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MEMORIAL DESCRITIVO 

DUO RESIDENCE 

COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO: 

 Empreendimento: DUO RESIDENCE 

 Local: Rua Frei Evaristo 43, Centro, Florianópolis / SC 

 Incorporação/Construção: Estrutura Engenharia Ltda.  

 Prazo de construção: 36 (trinta e seis) meses. 

 Área do terreno: 777,60m2 

 Área do Empreendimento: 4.235,86m2 

 Vagas de garagens: 26 (vinte e seis) vagas privativas vinculadas a 26 (vinte e seis) Hobby Box 

 Apartamentos: 26 (vinte e seis) unidades 

Descrição do Empreendimento 

O edifício DUO RESIDENCE será constituído de 01 (um) bloco multifamiliar para fim residencial, 
conforme projeto devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC em 30 de 
novembro de 2015 sob nº 64.095 e Alvará de Construção nº 071 concedido em 13 de janeiro de 2016. 

Descrição dos Pavimentos 

1º Pavimento ou Pavimento Subsolo 02 (nível 5,38m): Neste pavimento encontram-se: dois halls de 
acesso aos elevadores, dois elevadores, escadaria para acesso ao pavimento Subsolo 01, cisterna com 
dois reservatórios inferiores de água com acesso na parede contigua a vaga 15, o depósito de lixo, 
jardim seco, 12 (doze) vagas de garagem privativas cobertas e estendidas, 22 (vinte e dois) Hobby Box 
privativos vinculados às vagas (algumas das quais no subsolo 01), área de circulação comum de veículos 
e rampa de acesso de veículos. 
 
2º Pavimento ou Pavimento Subsolo 01 (nível 8,26m): Neste pavimento encontram-se: dois halls de 
acesso aos elevadores, dois elevadores, escadarias para acesso aos pavimentos Térreo e Subsolo 02, 
14 (quatorze) vagas de garagem privativas e cobertas, das quais 13 (treze) vagas estendidas e 01 (uma) 
vaga PNE estendida, 04 (quatro) Hobby Box vinculados as vagas, áreas de circulação comum de veículos 
e pessoas e rampa de acesso de veículos.  
 
3º Pavimento ou Pavimento Térreo (nível 11,50m): Neste pavimento encontram-se: Acesso de 
pessoas ao prédio, hall e circulação de pessoas, dois elevadores, escadarias de acesso aos pavimentos 
1º Tipo e Subsolo 01, guarita, central de gás, depósito temporário de lixo externo, jardins, área 
reservada a obra de arte, duas vagas descobertas para veículos de visitantes e áreas para vaga de 
motocicletas e bicicletas de visitantes, áreas de lazer comuns e privativas, uma sala 
brinquedoteca/jogos, dois banheiros adaptados a PNE, zeladoria, jardins, 02 (dois) apartamentos 
privativos de números 001 e 002 e rampa de acesso de veículos ao subsolo 01. 
 
4º ao 9° Pavimentos ou 1° ao 6° Pavimentos Tipo (níveis 14,92m, 17,80m, 20,68m, 23,56m, 26,44e 
29,32m): Cada pavimento tipo contém: dois halls de acesso aos elevadores, circulação de pessoas, 
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escadarias, dois elevadores, e 04 (quatro) apartamentos privativos. No primeiro pavimento tipo os 
apartamentos são numerados de 101 a 104, no segundo pavimento tipo os apartamentos são 
numerados de 201 a 204, e assim sucessivamente até o sexto pavimento tipo com apartamentos 
numerados de 601 a 604. 
 
10° Pavimento ou 7º Pavimento Lazer (nível 31,20 m): Neste pavimento encontram-se: dois halls de 
acesso aos elevadores, circulação, escadarias, dois elevadores, três terraços descobertos, salão de 
festas, piscina coletiva, academia e dois banheiros adaptados a PNE. 
 
Barrilete/Casa de Máquinas/Reservatório (32,20m/33,00m/36,63m): Localizados acima do 10° 
pavimento, contem:  guarda corpo, telhado, área com registros (barrilete), escadas marinheiro, 
circulação, escada de acesso ao 10º pavimento, casa de máquinas dos elevadores, e dois 
reservatórios superior de água. 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 O presente Memorial Descritivo é a referência básica do padrão de acabamento do empreendimento, 
sendo que toda alteração terá sempre o objetivo de melhorar o padrão do mesmo. 

Serviços Preliminares 

 Os serviços preliminares compreenderão as demolições, limpeza do terreno, construção de tapumes e 
barracos, instalações provisórias (água, energia elétrica e esgoto) e serviços de terraplenagem. 

Fundações 

 As fundações serão executadas conforme projeto estrutural, de conformidade com o laudo de 
sondagem geológica. Os blocos e vigas baldrames serão executados em concreto armado conforme 
especificações de cálculo. 

Estrutura 

 A estrutura do edifício será de concreto armado, moldado in loco, conforme projeto estrutural.  As lajes 
serão maciças, com cubetas, vigotes ou mista, conforme projeto estrutural. 

Alvenaria 

 As paredes do edifício serão executadas em blocos cerâmicos, assentados com argamassa usinada nos 
traços previsto em Normas Técnicas. 
 No fechamento superior das alvenarias será utilizado argamassa com aditivo expansor. 
 Em todos os vãos das janelas será executada contra-vergas e vergas de concreto armado, ultrapassando 
no mínimo, 20 cm em cada lateral. 
 Nas platibandas serão executadas cintas de concreto armado, dimensões 10 x 10 cm, ancoradas em 
pilaretes de igual dimensão espaçados em no máximo 3,0 metros. 

Instalações Elétricas 

 As instalações elétricas serão executadas conforme projeto elétrico aprovado pela Celesc, com 
materiais de primeira qualidade (tubulações, quadros, fios, disjuntores, tomadas e interruptores). 
 Os equipamentos elétricos: tomadas, interruptores, disjuntores e interruptores diferenciais serão da 
marca Pial, Biticino, Siemens, Iriel, Fame, Weg, Steck ou similar. 
 

Ambiente Instalações Elétricas (pontos instalados e previsões) 

Cozinha Ponto para máquina de lavar louça, microondas e campainha 

Área de Serviço Ponto para máquina de lavar roupas e máquina de secar roupas 

Suítes Ponto para ar condicionado tipo Split 
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Ambiente Instalações Elétricas (pontos instalados e previsões) 

BWC suítes Ponto para chuveiro elétrico 

Sala Pontos para TV. 

Lavabo Ponto para exaustor. 

Cozinha Ponto para máquina de lavar louça. 

Instalações de Telefone, TV e Interfone 

 As instalações telefônicas serão executadas conforme projeto aprovado pela concessionária, com 
materiais de primeira qualidade para as tubulações, quadros, cablagem e tomadas.  
 As tomadas telefônicas e de TV serão da marca Pial, Biticino, Siemens, Iriel, Fame,Weg ou similar. 
 O edifício será dotado de porteiro eletrônico, da marca Hdl, Thevear, Amelco, Apex,Intelbras ou similar. 
O interfone será locado no acesso interno à cozinha. 
 Será instalada sobre o reservatório superior, antena coletiva para TV, com pontos nas salas e suítes. 
 O edifício também possuirá tubulação para instalação futura de TV a cabo e Internet. 
 

Ambiente Telefone, Tv, Tv à cabo, Internet e Interfone (pontos instalados e previsões) 

Cozinha Ponto para interfone 

Sala Ponto para antena coletiva de TV, previsão para Internet, TV a cabo e telefone 

Suítes Ponto para antena coletiva de TV, previsão para TV a cabo e telefone 

Instalações Hidro-Sanitárias 

 As instalações hidro-sanitárias serão executadas conforme projeto específico aprovado pela CASAN. 

 Todas as tubulações de água fria, água quente, esgoto sanitário e pluvial, serão executadas com tubos 
e conexões de PVC, da marca Tigre, Amanco ou similar. 
 

Ambiente Instalações de água e esgoto 

Cozinha Ponto para máquina de lavar louças e água quente e fria para torneira 

Área de Serviço Ponto para máquina de lavar roupas, ponto para torneira do tanque (água fria) e aquecedor 
de passagem 

Suítes Dreno para ar condicionado tipo Split 

BWC das Suítes e Lavabo Ponto p/ chuveiro com exceção do lavabo, água quente e fria para lavatório e bacio sanitário 

Instalações Preventivas Contra Incêndio 

 Todos os equipamentos de prevenção e combate a incêndio atenderão ao projeto aprovado pelo Corpo 
de Bombeiros - CAT. 

 O edifício contará com Sistema Hidráulico Preventivo, o reservatório superior contará com reserva 
técnica e os hidrantes estarão locados no hall de cada pavimento. 

 Cada pavimento contará com extintores de incêndio de pó químico seco. 

 Todos os apartamentos terão fornecimento de gás canalizado, advindo da central de gás locada no 
pavimento térreo. 

 A central de gás contará com cilindros de gás estacionários recarregáveis que serão fornecidos por 
empresa especializada, em regime de comodato. 

 As tubulações de gás serão executadas com aço galvanizado sem costura. 

 Cada apartamento receberá 01 (um) ponto de gás na cozinha para fogão e 01 (um) ponto na área de 
serviço para aquecedor (de passagem) de água. 

 Os medidores de gás serão individuais e ficarão localizados na circulação comum de cada pavimento. 
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Esquadrias e Ferragens 

 As janelas e portas/janelas serão de alumínio anodizado ou pintados eletrostaticamente. Todas as 
janelas dos dormitórios terão persianas. 

 As esquadrias internas serão de madeira, sendo as forras das portas de entrada em madeira maciça, e 
as portas internas em madeira semi-oca, pintadas na cor branca ou incolor.   

 As vistas e os rodapés serão de madeira maciça ou material sintético, pintadas na cor branca ou incolor. 

 Todas as ferragens das portas serão em metal de primeira qualidade da marca Fama, Pado, Lafonte, 
Papaiz ou similar. 

Vidros 

 Os vidros das janelas serão na espessura de 3mm para janelas, 4mm para portas/janelas, 
transparentes, com exceção das janelas dos banheiros, onde serão do tipo mini-boreal. 

Cobertura 

 A cobertura do ático será uma laje jardim, revestida com grama ou outros tipos de vegetação 
rasteira. 

Impermeabilizações 

 Todas as impermeabilizações serão de acordo com a NBR-8083, NBR-9575 e NBR-9574. Serão 
aplicadas mantas pré-fabricadas ou moldadas ``in loco´´, nos terraços, box dos BWCs, floreiras e laje 
de cobertura dos reservatórios. 
 Na cisterna e reservatório superior a impermeabilização será executada com cimento cristalizante 
sobre película de poliéster. 

Peitoris 

 Externamente, a título de pingadeiras nas janelas, sobre guarda-corpo dos terraços, será usado 
peitoril de granito ou mármore. 

Rodapés e Corrimãos 

 Rodapés em madeira maciça com altura de, no mínimo, 5 cm, largura de 1,2 cm para as salas e 
dormitórios. 
 Corrimãos nas escadas internas das áreas comuns em angelim pedra ou similar, (3x6) cm, abaulados, 
fixados nas paredes através de suportes de alumínio com acabamento fumê, conforme exigência e 
padrão do Corpo de Bombeiros. 

Revestimentos Internos 

 As paredes e tetos de quartos e salas receberão revestimento de reboco com argamassa usinada de 
areia, cal e cimento, nos traços previstos em Normas Técnicas. 
  O revestimento final das peças será como segue: 
 
 

Revestimentos Internos – Áreas Privativas 

Ambiente Pisos Paredes Tetos 

Estar/Jantar Cerâmica ou porcelanato de 1º 
qualidade 

Massa corrida com pintura acrílica Massa corrida e pintura acrílica. 

Suítes  Piso laminado Massa corrida com pintura acrílica Massa corrida e pintura acrílica. 

Banheiros Cerâmica ou porcelanato de 1º 
qualidade Azulejos de 1º qualidade até o teto. 

Gesso com massa corrida e pintura 
acrílica. 

Áreas de serviço Cerâmica ou porcelanato de 1º 
qualidade 

Azulejos de 1º qualidade e massa 
corrida com pintura acrílica. 

Massa corrida e pintura acrílica. 



 

 5/6

Cozinha Cerâmica ou porcelanato de 1º 
qualidade  

Azulejos de 1º qualidade e massa 
corrida com pintura acrílica. Massa corrida e pintura acrílica. 

Terraços Cerâmica ou porcelanato de 1º 
qualidade  

Pintura acrílica sobre textura. Massa corrida e pintura acrílica. 

 
 

Revestimentos Internos – Áreas Comuns 

Ambiente Pisos Paredes Tetos 

Áreas comuns internas Cerâmica ouporcelanato de 
1º qualidade 

Pintura acrílica sobre textura  Pintura acrílica. 

Áreas comuns externas Gramado ou paver Pintura acrílica sobre textura ** 

Zeladoria Cerâmica ou porcelanato de 
1º qualidade Massa corrida e pintura acrílica Massa corrida e pintura acrílica. 

BWC zeladoria Cerâmica ou porcelanato de 
1º qualidade Azulejos de 1º qualidade até o teto. 

Gesso com massa corrida e 
pintura acrílica. 

Garagens do subsolo Piso de concreto Reboco e pintura látex PVA Pintura látex PVA. 

Casa de máquinas e casa 
de bombas 

Cimentado alisado Reboco e pintura látex PVA Pintura látex PVA. 

 

 Os revestimentos cerâmicos serão da marca Portobello, Eliane, Cecrisa ou similar. 

Pintura 

 As tintas usadas serão de primeira qualidade das marcas Kresil, Renner, Suvinil, Viwalux, Coral ou 
similar. 

 Os acabamentos para a pintura serão assim executados: 

Ambiente Pintura 

Pintura interna, áreas privativas Tinta acrílica sobre massa corrida ou calfino. 

Pintura interna, áreas comuns Tinta acrílica sobre textura ou calfino. 

Pinturaexterna, muros Tinta acrílica sobre textura 

Pintura esquadrias de madeira e 
rodapés 

Tinta para madeira, cor branca, acabamento acetinado. 

Pintura corrimãos Verniz, acabamento acetinado. 

Pintura forro de madeira Verniz, acabamento acetinado. 

Revestimentos Externos 

 As paredes externas serão revestidas com cerâmica sob reboco e pintura sob reboco.  
Ambiente Pisos Paredes Tetos 

Escadas externas  Cerâmica de 1º qualidade Pintura acrílica sobre textura quartzo. ** 

Rampas e garagens do subsolo Piso de concreto Reboco e pintura látex PVA Pintura PVA s/ reboco 

Central de Gás Cimentado alisado Reboco e pintura látex PVA. Pintura PVA s/ reboco 

Passeio público Lajotão hidráulico ** ** 

Muros ** Pintura acrílica sobre textura ** 

Louças, Bancadas e Metais 

 As louças sanitárias serão marca Deca, Celite, Icasa, Ideal ou similar. 
 Metais Docol (linha Itapema Bella) ou similares das marcas Deca, Tinco, Fabrimar ou similar. 
 

Ambiente 
Louças / Bancadas Metais 

Bacio Cuba Bancada  Lavatório Registros 

Lavabo Com caixa acoplada ** Não será colocada ** Docol, Fabrimar ou similar 

BWC Suítes Com caixa acoplada ** Não será colocada ** Docol, Fabrimar ou similar 
Cozinha ** ** Não será colocada ** Docol, Fabrimar ou similar 
Área de serviço Tanque de louça. ** Não será colocada Torneira de parede Docol, Fabrimar ou similar 
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Elevador 

 O prédio será dotado de dois elevadores com capacidade para 8 pessoas e velocidade compatível 
com a demanda, da marca Atlas / Schindler, Otis, ThyssenKrupp ou Ônix. 

 Ajardinamento 

 As áreas comuns destinadas a ajardinamento contarão com plantio de grama em leivas. 
Muros e Gradis 

 Conforme detalhes de projeto, terá muros de alvenaria nos locais indicados.  
 Os gradis são meramente indicativos de projetos e não fazem parte do contrato. Caso seja 
solicitado, o gradil será orçado e apresentado ao Condomínio para a sua aprovação. 

 
Complementos 

 A portaria contará com caixa de correspondência para cada unidade. 
 A obra será entregue limpa e com as ligações definitivas de água e energia elétrica do condomínio. 
 

 
Florianópolis, 01 de agosto de 2017. 
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ESTRUTURA ENGENHARIA LTDA 

Eng. Civil CELSO FRANCISCO RAMOS FONSECA 
 
 


