
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
Edifício Residencial e Comercial Miguel H. Daux 
Rua Presidente Nereu Ramos, n°265  
 
1.1. TERRENO 

 

O terreno onde será edificado o empreendimento mede 1.017,13 m² de área, 
registrado no Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis de Florianópolis –Santa 
Catarina, com número de matrícula 84.580; e com Inscrição Imobiliária nº 
52.15.047.0031.001-856 junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis – Santa Catarina. 

Está localizado na Rua Pres. Nereu Ramos, № 265.  
 
1.2. PROJETO 

Trata-se de um Edifício Residencial/Comercial Multifamiliar, constituído de 15 
pavimentos, incluindo o pavimento subsolo, casa de máquinas e reservatórios. 
 
1.2.1. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe de técnicos responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos que 
nortearão a execução desta obra é composta dos seguintes arquitetos e engenheiros, 
legalmente qualificados para suas específicas funções: 
 

Projeto arquitetônico 
Aprovado sob o  
№ 63.099 em 10/01/2015 

Arq. Sandro Lobo Cocato CAU/SC A41.800-5 

  

  

Endereço: Rua Thiago da Fonseca, 136 - Capoeiras – Florianópolis 
Fone: 48 – 3028 8045 – E-mail: atrium@atrium.arq.br 

 

Projeto elétrico/ 
comunicação/segurança 

Eng. Eletricista Ricardo Savas         
Fuhrmeister 

 CREA/SC 31.453-3 

Endereço: Av. Alm. Tamandaré, 233 – S. 01 – Coqueiros – Florianópolis 
Fone: 48 – 3028 2121 – E-mail: multiobrasengenharia@gmail.com 

 

Projeto estrutural Eng. Civil Jano D’Araujo Coelho  CREA/SC 8886-6 

End.: Rodovia SC 401, 600, Ed. Alfama, 4° andar, Tecnópolis - João Paulo - Fpolis 
Fone: 48 – 3027 9000 – E-mail: jano@altoqi.com.br 

 

Projeto preventivo  
contra incêndio e 
hidrossanitário 

Eng. Civil José H. Orofino da Luz 
Fontes 

CREA/SC 6.818-4 

Endereço: Rua Tenente Silveira, 675 – Centro - Florianópolis 
Fone: 48 – 3225 3064 – E-mail: jhfontes@matrix.com.br 

 

Projeto de climatização Eng. Mecânico Rogers Rogério  
Farias 

CREA/SC 11.757-4 

Endereço: Rua Souza Dutra, 145 – Estreito – Florianópolis 
Fone: 48 – 3028 2825 – E-mail: climashop@climashop.com.br 



 

 

 

Execução 
Responsável Técnico 

Eng. Civil Renato Ramos da Silva 
Júnior 

 CREA/SC 11.817-2 

End.: A. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1570, Cj. 213 - Centro - Fpolis 
Fone: 48 – 3222 3499 – E-mail: renato@hoepcke.com.br 

 

Execução 
Responsável Técnico 

Eng. Civil Daniel Santos Farias  CREA/SC 60.093-7 

End.: A. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1570, Cj. 213 - Centro - Fpolis 
Fone: 48 – 3222 3499 – E-mail: engenharia02@hoepcke.com.br 

 

1.2.2. QUADRO DE ÁREAS 

Os pavimentos serão denominados e mensurados nos moldes da seguinte tabela: 
 

Pavimento       Área aberta m² 
      Área 
    fechada 

      Total 

  Descoberta   Coberta          m²           m² 

Pavimento subsolo             -        -     789,65      789,65  

Pavimento térreo             -    43,91     749,29       793,20  

Pavimento garagem             -        -     745,64      745,64  

Pavimento sob pilotis        533,24     179,75       80,83      793,82 

Pavimento tipo x 06               -         -      271,24   1.627,44 

7°Pavimento         32,10        -      240,18      272,28 

8°Pavimento            -        -      240,18      240,18 

9°Pavimento         32,10        -      208,08      240,18 

10°Pavimento            -        -      208,07      208,07 

Pavimento Ático       103,42        -      104,59      208,01 

Barrilete            -        -        40,19        40,19 

Caixa D’água            -        -        18,72        18,72 

Central de Gás            -        -          4,29         4,29 

Espaço temporário de lixo          4,35        -           4,35         4,35 

Total             5.986,02 m² 

 

Número de vagas de estacionamento 45 unidades 

Número de apartamentos  26 unidades 

Número de hobby box 27 unidades 

Número de lojas 2 unidades 

 
 
 
 
1.3. DENOMINAÇÃO DOS PAVIMENTOS E ESPECIFICAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS 
USOS E FUNÇÕES 

 
1.3.1. SUBSOLO 

Este pavimento mede 789,65 m² de superfície e é majoritariamente destinado a 
guarda de veículos, contempla 09 vagas simples, 07 duplas, 01 vaga destinada a portador 
de necessidades especiais e 01 vaga destinada a uso preferencial de idoso, totalizando 18 



 

 

vagas de estacionamento. Complementarmente neste pavimento estão locados 10 hobby 
boxes, área da cisterna e seus equipamentos (casa de bombas e outros), espaço 
destinado aos contentores de lixo, bicicletário, circulação vertical de pedestres constituída 
de escada e 02 elevadores e rampa de circulação vertical de veículos. É acessado pela 
Rua Dom Jaime Câmara. 

 
1.3.2. TÉRREO 

Este pavimento mede 793,20 m² é o acesso principal de pedestres e veículos, e é 
destinado aos seguintes usos e funções: 
 
1.3.2.1. Área de afastamento frontal: Neste espaço da edificação entre o logradouro 

público e a edificação estão locados os seguintes equipamentos e usos: 
- Acesso de pedestres; 
- Acesso para veículos (ao Subsolo, ao Pavimento Térreo e ao Pavimento Garagem); 
- Central de gás; 
- Depósito temporário de lixo; 
- Ajardinamento de recuo frontal; 
 
1.3.2.2. Área interna: Aqui estão abrigadas diversas funções e espaços, a saber: 

- Hall de acesso residencial com banheiro adaptado para portadores de necessidades 
especiais; 
- 02 lojas comerciais, sendo cada loja provida de dois banheiros, ficando um destinado a 
portadores de necessidades especiais. 
- Circulação vertical de pedestres constituída de 02 elevadores e 02 escadas (um a de 
acesso ao subsolo e uma enclausurada de acesso ao pavimento garagem); 
- Área destinada á guarda de veículos com 07 vagas duplas e 02 vagas simples, 
totalizando 09 vagas de estacionamento, destinadas às lojas comerciais; 
- 01 hobby box;  
- Zeladoria; 
- Banheiro da zeladoria; 
- Área destinada aos contentores de lixo; 
- Quadro de medidores de energia elétrica; 
- Caixa de correspondência. 
 
1.3.3. PAVIMENTO GARAGEM 

Este pavimento mede 745,64 m² de superfície e é majoritariamente destinado à 
guarda de veículos, com 13 vagas simples, sendo uma destinada a visitantes e 05 vagas 
duplas, sendo uma destinada a visitantes, totalizando 18 vagas de estacionamento. 
Complementarmente, neste pavimento estão locados 16 hobby boxes, circulação vertical 
composta de rampas para veículos com acesso pela Rua Presidente Nereu Ramos, 
escada e 02 elevadores. 
 
1.3.4. PAVIMENTO PILOTIS 

Este pavimento mede 793,82 m². É parcialmente coberto na projeção do pavimento 
tipo e é composto por salão de festas gourmet, espaço fitness, espaço office, lavatórios, 
banheiros femininos, masculinos e para portadores de necessidades especiais, terraço 
coberto, deck, piscina, quadra de esportes, playground, terraço descoberto e circulação 
vertical de pedestres com escada enclausuradas e 02 elevadores. 

 
 



 

 

1.3.5. PAVIMENTO TIPO 

Este pavimento mede 272,24 m² de superfície. É repetido 06 vezes e é constituído 
de área de uso comum composta de: circulação horizontal, circulação vertical com 02 
elevadores, escada enclausurada e área de uso privativo, onde estão instalados três 
apartamentos com plantas distintas e com o seguinte programa de necessidades: 02 
apartamentos, final 01 e 02, com 02 suítes com banheiro privativo, lavabo, sala de estar e 
jantar, cozinha com churrasqueira a gás, área de serviço. O terceiro apartamento, final 03, 
é formado por 02 dormitórios sendo um deles suíte com banheiro privativo, um banheiro 
social, sala de estar e jantar, cozinha com churrasqueira a gás e área de serviço.  
 
1.3.6. 7° PAVIMENTO 

Este pavimento mede 272,28 m² de superfície. É constituído de área de uso comum 
composta de: circulação horizontal, circulação vertical com 02 elevadores, escada 
enclausurada e área de uso privativo, onde estão instalados dois apartamentos com 
plantas distintas e com o seguinte programa de necessidades: apartamentos, final 01 com 
03 dormitórios sendo um deles suíte com banheiro privado, um banheiro social, lavabo, 
sala de estar e jantar, cozinha gourmet com churrasqueira a gás, área de serviço, banheiro 
de serviço e sacada terraço; Apartamento com final 02, com 02 suítes com banheiro 
privativo, lavabo, sala de estar e jantar, cozinha com churrasqueira a gás, área de serviço.  
 
1.3.7. 8° PAVIMENTO 

Este pavimento mede 240,18 m² de superfície. É constituído de área de uso comum 
composta de: circulação horizontal, circulação vertical com 02 elevadores, escada 
enclausurada e área de uso privativo, onde estão instalados dois apartamentos com 
plantas distintas e com o seguinte programa de necessidades: apartamentos, final 01 com 
03 dormitórios sendo um deles suíte com banheiro privado, um banheiro social, lavabo, 
sala de estar e jantar, cozinha gourmet com churrasqueira a gás, área de serviço e 
banheiro de serviço; Apartamento com final 02, com 02 suítes com banheiro privativo, 
lavabo, sala de estar e jantar, cozinha com churrasqueira a gás, área de serviço.  

1.3.8. 9° PAVIMENTO 

Este pavimento mede 240,18 m² de superfície. É constituído de área de uso comum 
composta de: circulação horizontal, circulação vertical com 02 elevadores, escada 
enclausurada e área de uso privativo, onde estão instalados dois apartamentos com 
plantas distintas e com o seguinte programa de necessidades: apartamentos, final 01 com 
02 dormitórios sendo um deles suíte com banheiro privado, um banheiro social, lavabo, 
sala de estar e jantar, cozinha com churrasqueira a gás, área de serviço e sacada terraço; 
Apartamento com final 02, com 02 suítes com banheiro privativo, lavabo, sala de estar e 
jantar, cozinha com churrasqueira a gás, área de serviço.  
 
1.3.9. 10° PAVIMENTO E ÁTICO 

Estes pavimentos medem ao total 416,08 m² de superfície. É constituído de área de 
uso comum composta de: circulação horizontal, circulação vertical com 02 elevadores, 
escada enclausurada e área de uso privativo, onde estão instalados dois apartamentos 
duplex com plantas distintas e com o seguinte programa de necessidades: apartamentos, 
final 01 com 03 dormitórios sendo duas suítes com banheiro privado, um banheiro social, 
lavabo, sala de estar e jantar, escada de acesso ao estar íntimo, estar íntimo, cozinha, 
área de serviço, churrasqueira a carvão e sacada terraço; Apartamento com final 02, suítes 



 

 

com banheiro privativo, lavabo, sala de estar e jantar, escada de acesso ao estar íntimo, 
estar íntimo, cozinha, área de serviço, churrasqueira a carvão e terraço descoberto.  

1.3.10. COBERTURA 

A estrutura será em telha de fibrocimento. Serão executados ainda rufos em 
concreto ou alumínio com a devida impermeabilização, bem como calhas igualmente 

impermeabilizadas. 

1.3.11 - TORRE DE INFRAESTRUTURA 

Complemento construtivo que se encontra sobre o Pavimento Ático. Ali estão 
instalados os seguintes equipamentos: a casa de máquinas dos elevadores, o barrilete, 
dois reservatórios de água potável e um reservatório de água de reuso da chuva. O acesso 
a estas instalações se da por um prolongamento da escada enclausurada, porém de 
acesso restrito a pessoas que promovem o funcionamento e manutenção da infraestrutura 
do prédio. 
 
2. PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

 

Os procedimentos aqui relacionados promovem o pleno controle dos envolvidos no 
processo de desenvolvimento da obra. Permitem o gerenciando das etapas da construção, 
custo e controle da qualidade dos materiais e serviços. 
 
2.1. SERVIÇOS INICIAIS  

Para iniciar a efetiva edificação é obrigação legal ter “in loco” os seguintes 
documentos: 
 
2.1.2. Alvará de construção (Licenciamento da obra) 

Será emitido pela Prefeitura Municipal de Florianópolis e só de posse deste alvará 
(licenciamento) a obra será iniciada. 

 
 

2.1.3. Projetos aprovados, projetos para execução da obra, memoriais descritivos, 
levantamentos e sondagens e suas respectivas ART’s (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) quais são: 

 
2.1.3.1 – Projeto arquitetônico; 
2.1.3.2 – Projeto preventivo contra incêndio; 
2.1.3.3 – Projeto elétrico; 
2.1.3.4 – Projeto hidrossanitário; 
2.1.3.5 – Projeto de telefonia; 
2.1.3.6 – Projeto de climatização; 
2.1.3.7 – Projeto estrutural; 
2.1.3.8 – Levantamento plano e altimétrico; 
2.1.3.9 – Sondagem geológica. 
 
 
 
 
 



 

 

2.1.4. Controle de qualidade 

A Construtora possui Certificação ao nível “A” do Programa Controle de Qualidade 
Total, incluindo procedimentos de execução e inspeção, tanto de serviços como de 
materiais, em conformidade com o PBQP-H. 
 
2.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
2.2.1. Canteiro de obra  

Será implantado e dimensionado de acordo com o porte e necessidades da obra. 
 
2.2.2. Máquinas e ferramentas 

Serão fornecidos todos os equipamentos e ferramentas adequadas, garantindo o 
bom desempenho da obra. 
 
2.2.3. Limpeza Permanente da Obra 

A obra será mantida permanentemente limpa. 
  
2.2.4. Dispositivos de Proteção e Segurança 

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para 
garantir a segurança e higiene dos operários. 
 
2.2.5. Instalações provisórias 

 
2.2.5.1. Tapume – Será erguido no limite do terreno com o logradouro público, 

devidamente licenciado pela Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, 
para resguardar a integridade física e moral das pessoas que transitam pelo espaço 
público e segurança na execução da edificação; 

 
2.2.5.2. Canteiro de obra – Será edificado para dar suporte ao confortável 

desenvolvimento da obra, bem estar aos seus executores, guarda e proteção de material e 
equipamentos. Será provido de água potável, energia, coleta de efluentes sólidos e 
líquidos e será devidamente licenciado pelos órgãos públicos competentes. 
 
 
2.3. INFRAESTRUTURA 
 
2.3.1. Trabalhos em terra – Escavações serão realizadas por máquinas escavadoras, e o 

material retirado (resíduos terrosos e rochosos) será transportado por caminhões 
basculantes para depósitos de bota fora, previamente licenciados pelos órgãos públicos 
competentes; 
 
2.3.2. Contenções de terras – Devido às escavações será necessária a execução de 
contenções por paredes diafragmas atirantadas, conforme o projeto elaborado pelo Eng. 
Civil Jano D’Araujo Coelho. 
 
2.3.3. Fundações – O dimensionamento das fundações será realizado com base nos 

relatórios de sondagem da SONDAGEL - PERFIS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO SP-01 
a SP-09 e com as cargas máximas obtidas no cálculo da estrutura.  



 

 

 
2.4. SUPRA-ESTRUTURA 
 

Será constituída em concreto armado (concreto e aço) – pilares, vigas e laje maciça 
e de bloco de concreto celular conforme o projeto estrutural e compatibilizado com o 
projeto arquitetônico. O concreto utilizado nestas estruturas será usinado (bombeado), 
fornecido através de empresa especializada, com fck não inferior ao designado em projeto 
e será realizado controle tecnológico do concreto. A armadura destes elementos 
estruturais será composta ainda por aço tipo CA-50 e CA-60 nas dimensões e bitolas 
especificadas em projeto. Os projetos estruturais de concreto obedecem às normas da 
ABNT. 
 
2.4.1. Formas – As formas serão de pinus e chapas de compensado resinado e/ou 

plastificado, devidamente secas e deverão ser executadas rigorosamente de acordo com 
as necessidades para suportar os esforços resultantes do lançamento e das pressões do 
concreto vibrado.      Devem ter fixação e apoio de tal forma que não sofram deformações, 
nem pela ação desses esforços, nem pela ação de fatores de ambiente e exigências de 
projeto. 

Em geral, e quando não houver emprego de aditivos, as formas devem ser retiradas 
após os seguintes períodos, conforme Decreto n° 52147 de 25/06/1963: 
Faces laterais.................................................... 3 dias 
Faces inferiores com pontaletes......................14 dias 
Faces inferiores sem pontaletes.......................21 dias 
 
 
2.5. MATERIAIS DE BASE 
 
2.5.1. Aço – Deverá atender as especificações do projeto estrutural, podendo ser utilizadas 

barras retas ou cortada/dobradas.  
As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, 

argamassas aderentes ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência 
ao concreto. 

A resistência do aço deverá obedecer ao previsto em projeto. 
A armadura não poderá ficar em contato com a forma, obedecendo-se para isso as 

medidas de projeto e o previsto em norma. 
 
2.5.2. Concreto – O preparo, transporte, lançamento, vibração e cura do concreto, bem 

como a dosagem, deverão obedecer às resistências especificadas no projeto estrutural.  
Será utilizado concreto usinado. 
A construtora contratará laboratório especializado que fará o controle tecnológico 

do concreto. 
 

2.5.3. Aglomerantes e Agregados 
 
2.5.3.1. Cimento Portland – Será de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra 

com a embalagem de fábrica intacta. Os sacos de cimento deverão ser armazenados em 
locais bem secos e protegidos, colocadas sobre um estrado de madeira. A plataforma de 
madeira deverá ser montada pelo menos a 30 cm das paredes do depósito. 

2.5.3.2. Argamassa – Será utilizada no assentamento de alvenaria e na execução de 
reboco. A argamassa será fornecida por empresa da região (Argasens, Andreetta, Max 
Mohr, ou Supermix). 



 

 

A argamassa estabilizada será acondicionada em caixas plásticas ou depositada 
em baias, quando argamassa convencional, com piso em concreto e protegida das 
intempéries.  

Será utilizada em conjunto com a argamassa, quando necessário, aditivos para 
melhorar a qualidade do material. 

Serão utilizadas as argamassas com os traços para suas especificas funções, de 
acordo com as recomendações do fornecedor e testes práticos de utilização. 

2.5.3.3. Areia – A areia deverá ser quartzosa, pura, isenta de substâncias nocivas, deverá 
apresentar grãos irregulares e angulosos, sempre lavada e peneirada, satisfazendo as 
prescrições contidas na EB-4, da ABNT. 

 
2.5.3.4. Brita – É o material obtido por trituração de rochas estáveis, granito, basalto ou 

outro tipo, com resistência compatível e devendo satisfazer as prescrições da EB-4, da 
ABNT. 
 
2.6. PAREDES E PAINÉIS 
 
2.6.1. Alvenaria – As alvenarias obedecerão às dimensões, alinhamentos e espessuras 

indicadas no projeto arquitetônico e plantas de construção. 
Serão executadas com tijolos de 9cm, 11,5cm e 14cm cerâmicos de argila. Nas 

paredes da escadaria será executada com bloco de concreto sílico-calcário.  A central de 
gás será executada com blocos de concreto. Entre os vãos das paredes serão executadas 
vergas e contra vergas em concreto armado que ultrapassarão no mínimo 20cm para cada 
lado.  

O sistema de amarração da parede com pisos e pilares será através de chapisco 
com aditivo específico, aplicados com antecedência de 24 horas . A amarração da parede 
com a laje será com encunhamento da alvenaria, que nas últimas fiadas serão assentadas 
com aditivo tipo expansor. 

 
2.7. ABERTURAS 
    
2.7.1. Contra marco – Todas as portas e janelas terão os seus contra marcos fixados 

antes de terem as superfícies das paredes rebocadas; 
 
2.7.2. Portas – Todas as portas serão instaladas antes de serem aplicados os 

revestimentos de piso, e ajustadas após a aplicação dos pisos; 
 
2.7.3. Janelas – Serão instaladas antes da aplicação dos pisos e revestimentos de 

acabamento. 
 
2.8. VIDROS 

Diferentes dimensões e formas de acionamento das janelas, portas-janelas, e 
demais aberturas onde forem utilizados vidros, estes serão fixados e marcados com 
sinalização visível durante a fase de obras, prevenindo assim acidentes e danos. 

 
 
2.9. IMPERMEABILIZAÇÕES 

Serão impermeabilizados neste empreendimento e com procedimentos 
distintos os seguintes espaços e equipamentos: reservatórios de água potável, 



 

 

reservatório de água de reuso da chuva, áreas de serviços e boxes dos banheiros até 
a altura de 1,20 metros, sacadas, lajes descobertas, piscina, calhas, marquises, 
terraços, poço do elevador e áreas abertas cobertas no pilotis. As superfícies serão 
limpas e regularizadas com argamassa adequada a cada base e sistema a ser 
utilizado, os materiais poderão ser das marcas: Viapol, Denver, Maxton ou Dryko. Os 
procedimentos adotados poderão ser: argamassa polimérica, tela de poliéster, resina 
termoplástica, impermeabilizante flexível a base de polímeros acrílicos e manta 
asfáltica de 3mm e/ou 4mm de espessura. 
 
2.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TELEFÔNICAS 

Todos os componentes elétricos e telefônicos, tais como eletrodutos, condutores, 
cabos, caixas, interruptores, tomadas, pontos de telefone, quadro geral e secundário, 
serão executados e instalados conforme o projeto elétrico e telefônico, devidamente 
aprovados pelas concessionárias e de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras. 

Não será permitida a emenda de cabos e/ou fios dentro dos eletrodutos. 
Os medidores serão em chapa de alumínio ou ferro galvanizado, de embutir, na 

dimensão padrão da concessionária e na quantidade indicada em projeto. 
Serão fornecidos os equipamentos de iluminação nos corredores, garagens, 

escadas, jardins e demais áreas comuns.  
Os pontos de luz internos constarão de bocal de porcelana marca Lorenzetti, 

Enerbras, Taschibra, Foxlux. 
Será executada infraestrutura para instalação futura de TV e/ou internet a cabo com 

pontos nos dormitórios e salas. 
Será instalado um ponto de interfone/porteiro eletrônico na cozinha de cada 

unidade habitacional.  
Os portões de veículos, acesso ao subsolo e pavimento garagem serão 

automáticos, acionados por controle remoto. 
Nas instalações telefônicas serão fornecidas as tubulações, caixas de passagem, 

cablagem para um ponto principal, ponto com tubulação e caixas de passagem nas demais 
extensões nos dormitórios de cada unidade habitacional. Os cabos de entrada do edifício 
devem ser fornecidos pela concessionária. Não será fornecido nenhum tipo de aparelho ou 
equipamento. 

No banheiro será instalada opção para chuveiro elétrico. 
As iluminações das áreas comuns como garagens, corredores e escadarias serão 

dotadas de sistema de sensor de presença e/ou foto célula (exceto as luzes guias). 
Serão instaladas 2 moto-bombas com funcionamento alternado para recalque de 

água do tipo centrífuga, monoestágio, de potência e vazão estipuladas em projeto. 
O sistema de para-raios será executado conforme projeto preventivo contra 

incêndio.  
 
2.11. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  

Todas as instalações hidrossanitárias da rede de abastecimento de água, coleta de 
esgoto pluvial, esgoto cloacal, drenagem de equipamentos de climatização, lavações de 
pisos e lavações de paredes, deverão ser executadas seguindo criteriosamente o projeto 
aprovado, e testadas antes da aplicação de rebocos, contra pisos e outros acabamentos 
que em fases posteriores da obra vão ocultar tais instalações. 

 
 
 
 
 



 

 

2.12. INSTALAÇÕES DE GÁS 

A instalação de gás será constituída de prumadas, ramais e pontos de alimentação. 
O quadro com o medidor individual de gás de cada unidade, com o registro de corte será 
no corredor.  

Cada unidade possuirá 3 pontos de gás, um para o fogão, um para a churrasqueira 
localizados na cozinha e outro na área de serviço para o aquecedor de passagem.   
 
2.13. CHURRASQUEIRAS 

Os apartamentos terão churrasqueira com o corpo de cozimento industrial a gás, 
construídas “in loco” em alvenaria de tijolos cerâmicos, com acabamento em reboco 

pintado e com ponto de gás.  A churrasqueira do salão de festas será com funcionamento 
a gás. 

Nos apartamentos de cobertura as churrasqueiras serão a carvão, em alvenaria de 
tijolos cerâmicos, com acabamento em reboco pintado e/ou revestida com pastilhas ou 
cerâmica. 

2.14. CLIMATIZAÇÃO 

Serão instaladas infraestruturas para instalação de aparelhos de ares 
condicionados do sistema “split”, sendo 01 (um) ponto em cada dormitório, suíte e 
sala, e 03 (três) pontos por lojas comerciais. O fornecimento e instalação dos 
equipamentos são de responsabilidade do proprietário, bem como sua manutenção.  

O Hall de acesso ao residencial, zeladoria, salão de festas gourmet, espaço fitness 
e espaço office serão entregues climatizados, de acordo com a demanda exigida pelo 
projeto de climatização, com aparelhos do sistema “split”. 

 
2.15. ELEVADORES 

Serão instalados 2 (dois) elevadores com 14 (quatorze) paradas com capacidade 
para 8 pessoas cada. Estes equipamentos quando em uso durante a obra deverão ser 
revestidos internamente com material que proteja de danos toda a superfície.  

2.16. BOMBAS DE ÁGUA 

Para o funcionamento do sistema de recalque de água da cisterna para os 
reservatórios superiores será instalado um conjunto de moto-bomba em local definido em 
projeto. 
 
2.17. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

Os equipamentos de prevenção e combate a incêndio (extintores, hidrantes de 
paredes, placas de sinalização e outros), bem como as suas instalações atenderão 
rigorosamente ao projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros de SC. 
 

2.18. MONITORAMENTO DE SEGURANÇA  

O empreendimento será dotado de infraestrutura para circuito interno de TV nos 
pavimentos Subsolo, Térreo, Garagem, Pilotis e Pavimentos Tipo (1° ao 10°). Serão 
instaladas 07 (sete) câmeras, estrategicamente posicionadas nos pavimentos Subsolo, 
Térreo, Garagem e Pilotis, monitoradas através da portaria, segundo previsão em projeto. 



 

 

Com possibilidade de ampliação, pelo Condomínio, para o total de 41 (quarenta e uma) 
câmeras, sendo as demais instaladas nos Pavimentos Tipos (1° ao 10°). 

As aberturas dos portões de veículos, acesso ao subsolo, térreo e pavimento 
garagem serão automáticas, acionadas por controle remoto. A abertura da porta do hall de 
entrada será através de sistema elétrico/mecânico.  
 
2.19. RECOMENDAÇÕES 

Todo material empregado na obra observará na sua aplicação, instalação ou 
utilizações todas as determinações pré-fixadas pelo fabricante. 
 
 
2.20. LIGAÇÕES DEFINITIVAS E CERTIDÕES 

Com a obra concluída serão requisitadas às concessionárias as ligações 
definitivas de água, esgoto, energia elétrica e telefonia, e será iniciado o trâmite 
burocrático da obtenção do “Habite-se” junto à Prefeitura Municipal.  

A ligação definitiva do edifício junto a CELESC será de inteira responsabilidade 
da Construtora, já o pedido e ligação das unidades autônomas serão de 
responsabilidade do proprietário. 

Da mesma forma a ligação definitiva dos serviços de telefonia, nas unidades 
autônomas serão de responsabilidade do proprietário. 
 
2.21. RECEBIMENTO DA OBRA  

Com a obra concluída, o “Habite-se” concedido, a obra será limpa e testada na 
plenitude de suas instalações e equipamentos. Com pleno funcionamento garantido será 
entregue para ser habitada. 

 
                                                                       
3. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 

 
Os materiais de construção aqui especificados serão sempre empregados 

observando-se criteriosamente as determinações dos fabricantes, normas técnicas, 
processos construtivos, projetos específicos e suas inter-relações. 
 
3.1. ÁREAS DE USO COMUM  

 
Fica determinado que todas as superfícies verticais e horizontais da edificação aqui 

relacionadas são de domínio comum dos proprietários do imóvel: 
1 – Torre de infraestrutura; 
2 – Circulação vertical (elevadores, rampas e escadas); 
3 – Circulação horizontal – hall de elevadores e acessos às unidades autônomas; 
4 – Hall de entrada do edifício; 
5 – Todas as áreas dos pavimentos subsolo, garagem e pilotis (excluídas as vagas de 
garagem e armários privativos); Térreo excluindo as lojas e área de estacionamento, 
composta por vagas de garagem, circulação e hobby box; 
6 – Recuo frontal do empreendimento; 
7 – Equipamentos: central de gás, depósito temporário de lixo, cisternas, casa de bombas, 
elevadores, reservatórios e casa de máquinas. 
8 – Fachadas do edifício; 
 



 

 

3.1.2. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS DOS ANDARES E 
AMBIENTES  

 

3.1.2.1. Reservatório  

– Será em concreto armado moldado “in loco” impermeabilizado. 

3.1.2.2. Barrilete  

 Piso em porcelanato e/ou cerâmico; 

 Paredes em pintura sobre reboco, com textura e com tinta 
acrílica fosca, duas demãos; 

 Teto: com reboco e tinta acrílica fosca, duas demãos; 

 Rodapé em madeira ou poliestireno pintado com esmalte 
sintético; 

 Forras em madeira pintadas com esmalte sintético. 

3.1.2.3. Casa de máquinas 

 Piso em porcelanato e/ou cerâmico; 

 Paredes em pintura sobre reboco e textura com tinta acrílica 
fosca, duas demãos; 

 Teto: com reboco e tinta acrílica fosca, duas demãos; 

 Rodapé em madeira ou poliestireno pintado com esmalte 
sintético; 

 Forras em madeira pintadas com esmalte sintético. 

3.1.2.4. Apartamentos 

 Piso em porcelanato e/ou piso laminado/vinílico;  

 Paredes com reboco e pintura sobre massa corrida e tinta 
acrílica fosca duas demãos;  

 Peitoril em granito; 

 Forro de gesso comum ou acartonado com acabamento em 
massa corrida e pintura acrílica fosca, duas demãos, nos banheiros, 
circulação, área de serviço e cozinha. Nos demais locais, tetos com reboco 
e pintura sobre massa corrida com tinta acrílica fosca duas demãos. Caso 
haja necessidade de instalação de tubulações aéreas, poderá ser utilizado 
rodateto em gesso. 

 Esquadrias das janelas em alumínio ou PVC com vidro e 
ferragens próprias; 

 Rodapé em madeira ou poliestireno pintado com esmalte 
sintético; 

 Forras em madeira pintada com esmalte sintético; 

 Portas externas e internas com vistas em madeira ou 
poliestireno, pintada com esmalte sintético. 

3.1.2.4.1 Instalações Sanitárias 

 Piso em porcelanato; 

 Paredes em azulejo até o teto; 



 

 

 Vasos com caixa acoplada; 

 Bancada de granito, com pia de louça; 

 Forro de gesso comum ou acartonado com massa corrida e 
pintura acrílica fosca duas demãos; 

 Peitoril em granito; 

 Esquadrias das janelas em alumínio ou PVC com vidro e 
ferragens próprias.  

 Nos banheiros internos serão utilizados exaustores de ar; 

 Forras em madeira pintada com esmalte sintético; 

 Portas lisas de abrir e vistas em madeira ou poliestireno, 
pintadas com esmalte sintético. 

3.1.2.4.2 Instalações Elétricas  

 Serão instalados os fios e disjuntores conforme projeto elétrico, 
tomadas e interruptores; 

 Será instalado espera para chuveiro elétrico em todos os 
banheiros do apartamento que possuem chuveiro. 

3.1.2.4.3. Sacadas / Terraços  

 Piso cerâmico ou porcelanato; 

 Rodapés em cerâmica ou porcelanato; 

 Peitoril em granito, com pingadeiras; 

 Paredes com pintura sobre reboco com tinta acrílica fosca duas 
demãos e/ou textura e/ou revestimento cerâmico; 

 Esquadrias da porta janela em alumínio ou PVC com vidro e 
ferragens próprias; 

 Gradil em alumínio ou ferro, com vidro, sobre o guarda corpo de 
alvenaria.  

3.1.2.4.4. Cozinha  

 Piso porcelanato; 

 Forro em gesso comum ou acartonado, com massa corrida e 
pintura acrílica fosca duas demãos;  

 Paredes com reboco e pintura sobre massa corrida e tinta 
acrílica fosca, duas demãos.  

3.1.2.4.5 Área de Serviço  

 Piso porcelanato; 

 Forro em gesso comum ou acartonado com massa corrida e 
pintura acrílica fosca duas demãos; 

 Paredes em azulejo até o teto. 

3.1.2.4.6 Lavabo  

 Piso porcelanato; 

 Forro em gesso comum ou acartonado com massa corrida e 
pintura acrílica fosca duas demãos; 



 

 

 Paredes com reboco e pintura sobre massa corrida e tinta 
acrílica fosca duas demãos;  

3.1.2.5. Pavimento Pilotis 

3.1.2.5.1 Salão de festas gourmet 

 Piso em porcelanato; 

 Paredes com pintura sobre reboco e massa corrida, com tinta 
acrílica fosca, duas demãos e/ou papel de parede; 

 Forro em gesso comum e/ou acartonado com massa corrida e 
pintura acrílica fosca duas demãos, compondo com forro mineral; 

 Rodapé em madeira ou poliestireno pintado com esmalte 
sintético; 

 Forras em madeira pintadas com esmalte sintético. 

3.1.2.5.2 Espaço fitness 

 Piso vinílico e/ou laminado; 

 Paredes com pintura sobre reboco e massa corrida, com tinta 
acrílica fosca, duas demãos e/ou papel de parede; 

 Forro em gesso comum e/ou acartonado com massa corrida e 
pintura acrílica fosca duas demãos; 

 Rodapé próprio para piso vinílico/laminado; 

 Forras em madeira pintadas com esmalte sintético. 

3.1.2.5.3 Espaço office 

 Piso vinílico/laminado e/ou porcelanato; 

 Paredes com pintura sobre reboco e massa corrida, com tinta 
acrílica fosca, duas demãos e/ou papel de parede; 

 Forro em gesso comum e/ou acartonado com massa corrida e 
pintura acrílica fosca duas demãos; 

 Rodapé em madeira ou poliestireno pintado com esmalte 
sintético; 

 Forras em madeira pintadas com esmalte sintético. 

3.1.2.5.4 Banheiro masculino 

 Piso porcelanato; 

 Paredes com revestimento cerâmico até o teto e/ou pintura 
sobre reboco e massa corrida com tinta acrílica fosca, duas demãos; 

 Vasos com caixa acoplada; 

 Forro em gesso comum ou acartonado com massa corrida e 
pintura acrílica fosca duas demãos. 

 Forras em madeira pintadas com esmalte sintético; 

3.1.2.5.5 Banheiro feminino 

 Piso porcelanato; 

 Paredes com revestimento cerâmico até o teto e/ou pintura 



 

 

sobre reboco e massa corrida com tinta acrílica fosca, duas demãos; 

 Vasos com caixa acoplada; 

 Forro em gesso comum ou acartonado com massa corrida e 
pintura acrílica fosca duas demãos. 

 Forras em madeira pintadas com esmalte sintético; 

3.1.2.5.6 Banheiro PNE 

 Piso porcelanato; 

 Paredes com revestimento cerâmico até o teto e/ou pintura 
sobre reboco e massa corrida com tinta acrílica fosca, duas demãos; 

 Vasos com válvula de descarga; 

 Forro em gesso comum ou acartonado com massa corrida e 
pintura acrílica fosca duas demãos. 

 Forras em madeira pintadas com esmalte sintético; 

3.1.2.6. Pavimento Garagem 

 Piso em porcelanato e/ou cerâmico; 

 Paredes em parte revestida com pastilhas e/ou azulejo até 
1,20m e complemento em pintura sobre reboco e textura com tinta acrílica 
fosca, duas demãos; 

 Teto: com concreto recuperado, sem reboco, e pintados com 
tinta acrílica fosca, duas demãos. 

 Forras em madeira pintadas com esmalte sintético. 

3.1.2.7. Pavimento Térreo 

3.1.2.7.1 Área de estacionamento. 

 Piso em porcelanato e/ou cerâmico; 

 Paredes em parte revestida com pastilhas e/ou azulejo até 
1,20m e complemento em pintura sobre reboco e textura com tinta acrílica 
fosca, duas demãos; 

 Teto: com concreto recuperado, sem reboco, e pintado com tinta 
acrílica fosca, duas demãos. 

 Forras em madeira pintadas com esmalte sintético. 

3.1.2.7.2 Zeladoria. 

 Piso em porcelanato e/ou cerâmico; 

 Paredes em pintura sobre reboco com textura e tinta acrílica 
fosca, duas demãos e revestidas com azulejo até o teto onde houver 
pontos de água e esgoto; 

 Teto: com concreto recuperado, sem reboco, e pintado com tinta 
acrílica fosca, duas demãos. 

 Forras em madeira pintadas com esmalte sintético. 

3.1.2.7.3 Hall de entrada. 

 Piso em porcelanato; 



 

 

 Paredes em pintura sobre reboco e massa corrida com tinta 
acrílica fosca, duas demãos e/ou papel de parede; 

 Forro em gesso comum e/ou acartonado com massa corrida e 
pintura acrílica fosca duas demãos; 

 Rodapé em madeira ou poliestireno pintado com esmalte 
sintético; 

 Forras em madeira pintadas com esmalte sintético. 

3.1.2.7.4 Salas comerciais. 

 Piso em porcelanato; 

 Paredes em pintura sobre reboco e massa corrida, com tinta 
acrílica fosca, duas demãos; 

 Forro em gesso comum e/ou acartonado com massa corrida e 
pintura acrílica fosca duas demãos; 

 Rodapé em madeira ou poliestireno pintado com esmalte 
sintético; 

 Forras em madeira pintadas com esmalte sintético. 

3.1.2.8. Pavimento Subsolo 

 Piso em porcelanato e/ou cerâmico; 

 Paredes em parte revestida com azulejo até 1,20m e 
complemento em pintura sobre reboco e textura com tinta acrílica fosca, 
duas demãos; 

 Teto: com concreto recuperado, sem reboco, e pintado com tinta 
acrílica fosca, duas demãos; 

 Forras em madeira pintadas com esmalte sintético. 

3.1.2.9. Outros detalhes de acabamentos  

3.1.2.9.1 Hall elevadores 

 Piso em porcelanato; 

 Paredes em pintura sobre reboco, massa corrida, com tinta 
acrílica fosca, duas demãos; 

 Forro em gesso comum ou acartonado, massa corrida, com tinta 
acrílica fosca, duas demãos;  

 Rodapé em madeira ou poliestireno pintado com esmalte 
sintético; 

 Forras em madeira pintadas com esmalte sintético, e/ou portas 
corta fogo. 

3.1.2.9.2 Elevador  

 A parte interna dos elevadores, cabina, terá acabamento inox 
com espelho executado pelo fabricante; 

 As portas nos pavimentos Térreo e Pilotis serão em inox e nos 
demais pavimentos serão pintadas. 

 



 

 

3.1.2.9.3 Escada 

 Piso em porcelanato ou cerâmico; 

 Paredes em pintura sobre reboco e textura com tinta acrílica 
fosca, duas demãos; 

 Teto com reboco, textura e tinta acrílica fosca, duas demãos;  

 Rodapé em cerâmica; 

 Forras em madeira pintadas com esmalte sintético, ou porta             
corta fogo. 

3.1.2.9.4 Hobby Box 

 Piso em porcelanato e/ou cerâmico; 

 Teto com concreto recuperado e pintado com tinta acrílica fosca, 
duas demãos; 

 Portas tipo veneziana, de abrir, e vistas, em alumínio. 
 

3.1.2.2. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS ÁREAS EXTERNAS  

 Nas paredes externas será empregado reboco reguado com 
textura e pintura acrílica ou revestimento cerâmico, conforme projeto 
específico.  

 As janelas das salas e dormitórios terão vidros planos incolor 
laminado, com proteção solar, e as de banheiro e área de serviço terão 
vidros translúcidos ou similares; 

 Sacadas - suas muretas serão guarnecidas com soleiras de 
granito polido. Os guarda-corpos terão estruturas de alumínio, guarnecidos 
com vidro plano incolor laminado. 

 Piscina - será em concreto armado, revestida com pastilha 
cerâmica. Os equipamentos a serem utilizados na piscina serão das marcas 
Jacuzzi, Dancor, Sodramar ou Nautilus. 

 
 

3.2. FORNECEDORES   
  

Revestimentos 
Cerâmicos ou Porcelanatos 

Piso e parede: Portobello, Eliane, Portinari, Cecrisa, Atlas ou Jatobá; 
Tintas  

Tintas acrílicas: Sulvinil, Coral, Kresil ou Renner. 
Massa corrida, tintas de demarcação e texturas: Plastimper, Sulvinil, Coral, Kresil ou 
Renner. 
Esmalte sintético e verniz: Sayerlack, Sulvinil, Coral, Kresil, Renner ou Montana. 
Aberturas 
Metais  
Fechaduras: em inox das marcas La fonte, Imab, Papaiz ou Synter. 
Dobradiças: em aço inoxidável, das marcas Synter, Papaiz, Imab ou La fonte. 
Portas dos apartamentos 
Forras: serão todas laminadas e com batentes em silicone para maior vedação acústica, 

da Sincol, Pormade, Madepar, Real Park ou similar. 
Entrada: em madeira com enchimento sólido da Sincol, Pormade, Madepar, Real Park ou 
similar. 



 

 

Internas: em madeira do tipo semi-ocas da Sincol, Pormade, Madepar, Real Park ou 

similar. 
Instalações hidrossanitárias 
Metais  

Torneiras, registros e duchas: das marcas Docol, Deca, Lorenzeti, Fabrimar ou Meber. 
Pias inox: das marcas Tramontina, Franke ou Piainox. 
Motobombas e filtros de água: das marcas ME-2340 Schneider, Jacuzzi ou Kohlbach 
Tubos e conexões: Água quente: em PPR (Polipropileno Copolímero Randon) das marcas 
Aqua-System, Amanco, Tigre ou Top Fusion; 
    Água fria: Tigre ou Amanco; 
    Esgoto: Tigre ou Amanco. 
    Louças sanitárias: Celite, Deca, Incepa ou Rocca. 
Aquecimento de água: Os aquecedores a gás das marcas Komeco, Bosch, Inova ou 

Rinnai.  
Impermeabilização: As mantas, argamassas, resinas e outros produtos utilizados no 

processo de impermeabilização das marcas Viapol, Denver, Maxton ou Dryko. 
Elevadores: ThyssenKrupp, Otis ou Atlas/Schindler.  
Instalações elétricas e telefônicas 

Caixas de luz (“2x4”, “4x4”, octogonal): em PVC, Tigre, Amanco, Krona ou Tramontina; 
Fios e Cabos: cobre revestido por termoplástico antichama, com isolamento para 750V, 
Corfio, Conduspar,Sil ou Pirelli; 
Quadros elétrico: Tigre, Cemar, Pial, Taba, R&A ou Schneider; 
Eletrodutos embutidos em laje: mangueiras lisas Pierine, Delplast, Plasfan ou Boos; 
Eletrodutos embutidos em parede:  flexível corrugado, Tigre, Amanco ou Boos; 
Eletrodutos rígidos: Tigre, Amanco, Wetzel, Plastcerto ou Provinil; 
Interruptores: com espelho, de embutir em caixa “2x4”, Pial, Fame, Prime, Iriel ou Siemens; 
Tomadas de energia: com espelho, de embutir em caixa “2x4”, tipo universal, 2 pinos, 
220V, 10A, 20A, Pial, Fame, Prime, Iriel, Siemens ou Schneider; 
Tomadas de telefone: com espelho, de embutir em caixa “2x4”, Pial, Fame, Prime, Iriel, 
Siemens ou Schneider; 
Disjuntores e DR’s: Pial, Schneider, GE, Weg, Eletromar ou similar; 
Bocais de porcelana: Lorenzetti ou Enerbras; 
Sistema de interfone/porteiro: Thevear, Amelco, Intelbras, Siemens ou Maxcom. 
 
Climatização  

Aparelhos de ar condicionado: Komeco, Midea, Philco, Carrier ou similar 
 
 
3.4. OBSERVAÇÕES FINAIS 
 

 As garantias estão descritas no manual do proprietário que será 
entregue com as chaves. 

 O hall de entrada e os ambientes de uso comum do pavimento 
pilotis serão entregues mobiliados e decorados conforme projeto de 
interiores; 

 A portaria será entregue mobiliada; 

 A zeladoria será entregue com bancada de granito e pia de inox; 

 Os passeios externos serão pavimentados com ladrilhos, padrão 
da Prefeitura, com colocação de faixa para identificação por deficientes 
visuais; 

 Medidores de água, energia e gás individuais por unidade; 

 As imagens dos materiais de divulgações são apenas ilustrativas 
sendo que o mobiliário e a decoração dos ambientes de uso comum 



 

 

poderão sofrer modificações de forma e cores;  
 

 
3.4.1 NÃO INCLUSO 

 Mobiliário das áreas privativas; 

 Equipamentos de ar condicionado das áreas privativas; 

 Luminárias e acessórios das áreas privativas; 

 Tanque da área de serviço; 

 Bancada de granito e torneira da cozinha; 

 Louças e utensílios das áreas comuns. 
 

 
Florianópolis, 19 de janeiro de 2017. 
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