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1.  LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Rua João Meirelles  -  Abraão - Florianópolis / SC.  

2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 O Projeto é constituído por um Condomínio Residencial e Comercial composto por duas 

torres – Torre 1 Orquídea e Torre 2 Bromélia, como segue: 

 2.1 BLOCOS RESIDENCIAIS 

2.1.1 128 apartamentos sendo: 

•  84 apartamentos com 2 dormitórios (sendo 1 suíte), sala estar/jantar c/sacada, 

churrasqueira na sacada a carvão, banheiro, cozinha, área de serviço,  dependência, 

circulação interna e hall. 

•  12 apartamentos duplex com 2 dormitórios (sendo 1 suíte), sala estar/jantar c/sacada, 

churrasqueira na sacada a carvão, banheiro, cozinha, área de serviço, sótão, 02 

banheiros sociais, circulação interna e hall. 

•  28 apartamentos com 3 dormitórios (sendo 1 suíte), sala estar/jantar c/sacada, 

churrasqueira na sacada a carvão, banheiro, cozinha, área de serviço,  circulação 

interna e hall. 

•  04 apartamentos duplex com 3 dormitórios (sendo 1 suíte), sala estar/jantar c/sacada, 

churrasqueira na sacada a carvão, banheiro, cozinha, área de serviço, sótão, 02 

banheiros sociais, circulação interna e hall. 

 

2.1.2 Vagas de garagens como segue:  

• Subsolo – 28 vagas de garagem comerciais de nº s 01 a 28. 

• 49 vagas de garagem residenciais de nº s 29 a 77, as vagas de garagem comerciais 

de nº s 01,02 e 03 serão destinadas a idosos e as vagas 06,07 e 08 a portadores de 

necessidades especiais. As vagas de garagem comerciais de nº s 04,05,09 a 

12,17,18,23 e 26 serão especiais com capacidade para dois veículos, e as vagas de 

garagem de nº s 56,57, 62 a 65, 69,70, 74 a 77 serão especiais com capacidade para 

dois veículos cada uma. 
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• Pavimento Térreo/garagem 01 – 38 vagas de nº s 78 a 115 – sendo 16 vagas especiais 

com capacidade para dois veículos cada uma. 

• Pavimento garagem 02 – 46 vagas de nº s 116 a 161 – sendo 23 vagas especiais com 

capacidade para dois veículos cada uma. 

• Pavimento pilotis – 39 vagas de nº s 162 a 200 – sendo 07 vagas descobertas  - 25 

vagas semidescibertas – 12 vagas especiais com capacidade para dois veículos cada 

uma. 

Número total de vagas de garagem (considerando 13 vagas de visitantes e vagas 

duplas) soma-se 185 unidades. 

2.1.3 Loja Comercial terá a área real privativa de 1.186,1910m², área real comum de 

271,3472m², área real total de 1.457.5382m² e 7,911% de fração ideal no terreno.  

2.1.4 Zeladoria. 

2.1.5  Saguão e portaria. 

2.2 ÁREAS DE USO COMUM 

• Bicilcetário 

• Garagen Band 

• Home Cinema 

• Piscina adulta e infantil 

• Jogos 

• Brinquedoteca 

• Recreação   

• Salão de festas  

• Business Center 

• Play Ground 

• Lounge Teen 

• Espaço Gourmet 

• Academia 

 

 

 



5 

 

2.3  DIVERSOS 

• Reservatórios superiores, casa de bombas, centrais de gás, vias de acesso de 

pedestres, vias de acesso de veículos, depósitos de lixo, elevadores e escada de 

acesso aos pavimentos subseqüentes. Central telefônica, previsão para sistema 

coletivo interno para TV a cabo/satélite, sistema de interfone e sistema de segurança 

com câmeras de tv. 

 3.  ÁREAS DO EMPREENDIMENTO 

•  Área do terreno:                                  3.840,16 m² 

•   Área real privativa global:                14.572,43 m² 

•  Área real de uso comum global:         8.433,00 m² 

•  Área real global:                                23.005,44 m² 

4.   PROJETOS 

     4.1 Arquitetônico: M&O Arquitetura  

     4.2 Estrutural: Vargas Timboni – Arquitetura e Engenharia - Engenheiro Responsável: 

Ivani Timboni 

     4.3 Elétrico e Telefônico: Pcardoso engenharia. - Engenheiro Responsável: Paulo 

Fernando Cardoso. 

      4.4 Hidro-Sanitário e Preventivo Contra Incêndio:  Engenheiro Responsável: José 

Mauro Lopes Pereima. 

5.      SERVIÇOS PRELIMINARES 

•  Levantamento topográfico, limpeza do terreno, sondagens geológicas, tapumes, 

barracos, ligações provisórias de energia, água, esgoto e locação da obra. 
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 6.    FUNDAÇÕES 

•  As fundações a serem adotadas obedecerão às características do solo, apresentadas 

mediante sondagem geológica a ser executada pelo método de amostragem através de 

furos, observando-se os componentes de distribuição dos apoios e das cargas 

calculadas no projeto de cargas do cálculo estrutural. A solução adotada pela 

construtora foi de fundação profunda em estaca hélice contínua, executada pela 

empresa Duarte terraplanagem e Fundações. 

7.  ESTRUTURA 

•  Toda estrutura será projetada em concreto armado convencional obedecendo às 

normas técnicas brasileiras estabelecidas pela ABNT. 

•  As lajes serão de vigotas pré-moldadas, compostas por elementos estruturais e 

preenchidas por elementos inertes (blocos cerâmicos) que após o capeamento de 

concreto, formarão o elemento estrutural. 

•  Os demais elementos da estrutura como vigas, pilares e outros, receberão o 

tratamento normal de uma estrutura moldada “in loco”. 

•  A resistência característica do concreto a ser empregado será o especificado no projeto 

estrutural com a mistura pré-realizada em usina de concreto, transportada e aplicada na 

obra. 

 8.    ALVENARIAS 

• Em tijolos cerâmicos de 06 ou 08 furos para as divisórias entre os diversos 

compartimentos e paredes externas, obedecendo sempre às dimensões do projeto 

arquitetônico e às necessidades das diversas instalações. 

• As paredes que formam o conjunto da prumada das escadas atenderão as exigências 

do projeto preventivo de combate a incêndio 

 9.    REVESTIMENTO 

• Interno: As paredes serão chapiscadas com traço 1:3, uma porção de cimento para 

três de areia grossa, e em seguida aplicada reboco com argamassa mista 

(cimento+cal+areia). 
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Após o revestimento de reboco será aplicada massa fina (massa corrida), base PVA. 

Como camada final de revestimento, as paredes e tetos, receberão aplicação de duas 

demãos, no mínimo, de tinta acrílica fosca, sobre fundo de uma demão de selador. O 

material utilizado será das marcas SUVINIL, ANJO, RENNER, KILLING ou similar.            

• As cozinhas, áreas de serviço e banheiros, receberão nas paredes depois de 

rebocadas, revestimento cerâmico até o teto das marcas PORTOBELLO, CECRISA, 

ELIANE, INCEPA, CEUSA ou similar, conforme projeto; os tetos serão pintados com o 

mesmo acabamento das paredes. 

• Externo: as paredes serão chapiscadas com traço 1:3 uma porção de cimento para três 

de areia grossa. Reboco com argamassa mista de cimento (cimento+cal+areia). 

• Como acabamento final, as paredes receberão sobre o reboco, conforme indicação de 

projeto, acabamento em cerâmica da PORTOBELLO, CECRISA, ELIANE, INCEPA, 

AURORA ou similar. 

• As demais áreas serão tratadas com textura acrílica externa e pintura também acrílica 

das marcas SULVINIL, ANJO, RENNER, KILLING ou similar. 

• Nas garagens, o acabamento será com tinta PVA, sobre selador, aplicados diretamente 

sobre o reboco ou estrutura aparente de concreto. 

 10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  

 10.1 Água fria: Estas e todas as instalações serão executadas observando-se as 

indicações dos projetos, com medidor individual para cada unidade. 

Os condutores serão em PVC TIGRE, bem como as conexões. Os registros de gaveta e 

de pressão da DECA, DOCOL, FABRIMAR ou similar. 

O abastecimento diretamente da rede da concessionária chega até o reservatório 

inferior, sendo enviada por recalque até o reservatório superior mediante o 

bombeamento, com o uso de bombas com potencia adequada à altura e com comando 

automático de máximo e mínimo nos reservatórios superior e inferior. 

10.2 Esgoto: Com tubos e conexões TIGRE, AMANCO ou similar. No pavimento térreo 

serão previstas caixas de gordura, inspeções com sifão, destinadas as suas finalidades 

com o encaminhamento dos respectivos dejetos às redes publicas de esgoto, conforme 

projeto aprovado por Órgão competente. 
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10.3 Prevenção Contra Incêndios: Conforme projeto específico e aprovado pelo Corpo de 

Bombeiros, sua execução será com tubulação e conexão em tubo galvanizado da 

ZAMPROGNA, APOLO,  MANESMANN ou similar. 

 Em todos os pavimentos, atendendo indicação de projeto, haverá uma caixa para 

abrigo de mangueiras e hidrante, bem como extintores de CO2 e Pó Químico Seco das 

marcas APAG, EXTINCÊNDIO ou similar. 

 Na testada do edifício (Alinhamento frontal), sob o passeio, será instalado um hidrante 

de recalque de água na eventualidade de sinistro. 

 10.4 Para-raio: Toda a edificação estará coberta com um sistema de pára-raios aterrado 

mediante cordoalhas de cobre de diâmetro 35 mm² e terminal em hastes 

COPPERWELD ou similar. 

 10.5 Sistema de gás: Também conforme projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros será 

executada uma central de GLP, composta por conjunto de Tanques de 190 lts. A ser 

instalada por empresa habilitada. A edificação será entregue com um dos tanques 

carregado. 

A central de gás se localizará fora do corpo da edificação. Ela alimentará os pontos de 

consumo: fogões e aquecedores; atendendo assim às necessidades dos usuários; 

procurando sempre as orientações do projeto e as normas preconizadas. 

A redes de distribuição com bitolas especificadas nas plantas serão em tubo e 

conexões de aço revestidos com fita protetora nos trajetos em que forem embutidas no 

contra-piso.  

Cada unidade constará de medidores individuais, dispostos em compartimento 

específico e integrados, a fim de aferição das medidas de consumo.  

11.    INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONE E INTERFONE 

 11.1 Todas as instalações serão executadas conforme projeto, seguindo-se as normas da 

ABNT e das Concessionárias locais: CELESC e TELESC. 

•  O edifício será atendido no fornecimento de energia pela rede secundária sob tensão 

de 380/220v e freqüência de 60 hz, tudo conforme normas da Concessionária.  
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•  Todos os condutores (fios/cabos) a serem utilizados nas instalações deverão obedecer 

a uma ordem de cores observando-se um perfeito controle na execução dos diversos 

circuitos. Os condutores elétricos serão da marca SIEMENS, INDUSCABOS, 

CONDUSPAR, ALCOA, CORDEIRO, CORFIO ou similar. 

•  As botoeiras e espelhos de tomadas e interruptores serão da PIAL, SIEMENS, 

ALUMBRA, IRIEL ou similar. A distribuição dos pontos de força e luz, tanto a interna 

como externamente seguem a orientação e detalhes do projeto. 

11.2 A rede de instalação de telefone será executada de acordo com o projeto aprovado pela 

Telesc-Brasiltelecom, observando-se os detalhes para a boa execução. Os cabos serão 

da PRYSMIAN, ALCOA, SIEMENS, INDUSCABOS ou similar. 

11.3 Todas as unidades estarão ligadas à porta principal do prédio através de um porteiro 

eletrônico marca HDL, INTELBRAS, THEVEAR ou similar, com aparelho comunicador 

tipo gôndola, da INTELBRAS, HDL ou similar. 

 11.4 A edificação será atendida com infra-estrutura própria para a posterior instalação de 

sistema de antena coletiva, atendimento via cabo ou satélite e videofone na entrada. 

 11.5 O condomínio será provido de Central Telefônica interna (interfone) com ramal em 

todas as unidades habitacionais e comuns com: portaria, piscina, salão de festas, 

apartamento de zelador e áreas de lazer. 

 11.6 Na portaria, acessos de veículos, hall de entrada e elevadores será instalado um 

sistema de monitoração, através de circuitos internos de TV. 

12.    PISOS 

Os pisos das áreas de garagens serão em concreto simples desempenado. O hall de 

entrada e circulação levará acabamentos em pisos cerâmicos. 

• Todas as dependências dos apartamentos: Piso Cerâmico  

•  Todos os pisos serão de 1º linha, do tipo extra, índice de dureza PI-IV, das marcas 

CECRISA, PORTOBELLO, ELIANE, INCEPA, CEUSA, MALAGA, TREVISO ou similar. 

13.     APARELHOS E METAIS HIDRO-SANITÁRIOS 

• Os banheiros serão equipados com bacio. 

• Nas áreas de serviço serão instalados somente os pontos de água fria.  

• Cozinhas: apenas com ponto de água fria. 
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• Os vasos sanitários não especificados individualmente serão todas; das marcas DECA, 

IDEAL STANDART, INCEPA, CELITE, RENO ou similar. 

14.  ESQUADRIAS E FERRAGENS 

14.1 O acesso principal do prédio terá entrada de vidro temperado, de no mínimo 8 mm, 

linha BLINDEX.  

• As portas de entrada das unidades habitacionais serão semi - sólidas de madeira 

laminada e as internas serão do mesmo tipo com acabamento para a aplicação de 

pintura, da SINCOL, FUCK, FAQUIBRAS, ROHDEN ou similar.  

• As demais esquadrias em geral: portas de sacadas, janela, basculantes, gradis e 

proteções, serão em tubo galvanizado mecânico com pintura eletrostática, preparados 

com perfis ajustados as dimensões e montados por serralheiros de competência. 

• De acordo com o projeto e as necessidades de cada ambiente, as esquadrias tomarão 

forma e tipo como de correr, Maxi-ar, de articular ou basculante.  

• As esquadrias receberão para sua vedação, vidros lisos transparentes nas janelas e 

portas de acesso as sacadas; e vidro do tipo fantasia nas áreas de serviço e banheiros. 

• As portas do depósito de lixo, central de GLP e casa de bombas serão em venezianas, 

de abrir, acompanhando as demais instalações da edificação. 

 14.2 As fechaduras das portas de entrada das unidades privativas serão em latão cromado, 

com cilindro, da LA FONTE, PADO, PAPAIZ, BRASIL, APC ou similar. As fechaduras 

internas serão do tipo comum também da LA FONTE, PADO, PAPAIZ, BRASIL, APC 

ou similar. 

15.        IMPERMEABILIZAÇÕES  

• A obra receberá proteção através de impermeabilização onde a presença de água ou 

umidade possa vir a manifestar-se, a fim de se obter a estanque idade total das áreas e 

superfícies expostas a estas, tais como: boxes de banheiro, terraços, cisternas, caixa 

de água, floreiras, etc. 

• Todos os serviços serão executados por empresas especializadas, com materiais 

adequados; e total garantia oferecida pelo contratado, de no mínimo 05 anos. 
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16.     ELEVADORES 

 O edifício será atendido por dois elevadores por bloco com capacidade de 06 passageiros, 

botoeira complementada em alfabeto Braile, conforme norma, das marcas SUR, 

SCHINDLER, ATLAS ou THYSSENKRUPP. 

17.   VIDROS 

•  Todos os vidros lisos terão espessura de 4,0 mm incolor. 

18.    COMPLEMENTOS 

 18.1 Na parte externa e frontal da edificação serão implantados jardins com plantas naturais 

da região compondo um ambiente harmonioso e alegre. 

 18.2 A entrada social da edificação e as entradas de automóveis receberão portões em aço 

pintado do em formato de gradil, com automação. 

 18.3 Antes da entrega do Empreendimento serão executadas uma limpeza geral com 

remoção completa de quaisquer vestígios de poeira, sujeira, manchas, etc. 

19.  ATENUANTES ACÚSTICOS 

 As esquadrias serão montadas com perfis em alumínio, PVC ou similar.  

20.        AR CONDICIONADO 

•  Serão fornecidas as tubulações em cobre ou aço para a futura instalação de aparelhos 

de ar condicionado do tipo Multi Split, nos dormitórios e sala de estar/jantar. 

•  Será  previsto local específico na fachada para a instalação do aparelho Multi Split. 

21. OBSERVAÇÕES 

• A obra será entregue em condições de imediata habitabilidade, com as instalações de 

água e esgoto e energia elétrica, em nome do condomínio. 
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• Deverão ser efetuados testes em todas as instalações, assim como a efetivação de 

todas as vistorias dos serviços públicos, para obtenção do certificado de conclusão da 

obra e o respectivo HABITE-SE. 

• As especificações contidas neste memorial serão referências básicas para o padrão da 

edificação. Quaisquer alterações somente serão feitas, visando a melhora no padrão da 

edificação ou na falta do material especificado no comércio por produto de qualidade 

equivalente ou superior. 

• A construção será orientada por esse memorial descritivo, com a observância de todos 

os projetos, atendendo a todas as normas técnicas brasileiras, normas legais vigentes e 

as determinações da Prefeitura municipal, CASAN, Vigilância Sanitária, FATMA, 

CELESC, TELESC, e Corpo de Bombeiros. 

 

                                    Florianópolis, 28 de Outubro de 2014. 

 

___________________________ 
CORAL ARQUITETURA LTDA 
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