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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

O presente memorial descritivo refere-se à descrição das soluções arquitetônicas adotadas 
para a elaboração da execução do Projeto de Adequação de Edificação Pública para Centro de 
Fisioterapia. 

A obra será localizada na Rua Amazonas, Centro, Coronel Freitas - SC. 
 

CADERNO DE ENCARGOS 

O presente caderno de encargos tem por objetivo estabelecer as condições que receberão 
os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução do Projeto de 
Adequação de Edificação Pública para Centro de Fisioterapia. 

Todos os materiais e serviços aplicados na obra serão comprovadamente de primeira 
qualidade, satisfazendo as condições estipuladas neste memorial, os códigos, normas e 
especificações brasileiras, quando cabíveis. Os materiais e serviços somente poderão ser 
alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e fiscalização, por escrito, havendo 
falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante. A construção será executada 
conforme projeto arquitetônico e seus demais projetos complementares, atendendo as normas da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as disposições a 
seguir:  

I. Todos os materiais serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.  
II. A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente 

dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das obras. 
III. Todos os cômodos e instalações destinadas a pessoas portadoras de deficiências 

deverão seguir a norma NBR 9050 “Acessibilidade de pessoas portadoras de 
deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamento urbano”. 

IV. Serão de responsabilidade da contratada a verificação dos níveis e alinhamentos 
das paredes, para que a obra seja locada de acordo com o projeto. 

 

1.0 Instalação do Canteiro de Obras. 

 As placas dos responsáveis deverão ser fixadas na parte frontal da obra em local visível, 
colocadas no início dos trabalhos. 
 

2.0 Demolições e Retiradas. 
Para início da execução dos demais serviços, que serão apresentados ao longo do 

memorial, bem como encontram-se no projeto e orçamento, deverão ser executados os serviços 
de demolição/retirada dos itens indicados. Serão retiradas, sem reaproveitamento, todas as 
esquadrias (portas e janelas) indicadas em projeto, tendo em vista que serão substituídas por 
outras inteiramente novas, bem como, serão demolidas as paredes de alvenaria de fechamento, 
pisos e revestimentos, entre outros, indicados em projeto, sendo responsabilidade da empresa 
executora a limpeza e remoção dos entulhos do local.  

De mesmo modo, louças, instalações elétricas e hidráulicas indicadas em projeto, também 
serão descartadas/isoladas a fim de novas instalações.  

Na área externa será executada a retirada dos elementos indicados em projeto, bem como, 
limpeza da área de vegetação existente. 

 

3.0 Paredes de Alvenaria. 

A fim de realizar a adequação dos ambientes, conforme projeto, será realizado o 
fechamento de vãos, após a retirada das portas e janelas, bem como fechamento completo de 
ambientes conforme indicado em projeto anexo. Para tanto, serão executadas paredes em 
alvenaria.  
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As paredes de alvenaria de vedação serão executadas em tijolo de seis furos, conforme 
dimensões indicadas, sendo que os tijolos deverão ser molhados antes de sua colocação. A 
espessura da junta deverá ser de no máximo 1,5 cm. As juntas devem ser niveladas, prumadas e 
alinhadas. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco comum, serão limpas a vassoura e 
abundantemente molhadas, com o emprego de esguicho de mangueira, antes de receber a 
aplicação desse tipo de revestimento. O chapisco comum - camada irregular e descontínua – será 
executado à base de cimento e areia grossa, traço 1:3, apenas jogando-se a argamassa com a 
colher de pedreiro, superficialmente sobre a alvenaria, permitindo, posteriormente, a aderência 
da argamassa de emboçamento. A espessura máxima do chapisco será de 5mm. 

O emboço/massa única deverá ser feito no traço 1:3, cal hidratada e areia média 
peneirada. O emboço de cada parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações, 
colocação de peitoris e marcos de esquadrias. A superfície do chapisco deve ser abundantemente 
molhada antes de receber o emboço. A espessura do emboço deverá ter em média 20 mm. Na 
ocorrência de temperaturas elevadas, os emboços externos executados em uma jornada de 
trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos. O acabamento será alisado 
à desempenadeira de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme. 

Observação: Os muros do entorno, deverão receber tratamento a partir da aplicação de 
reboco, seguindo-se as mesmas especificações indicadas acima. De tal maneira, também as 
paredes de alvenaria pré-existentes na área onde será locada a lavanderia, cozinha e circulação, 
deverá receber chapisco e massa única, para acabamento com pintura.  

 

4.0 Vergas e Contra Vergas. 
Os vãos de porta e janela têm de atender às medidas e localização prevista no projeto. 

Sobre o vão das esquadrias, deve-se colocar vergas. Sob o vão das janelas serão colocadas contra 
vergas. As vergas e contra – vergas precisam exceder de 20 a 30 cm de cada lado e ter altura 
mínima de 10 cm. 
 

5.0 Pintura.  

Pintura Acrílica – Alvenaria: Receberão pintura todas as alvenarias realizadas para os 
fechamentos dos vãos indicados em projeto, tanto interna quanto externamente, exceto às que 
forem destinadas ao acabamento cerâmico.  
 Considerações gerais: 
 Os substratos estarão suficientemente endurecidos, sem sinal de deterioração e preparados 
adequadamente, conforme instruções do fabricante da tinta. Será evitada a aplicação prematura 
de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevada acarretam 
danos à pintura. 
 Os serviços de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando 
entre 10 e 35 graus Celsius. Em ambientes externos, não aplicar pintura quando da ocorrência de 
chuvas, condensação de vapor de água na superfície da base e ocorrência de ventos fortes com 
transporte de partículas em suspensão no ar. 
 A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura de película, de cada 
demão, será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas. Cada 
demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que 
evitará enrugamentos e deslocamentos. 
 Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em 
superfícies não destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção 
de tinta adesiva a superfícies rugosas. Os salpicos que não puderem ser evitados serão removidos 
enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado. 

Durante a execução dos serviços deverão ser eliminados das esquadrias todos os vestígios 
de pontos comprometidos com corrosão, promovendo a aplicação de fundo inibidor de ferrugem 
(tipo zarcão) e posterior pintura esmalte na cor a ser definida pela CONTRATANTE. 
 



 

6.0 Pisos e Revestimentos. 

Para adaptação da Acessibilidade e de layout conforme projeto, deverão ser executados 
contrapisos de concreto nas áreas indicadas. Nas áreas indicadas, será executado contrapiso, 
traço 1:4 com espessura de 3 cm e regularização da superfície com argamassa, posteriormente 
será feito a execução do revestimento cerâmico, rodapé e rejuntamento.  

Observa-se que nos sanitários, por exemplo, a instalação do revestimento cerâmico, só 
será executada após a execução devida das instalações hidráulicas e sanitárias, devendo o mesmo 
seguir as cores e demais especificações do piso pré-existente e/ou ser o mais semelhante possível, 
evitando poluição visual. Os rodapés nessas áreas, serão executados do mesmo material do 
revestimento do piso com altura de até 7 cm do nível do piso acabado.  

Nos sanitários PNE a serem criados, bem como nos outros sanitários existentes, deverá 
ser executado revestimento cerâmico nas paredes internas a partir de cerâmica 0,45x0,45cm 
branco. 

Nas áreas indicadas em projeto será aplicado, piso vinílico, sendo que o mesmo deverá 
contar com rodapés de mesmo material, aplicado sob o piso pré-existente. 

 

7.0 Sinalização Visual.  

Pisos Podo táteis: Os pisos podo táteis – alerta e direcional – deverão ser instalados em 
toda a área comum, seguindo rigorosamente a locação prevista em projeto, bem como as 
especificações contempladas na NBR 9050. Observa-se que ambas as peças serão confeccionadas 
em borracha sintética na cor azul, aplicadas (aderidas) ao piso, com cola destinada a este fim. Os 
relevos táteis de alerta consistem em sinalização tátil de alerta aplicada diretamente no piso, com 
dimensões e distâncias constantes na Tabela 2 e na Figura 3 e 77 da NBR16537.  

O relevo tátil deverá ser de poliuretano, poliéster ou material similar, sendo resistente à 
abrasão, corte e corrosão, próprio para área externa. Deverá ter proteção de cor evitando o 
desbotamento. 

Demais Elementos de Sinalização Visual: Na área de espera será adicionado adesivo no 
piso com identificação do Módulo de Referência para pessoas com deficiência (cadeirante) nas 
medidas 0,80m x 1,20m respectivamente e possuirá o símbolo internacional de Acessibilidade.  

Nas laterais das portas serão adicionadas placas em inox/acrílico com indicação em braile 
do nome do ambiente conforme NBR 9050. Próximo a porta de entrada, constará o mapa tátil de 
situação para devida localização do usuário no interior do espaço, conforme detalhamento.  

Todas as maçanetas de portas, deverão ser no formato alavanca com 10cm.  
 

8.0 Sinalização Sonora. 

 Deverá ser realizada a instalação de alerta sonoro nos banheiros acessíveis. 

 

9.0 Instalações Elétricas. 

 Toda parte elétrica e instalações deverá obedecer, rigorosamente os projetos, respectivos 
memoriais, bem como as normas da ABNT, CELESC e TELESC. Todas as instalações elétricas 
serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores e equipamentos 
cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos 
respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa 
qualidade. 
 No geral, deverá ser executada a instalação de elementos como a sinalização sonora dos 
banheiros acessíveis. Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade 
em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis. 

Em virtude de novas subdivisões de alguns ambientes, observa-se a necessidade de 
redistribuição de luminárias e pontos elétricos, havendo, portanto, a retirada de algumas 
luminárias, com o devido cuidado, e entregues para a contratante para serem reaproveitadas em 
outro local. A partir da nova subdivisão, nos espaços criados, deverão ser instaladas as novas 
luminárias, bem como os pontos elétricos. 



 
 
 

10.0 Instalações Hidro Sanitárias. 

Deverão ser adaptadas todas as instalações hidro sanitárias da edificação, respeitando as 
normas da ABNT e CASAN, bem como demais normas em vigor. Toda a tubulação de água fria 
deverá ser executada com tubos e conexões em PVC rígido soldável atualizando-se de 
adaptadores necessários às peças roscáveis. As tubulações enterradas deverão conter um 
caimento de 2% para tubulações até 100 mm e 1% para às de 150 mm.  Quanto às tubulações de 
esgoto deverão ser realizadas através de tubo de PVC Série Normal de Esgoto conforme 
necessidade de diâmetros, observando uniões que não sejam diferentes de 45º. 
 

11.0 Metais, Acessórios, Identificações em Sanitários. 

Os aparelhos sanitários, equipamentos afins e respectivos pertences e peças 
complementares serão fornecidos e instalados pelo construtor, com o maior apuro e de acordo 
com indicações do projeto. Os aparelhos sanitários serão de grês porcelanato branco e os metais 
cromados, com acabamento brilhante.  

Nos novos banheiros da edificação a serem criados, haverá os conjuntos de barras de 
apoio em aço inoxidável de 0,80cm instaladas à 0,75cm do piso acabado, bem como aparelhos 
sanitários que atendam as especificações para uso de PCD, conforme NBR9050. 

 

Instalação das Barras de Apoio. 

 
Fonte: NBR9050/2004 – p.67. 

 

Os lavatórios devem ser suspensos, sem colunas ou gabinetes, fixados a uma altura de 
0,80 m do piso e respeitando uma altura livre de 0,70 m. O sifão e a tubulação devem estar 
situados a 0,25 m da face externa frontal e ter dispositivo de proteção. O comando da torneira 
deve estar no máximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatório. As torneiras dos lavatórios 
devem ser acionadas por alavanca. O comando da torneira deve estar a 0,50m da face externa 
frontal do lavatório. As barras de apoio serão instaladas junto ao lavatório, na altura do mesmo, 
conforme imagem.  

Instalação do Lavatório Acessível. 

 
Fonte: NBR 9050/2004, pag.75. 

 



O sanitário para uso interno deverá conter lavatório com cuba e torneira cromadas de 
mesa monocomando do tipo alavanca. Serão adquiridos e instalados ainda em cada um dos 
sanitários, um conjunto composto de papeleira, saboneteira e porta toalha de papel, que devem 
estar locados na área do lavatório.   

Observação: Antes da entrega definitiva da obra, todos os aparelhos sanitários e 
respectivos metais deverão ser testados, não podendo ser entregues se houver algum defeito. 

Os acessórios para banheiro devem seguir as especificações de projeto;  

 Papeleiras e saboneteiras de sobrepor, para uso de material descartável;  

 Cubas cerâmicas aparafusadas na parede;  
A torneira deverá ser cromada, com sistema de acionamento hidromecânico, leve pressão 

da mão e fechamento automático, temporizado, resistentes a corrosão.  
Os pisos dos sanitários deverão ser antiderrapantes, não ter desníveis junto às entradas e 

soleiras e ter grelhas e ralos posicionados fora da área de manobra e transferência.  
Todos os banheiros deverão ter alarmes sonoros, alimentados por energia elétrica com as 

seguintes condições:  

 Ter intensidade e frequência entre 500 hz e 3000 hz; 

 Frequência variável alternada entre som grave e agudo, se o ambiente tiver muitos 
obstáculos sonoros (colunas ou vedos);  

 Ter intermitência de 1 a 3 vezes por segundo;  

 Ter intensidade de no mínimo 15dBA superior ao ruído médio do local ou 5 dBA acima 
do ruído máximo do local;  

 Recomenda-se adotar para ambientes internos valores entre 30 dBA e 40dBA. 

 Os alarmes não poderão ser instalados numa distância maior que 15m. 
Todos os sanitários devem ser sinalizados com o símbolo representativo de sanitário, de 

acordo com cada situação, conforme Figuras abaixo. 
 

Especificações de Sinalização em Sanitários. 

 
Fonte: NBR9050-2004. 

 

12.0 Esquadrias. 

Todas as esquadrias indicadas em projeto serão completamente novas.  
Deverão por sua vez, seguir as recomendações da NBR. 9050/2004:  
“As portas devem ter condições de serem abertas com um único movimento e suas 

maçanetas devem ser do tipo alavanca. Todas as portas de acesso ao público devem ter barra 
horizontal de forma a facilitar seu fechamento”. 

Portas de Vidro: Deverão ser executadas em alumínio e vidro laminado 8mm, 
transparente, conforme as dimensões indicadas em projeto.  



Porta Corta Fogo: A porta de acesso à sala deverá ser do tipo corta-fogo PCF 90, com 
proteção em caso de incêndio de no mínimo 90 minutos. As dimensões da folha da porta deverão 
ser de no mínimo 90x2,10m. Deverá proteger e isolar o ambiente do fogo e ser estanque à 
fumaça, em temperaturas ambientais normais. Deverá ser do tipo de abrir com eixo vertical, 
revestida em chapa de aço galvanizado, totalmente emoldurada. Seu núcleo deverá ser 
constituído de fibra cerâmica refratária e atender às características da ABNT NBR 11742 para 
portas corta-fogo. Seu fechamento deverá ser com eletro-imã, ser provida de maçaneta e 
fechadura. Deverá ser dotada de botoeira interna com função anti-pânico e suportar sistema de 
controle de acesso biométrico. Marco e porta deverão receber pintura anti-fogo na cor final cinza 
claro opaco. 

Portas de Madeira: Deverão ser executadas em madeira de Lei de boa qualidade e 
procedência e estarem de acordo com as dimensões indicadas no projeto arquitetônico. 

Ferragens: Todas as ferragens para esquadrias serão de metal, cromadas, com 
acabamento polido, inteiramente novas e em perfeitas condições de funcionamento e 
acabamento, não sendo permitida a sua pintura; as dobradiças, serão suficientemente robustas, de 
forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. 

OBS: Especificamente as portas dos sanitários acessíveis, deverão seguir os seguintes 
critérios: Na face interna e externa das portas dos sanitários adaptados deverão possuir barras de 
apoio, metálica, instalada em posição horizontal a 90 cm do piso, conforme NBR9050/2004. 

 

Especificações de Portas Acessíveis. 

 
 

Fonte: NBR9050-2004, pag. 52. 

 

 13.0 Cobertura e Forro. 
 Levando em consideração a adequação de alguns fechamentos e alterações gerais, em 
alguns locais será necessária a adequação do forro. Dessa forma, deverá ser executado o forro em 
réguas de PVC branco, liso, inteiramente novo, munido de estrutura completa em madeira, 
contendo inclusive peças de acabamento, etc. Quanto a cobertura, receberá calha na parte frontal 
da edificação (acesso), bem como descidas para condução das águas pluviais para o logradouro. 
 

14.0 Recuperações. 

Observa-se a necessidade de algumas recuperações pontuais e específicas, pois com a 
execução de elementos como corte de parede para a instalação de novos pontos hidráulicos, 
elétricos, entre inúmeros outros aspectos típicos de projetos de reforma, podem ocorrer danos as 
estruturas já existentes e que não estão necessariamente englobadas como serviços.  

Os murros do entorno deverão receber reboco e acabamento completo, conforme já 
citado. 

Dessa forma, deve-se realizar toda e qualquer recuperação geral de elementos prévios à 
execução dos serviços contratados, decorrentes de interferências da obra na edificação, a partir 
da técnica que julgar-se melhor, desde que com a prévia aprovação do CONTRATANTE.  

 



15.0 Corrimãos e Guarda-Corpos. 
Nas áreas externas da edificação (entorno imediato), haverá a substituição completa dos 

corrimãos e guarda-corpos, sendo assim, os existentes deverão ser completamente removidos, 
sem reaproveitamento. Os novos corrimãos deverão ser em aço galvanizado com acabamento 
cromado brilhoso, fixados nas paredes. Conforme NBR 9050, os corrimãos devem estar afastados 
no mínimo 40 mm da parede ou outro obstáculo e devem ter seção circular com diâmetro entre 
30 mm e 45 mm, ou seção elíptica, desde que a dimensão maior seja de 45 mm e a menor de 30 
mm.  

Devem ser instalados, em duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da face superior 
até o bocel ou quina do degrau, devendo se prolongar por pelo menos 30 cm nas extremidades, as 
quais devem ter acabamento recurvado. 

 

16.0 Limpeza. 

 Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as 
suas instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito. 
 No geral, toda a edificação deverá passar por um processo de limpeza rigoroso, tendo em 
vista sua condição, devido a exposição ao tempo e as intempéries, dessa forma, compreende-se 
que todas as instalações e elementos presentes na edificação devem ser contemplados com a 
limpeza a fim de garantir a possibilidade de seu uso e bom desempenho. Todo entulho deverá ser 
removido do terreno pela empreiteira. Serão lavados convenientemente os pisos, bem como os 
revestimentos, aparelhos sanitários, vidros, ferragens, metais, etc. 

 
 17.0 Considerações Finais. 

 Qualquer modificação no projeto arquitetônico deverá ter prévia aprovação do projetista. 
Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas 
condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, aparelhos 
sanitários, equipamentos diversos, ferragens, instalações elétricas, etc. 
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