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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
Assunto: Construção de condomínio residencial multifamiliar vertical 
 
Local: Rua Deodoro Reis, Lote “2”, Quadra “Y”, Jardim Florianópolis, Cadastro Municipal nº 03-

0226-0133 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Jaguariúna 
 
 
 
01 - Preparo do terreno: O terreno será limpo, compactado e nivelado de acordo com os níveis do 
projeto. 
 
02 – Fundação:  Com estaca manual, tipo Strauss ou pré moldadas com capacidade de carga e 
profundidadede acordo com as capacidades do subsolo. Estacas encabeçadas pôr um bloco de 
concreto armado, calculados segundo carga atuante no conjunto de estacas correspondentes. Vigas 
baldrame armadas e impermeabilizadas de acordo com orientação do responsável técnico. 
 
03 – Impermeabilização: Aplicado nos respaldos dos alicerces será feita impermeabilização com 
emprego de material tipo "Vedacit","Neutrol" ou similar. 
 
04 - Estrutura: Pilares, vigas e cintas de amarração de concreto armado ou blocos estruturais auto 
portantes.  
 
05– Alvenarias: Paredes de blocos cerâmicos ou cimentícios assentadas com argamassa mista de 
cimento e areia. Todas as fiadas niveladas, plumadas e alinhadas, com juntas não superior a 8 mm 
de espessura. Poderá haver respaldo da alvenaria de elevação cinta de amarração de concreto 
armado, conforme orientação do responsável técnico. 
 
06  – Cobertura: Em telhas, em aço galvanizado ou de fibro cimento sobre estrutura de madeira ou 
aço com inclinação de 10% a 30% conforme indicação do projeto. Calhas, rufos e coletores em 
chapa metálica. 
 
07 - Tetos:Em laje pré fabricadas de concreto armado e lajotas cerâmicas ou isopor, revestidos com 
massa corrida e pintura acrílica. 
 
08– Contrapisos: Em concreto simples, alisado para receber acabamento. 
 
09 – Esquadrias: De pvc ou aço galvanizado, sistema basculante ou de correr, com vidros lisos ou 
serigrafados, fixado com massa de vedação, conforme descrito no projeto. 
Portas internas lisas em madeira. 
 
10 – Instalações Prediais: 
Ligações de acordo com os padrões de água e esgoto da Prefeitura de Jaguariúna.  
Ligação de luz trifásica padrão concessionária. 
 
11 - Instalações Elétricas:A fiação elétrica passará por dentro de conduítes e mangueiras rígidas de 
acordo com a ABNT, que serão embutidas na laje e nas paredes. Toda fiação em cobre eletrolítico e 
isolação plástica para 600 volts, com circuitos previamente e corretamente dimensionados. 
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Tomadas, interruptores e caixas de passagens com espelhos e outros dispositivos de acordo com a 
necessidade do projeto. 
 
12 - Instalações de Água Fria: Toda em PVC, Abastecimento feito através da rede pública, ou 
poço freático na ausência de rede pública. Armazenamento em reservatórios individuais sob a laje 
com capacidade mínima de 1.000 litros para cada unidade habitacional 
 
13 - Instalações deEsgoto Sanitário: Caixas de gordura, de visita,ralos sifonados, ramais internos 
e externos e ligação de esgoto na rede em PVC. O esgoto ligado á rede pública, ou fossa séptica e 
poço absorvente na ausência de rede pública. 
 
14 - Instalações de Águas Pluviais: Em condutores subterrâneos de tubo PVC com declividade 
não inferior a 2%. A coleta feita em caixas de passagens de ralos circulares também em PVC. 
 
15 - Louças: Nos sanitários e na cozinha louças esmaltadas. 
 
16 -Revestimento das Paredes: paredes emboçadas com argamassa sob chapisco,aprumada e 
desempenada, revestida com a aplicação de massa corrida ou gesso e pintura. Na copa e nos 
sanitários aplicação de cerâmica até o teto. 
 
17 – Pisos: Os sanitários, depósitos, cozinha e demais ambientes serão revestidos com piso 
cerâmico. Nas áreas externas, piso de concreto não estrutural o bloco inter-travado, nas vias de 
circulação de veículo massa asfáltica Todos assentados sobre lastro de concreto nivelado. 
 
18 - Pintura:paredes e forro em tinta acrílica sobre fundo de selador nas paredes internas e 
externas. Nas esquadrias tinta esmalte sintético sobre a base lixada. 
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     Marcio Gustavo Bernardes Reis                           Rômulo Augusto Arsufi Vigatto 
                 Prefeito Municipal                            Diretor de Planejamento Urbano 


