiores há mais de 20 anos, 
com experiência em projetos residenciais, comerciais, lojas, cafeterias, 
escritórios administrativos, hotéis, consultórios, hospitais e clínicas. 

Atua desde 1995 como parceira e colaboradora com o escritório Hirth Arquitetos Associados,
desenvolvendo projetos de Interiores e Detalhamento de Mobiliário para area hospitalar, 
tendo participado de projetos para grandes clientes, como INCA, Casa de Saúde São José e REDE D’Or.

"Meu principal foco nos projetos de interiores, mais que esteticamente ou tecnicamente 
resolver os espaços físicos, é proporcionar aos meus clientes uma melhor qualidade de vida. 

Para resolver as necessidades específicas do projeto e sanar as dificuldades apresentadas pelos espaços, 
trabalho atenta a cada detalhe, para que ao fim, cada pessoa a utilizar aquele ambiente se sinta confortável e feliz,”

Cristiane Geraldelli
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