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MEMORIAL DESCRITIVO 

TERRAZAS PREMIUM RESIDENCE 
 
 

1. EMPREENDIMENTO 
TERRAZAS PREMIUM RESIDENCE 

 
 

2. LOCALIZAÇÃO 
Rua Embaixador Edmundo da Luz Pinto nº 90. 
 
 
3. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
O empreendimento será composto de quinze pavimentos com a seguinte distribuição: 

 
3.1 SUBSOLO – Estacionamentos, depósitos, bicicletário, reservatório inferior, central de gás, 

elevadores e escadaria. 
 

3.2 GARAGEM 1: Estacionamentos, depósitos, depósito de lixo e triagem resíduos, elevadores 
e escadaria. 

 
3.3 GARAGEM 2: Hall social de entrada, guarita com lavatório, sala funcionários com banheiro 

de serviço, estacionamentos, depósitos, elevadores e escadaria. 
 

3.4 PILOTIS: Piscina adulto e infantil, fitness, salão de festas com churrasqueira, 
estacionamentos, estacionamento visitante, estacionamento com acessibilidade, depósitos, 
elevadores e escadaria. 

 
3.5 PAVIMENTOS TIPO: Compostos de dois apartamentos por andar, todos com três suítes, 

lavabo, banheiro auxiliar, estar/jantar com sacada, cozinha e lavanderia, elevadores e 
escadaria. 

 
3.6 PAVIMENTO COBERTURA E ÁTICO: Compostos de dois apartamentos duplex, ambos 

com quatro suítes, dois lavabos, banheiro auxiliar, estar/jantar com sacada, duas cozinhas, 
lavanderia, estar superior e terraço com spa, elevadores e escadaria. 

 
Totalizando 20 apartamentos (sendo 2 coberturas), 30 vagas de estacionamento, e 20 depósitos. 
 
 

4. DESCRIÇÃO DOS ACABAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES: 
A descrição constitui referência básica dos acabamentos e especificações para o padrão do 
empreendimento. Qualquer alteração terá o intuito de melhorar o padrão do empreendimento ou 
adequá-lo à questões técnicas. 
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4.1 ÁREAS PRIVATIVAS DOS APARTAMENTOS 
 

SALA DE ESTAR E JANTAR 
Piso: Porcelanato polido 80x80cm da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Paredes: Reboco com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas Renner, Suvinil, 
Anjo ou Killing. 
Teto: Gesso rebaixado com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas Renner, 
Suvinil, Anjo ou Killing. 
 
SACADA 
Piso: Porcelanato antiderrapante 60x60cm da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Paredes: Pastilha NGK. 
Peitoril: Pastilha NGK, soleira em granito e vidro temperado verde com perfil em alumínio da Lohn, 
Vtech, Jcs, Engelumi. 
Teto: Gesso rebaixado com acabamento de massa corrida e pintura acrílica das marcas Renner, 
Suvinil, Anjo ou Killing. 
Tampos: Tampo em granito com cuba em inox e torneira da Docol, Deca ou Fabrimar. 
Churrasqueira: Borda de revestimento em granito. 
 
SUÍTES 
Piso: Porcelanato polido 80x80cm da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Paredes: Reboco com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas Renner, Suvinil, 
Anjo ou Killing. 
Teto: Gesso rebaixado com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas Renner, 
Suvinil, Anjo ou Killing. 
 
CIRCULAÇÃO 
Piso: Porcelanato polido 80x80cm da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Paredes: Reboco com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas Renner, Suvinil, 
Anjo ou Killing. 
Teto: Gesso rebaixado com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas Renner, 
Suvinil, Anjo ou Killing. 
 
BANHEIROS DAS SUÍTES  
Piso: Porcelanato antiderrapante 60x60cm da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa no box do 
banheiro e porcelanato polido 80x80cm da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa nas demais áreas. 
Paredes: Azulejo 30x60 retificado da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Teto: Gesso rebaixado com acabamento de massa corrida e pintura acrílica das marcas Renner, 
Suvinil, Anjo ou Killing. 
Louças: Deca, Celite, Incepa ou Ideal Standard. 
Metais: Torneiras da pia, ducha higiênica, torneiras e registros do chuveiro e chuveiro das marcas 
Docol, Deca ou Fabrimar. 
Tampos / Pias: De granito ou mármore com cuba de louça das marcas Deca, Celite, Incepa ou Ideal 
Standart. 
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LAVABO 
Piso: Porcelanato polido 80x80cm da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Paredes: Reboco com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas Renner, Suvinil, 
Anjo ou Killing. 
Teto: Gesso rebaixado com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas Renner, 
Suvinil, Anjo ou Killing. 
Louças: Deca, Celite, Incepa ou Ideal Standard. 
Metais: Torneiras da pia das marcas Docol, Deca ou Fabrimar. 
Tampos / Pias: De granito ou mármore com cuba de louça das marcas Deca, Celite, Incepa ou Ideal 
Standard. 
 
BANHEIRO AUXILIAR  
Piso: Porcelanato polido 80x80cm da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Paredes: Azulejo 30x60 retificado da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Teto: Gesso rebaixado com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas Renner, 
Suvinil, Anjo ou Killing. 
Louças: Lavatório de coluna e vaso sanitário da Deca, Celite, Incepa ou Ideal Standard. 
Metais: Torneiras da pia da Docol, Deca ou Fabrimar. 
 
COZINHAS 
Piso: Porcelanato polido 80x80cm da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Paredes: Reboco com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas Renner, Suvinil, 
Anjo ou Killing. 
Teto: Gesso rebaixado com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas Renner, 
Suvinil, Anjo ou Killing. 
Utilidades: Ponto de gás para fogão, espera para máquina de lavar louças, espera para filtro de 
água. 
 
ÁREAS DE SERVIÇO 
Piso: Porcelanato polido 80x80cm da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Paredes: Azulejo 30x60 retificado da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Teto: Gesso rebaixado com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas Renner, 
Suvinil, Anjo ou Killing. 
Tampos / Pias: De granito ou mármore com cuba em inox. 
Metais: Torneiras da pia da Docol, Deca ou Fabrimar. 
Utilidades: Esperas para aquecedor a gás tipo passagem e máquinas de lavar roupa.  
 

4.2 ÁREAS COMUNS 
 

HALL DE ENTRADA SOCIAL 
Piso: Granito ou mármore. 
Paredes: Reboco com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas Renner, Suvinil, 
Anjo ou Killing. 
Teto: Gesso rebaixado com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas Renner, 
Suvinil, Anjo ou Killing. 
Decoração: conforme projeto específico. 
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SALÃO DE FESTAS 
Piso: Porcelanato da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Paredes: Reboco com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas Renner, Suvinil, 
Anjo ou Killing. 
Teto: Gesso rebaixado com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas Renner, 
Suvinil, Anjo ou Killing. 
Decoração: conforme projeto específico. 
 
PISCINA / ÁREA DE LAZER 
Piscina: Adulto e infantil em concreto armado, impermeabilizada e com acabamento em pastilha 
NGK. 
Lareira: a gás 
Decoração e tratamento paisagístico: conforme projeto específico. 
 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NAS ÁREAS COMUNS 
Piso: Piso cerâmico da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Paredes: Azulejo da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Teto: Gesso rebaixado ou Reboco com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas 
Renner, Suvinil, Anjo ou Killing. 
Louças: Lavatório de coluna e vaso sanitário da Deca, Celite, Incepa ou Ideal Standard. 
 
ESCADARIA 
Piso: Piso cerâmico da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Paredes: Reboco com acabamento de massa corrida ou textura e pintura acrílica das marcas 
Renner, Suvinil, Anjo ou Killing. 
Teto: Reboco com acabamento de massa corrida ou textura e pintura PVA das marcas Renner, 
Suvinil, Anjo ou Killing. 
 
BICICLETÁRIO / DEPÓSITO DE LIXO / CENTRAL DE GÁS 
Piso: Piso cerâmico da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Paredes: Cerâmica até h=1,10 da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa; concreto aparente ou 
reboco e pintura acrílica das marcas Renner, Suvinil, Anjo ou Killing acima de h=1,10. 
Teto: Concreto aparente com pintura PVA das marcas Renner, Suvinil, Anjo ou Killing. 
Portas: Venezianas ou tela conforme normas técnicas. 
 
CISTERNA 
Piso: Piso cerâmico da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Paredes: Cerâmica até h=1,10 da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa; concreto aparente ou 
reboco e pintura acrílica das marcas Renner, Suvinil, Anjo ou Killing acima de h=1,10. 
Teto: Concreto aparente com pintura PVA das marcas Renner, Suvinil, Anjo ou Killing. 
 
GUARITA / FUNCIONÁRIOS 
Piso: Piso cerâmico da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Paredes: Reboco com acabamento de massa corrida e pintura acrílica das marcas Renner, Suvinil, 
Anjo ou Killing. 
Teto: Gesso rebaixado ou reboco com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas 
Renner, Suvinil, Anjo ou Killing. 
 
 
 



 5 

HALL DOS PAVIMENTOS TIPOS 
Piso: Granito ou mármore. 
Paredes: Reboco com acabamento de massa corrida e pintura acrílica das marcas Renner, Suvinil, 
Anjo ou Killing. 
Teto: Gesso rebaixado ou reboco com acabamento de massa corrida e pintura PVA das marcas 
Renner, Suvinil, Anjo ou Killing. 
 
ESTACIONAMENTOS 
Piso: Piso cerâmico da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa. 
Paredes: Cerâmica até h=1,10 da Eliane, Portobello, Portinari ou Incepa; concreto aparente ou 
reboco e pintura acrílica acima de h=1,10. 
Teto: Concreto aparente com pintura PVA das marcas Renner, Suvinil, Anjo ou Killing. 
 
PASSEIOS EXTERNOS 
Piso: Pavimentado seguindo legislação vigente e conforme projeto específico trabalhado em 
conjunto com jardins. 
 
RAMPA DE ACESSO DE VEÍCULOS 
Pisos: Lajota de concreto antiderrapante. 
 

4.3 PATAMAR DE SERVIÇOS 
 
CASA DE MÁQUINAS 
Piso: Concreto com acabamento desempenado. 
Paredes: Concreto aparente ou reboco e pintura PVA das marcas Renner, Suvinil, Anjo ou Killing. 
Teto: Concreto aparente ou reboco e pintura PVA das marcas Renner, Suvinil, Anjo ou Killing. 
 
RESERVATÓRIOS SUPERIORES 
Piso: Concreto com acabamento desempenado. 
Paredes: Concreto aparente ou reboco e pintura PVA das marcas Renner, Suvinil, Anjo ou Killing. 
Teto: Concreto aparente ou reboco e pintura PVA das marcas Renner, Suvinil, Anjo ou Killing. 
 

4.4 FACHADAS 
 
As fachadas serão revestidas com pastilhas NGK e granito conforme detalhes constantes no projeto 
arquitetônico específico, com materiais que proporcionarão um perfeito equilíbrio plástico e estético. 
 
 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
FUNDAÇÕES 
Serão executadas estacas do tipo raiz, determinadas pela sondagem do terreno e pelo cálculo 
estrutural conforme projeto. 
 
ESTRUTURA 
O prédio será estruturado em concreto armado com fck 40 Mpa, lajes nervuradas e concreto 
protendido conforme projeto específico. 
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ALVENARIA 
As alvenarias externas e internas serão de tijolos cerâmicos com espessuras depois de rebocadas, 
de 15cm. As paredes da escada atenderão as exigências do projeto preventivo de incêndio. 
 
ESQUADRIAS 
Internas: As portas internas serão semi-ocas com folha revestida em mdf e com acabamento em 
laca cor branca acetinada com borracha de vedação e amortecimento. A porta de entrada do 
apartamento será maciça e terá abertura por impressão biométrica. 
Externas: As janelas dos dormitórios, sala e cozinha serão das marcas Lohn, Bazze ou Weiku em 
PVC na cor branca e vidro duplo na cor verde. As Janelas dos banheiros serão das marcas Lohn, 
Bazze ou Weiku em PVC na cor branca com abertura oscilo batente e vidro laminado. As janelas da 
área de serviço e banheiro auxiliar serão das marcas Lohn Bazze ou Weiku em alumínio na cor 
branca. Nas janelas dos dormitórios serão instaladas persianas e motorização com botoeira. 
 
IMPERMEABILIZAÇÃO 
Os boxes de banheiros, sacadas e terraços descobertos serão devidamente impermeabilizados. 
 
INSTALAÇÕES DIVERSAS 
As instalações hidrossanitárias, de energia elétrica, de gás e de telefonia atenderão às normas das 
concessionárias e aos projetos específicos aprovados. Cada unidade contará com medidores 
individuais de água, luz e gás. 
 
AQUECIMENTO DE ÁGUA NOS APARTAMENTOS 
Toda a tubulação para água quente será de polipropileno ou similar. Será prevista espera para 
instalação de aquecedor de passagem a gás, para atendimento da cozinha e banhos das suítes.  
 
SISTEMA DE AR CONDICIONADO 
Serão deixados pontos elétricos, e pré-instalação para aparelhos de ar condicionado tipo split no 
estar/jantar e nas suítes. O local para a eventual instalação das condensadoras (por parte dos 
adquirentes) ficará próximo da área de serviço e será protegida com brise de alumínio. 
 
ASPIRAÇÃO CENTRAL 
Serão deixados 2 tomadas de aspiração central e 1 ponto da máquina nos apartamentos tipo; e 3 
tomadas de aspiração central e 1 ponto da máquina nas coberturas. 
 
 

6. CORPO TÉCNICO 
Projeto Arquitetônico: Manoel Farias Arquitetura 
Projeto Estrutural: RKS Engenharia de Estruturas 
Projeto Fundações: Milititsky Consultoria Geotécnica 
Projeto Elétrico e Telefônico: Multiobras Engenharia 
Projeto Hidrossanitário e Preventivo Contra Incêndio: Polatti Engenharia 
Projeto de Interiores e Paisagismo: WB Arquitetura 
Execução Fundações: Brasecol Engenharia e Fundações 
Execução Concreto Protendido: Impactosul Protensão 
Sondagem Geológica Mista: Sotepa 
Laudo de Vistoria de Lindeiros: Competence Soluções de Engenharia 
Controle Tecnológico do Concreto: Souza Papaleo Moldagem de Concreto 
Engenheiro Responsável Execução do Empreendimento: Acácio Szawarski 
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7. EQUIPAMENTOS 
 

7.1 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 
 
SEGURANÇA 
Será instalado um sistema interno de TV, com câmera nas entradas do prédio e nas principais áreas 
comuns.  
 
TV a CABO e TELEFONE 
Será deixada tubulação nos dormitórios e living de cada apartamento. 
 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (GARAGEM) 
Portão de acesso será acionado automaticamente, via controle remoto. Cada apartamento terá 
direito a dois ou três controles (de acordo com o número de vagas). 
 
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
A iluminação de emergência para a escadaria do prédio, conforme projeto específico. 
 
EXTINTORES: 
O prédio possuirá proteção contra incêndios abrangendo todos os tipos de necessidades indicadas, 
devendo obedecer às normas técnicas e ao projeto específico, devidamente aprovado pelos órgãos 
competentes. 
 
PARA-RAIOS E BALIZAMENTO AÉREO 
Para-raios e balizamento aéreo, conforme projeto específico, atendendo a legislação vigente. 
 

7.2 OUTROS EQUIPAMENTOS 
 
ELEVADORES 
O condomínio será equipado com 2 (dois) elevadores Hyundai com velocidade de 1,5m/s e 
capacidade definida no cálculo de tráfego e sistema de operação de emergência. 
 
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
Sistema de interfones. 
 
CORREIO 
No saguão de entrada do edifício, em lugar adequado, será colocado uma caixa com box individuais 
para recebimento de correspondências. 
 
FITNESS 
02 (duas) esteiras, 01 (um) elíptico, 01 (um) suporte para 06 (seis) halteres, 02 (duas) bolas de 
ginástica, 03 (três) banquetas, 03 (três) colchonetes, 01 (um) bebedouro, 01 (uma) TV e 01 (um) ar 
condicionado. 
 
SALÃO DE FESTAS 
06 (seis) mesas, 24 (vinte e quatro) cadeiras, bancada, 04 (quatro) banquetas altas, 01 (um) sofá, 01 
(um) tapete, 01 (uma) geladeira, 01 (um) cooktop, 01 (uma) coifa, 01 (um) microondas, 01 (uma) 
churrasqueira, 01 (uma) TV 01 (um) sistema de som e 01 (um) ar condicionado. 
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PISCINA / LOUNGE 
04 (quatro) espreguiçadeiras, 02 (duas) mesas laterais e 01 (um) sofá.  
 
PLAYGROUND 
Equipamento modular de playground. 
 
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
QUALIDADE DOS MATERIAIS 
Os materiais aplicados serão de reconhecida qualidade junto ao mercado de materiais de 
construções. 
 
PADRÃO DOS MATERIAIS 
Os padrões serão definidos por profissionais especializados, de maneira a se obter harmonia e bom 
gosto na caracterização final. 
 
MODIFICAÇÕES NO PROJETO 
A Incorporadora poderá proceder ajustes e/ou modificações nos projetos arquitetônicos, estrutural e 
de instalações elétricas, hidráulicas, gás ou especiais. Pequenas alterações nas áreas e/ou 
materiais também poderão ocorrer, de forma a resolver problemas técnicos ou estéticos que surjam 
durante a execução da obra, ou, por exigências de órgãos públicos, ou ainda, no intuito de 
aperfeiçoar os projetos de acordo com critérios de ordem exclusivamente técnicas, a juízo da 
Incorporadora. 
 
 
                                                                                                 Florianópolis, 15 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 

___________________________ 
BIESEK CONSTRUÇÕES LTDA 

Guilherme Biesek 


