
MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

( HABITAÇÃO 3 DORM R09 
  

 
IDENTIFICAÇÃO 
Proponente : Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S/A  
Construtora : Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S/A 
Empreendimento : Jardins Mangueiral 

  Endereço :         Cruzamento da DF 001 e DF 463  
 
 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 
 
1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 

Será executado o levantamento topográfico planialtimétrico com curvas de nível a cada 
metro do terreno natural, para se definir a melhor implantação dos blocos de casas 
geminadas e da infra-estrutura. Deste levantamento, define-se a cota de implantação, o 
caimento do terreno e das vias de acesso. Após a confirmação da implantação, é feito o 
mapeamento da sondagem, definindo o número de furos e sua profundidade. A 
sondagem é feita através de simples reconhecimento, à percussão, utilizando 
revestimento de 21/2", conforme projeto NB - 12111 da ABNT. 
Serão também executados os projetos de parcelamento do solo, de implantação, 
paisagismo, arquitetura, estrutural, instalações prediais, redes de água, esgoto 
sanitário, energia e iluminação, drenagem e urbanismo. 

 

 
1.2 CANTEIROS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

O canteiro de obras previsto contém um escritório técnico-administrativo composto de 
uma sala para o engenheiro chefe da obra, uma para o departamento de pessoas, um 
sanitário e uma recepção, um almoxarifado; um depósito; um refeitório, com bebedouro 
coletivo com água gelada e tanque; sanitário com chuveiros e vestiário; portaria e 
reservatório de água. Tudo será dimensionado de acordo com o porte e necessidade da 
obra.  
Será colocada placa alusiva ao programa que financia o empreendimento, conforme 
modelo padronizado pela Caixa Econômica Federal, com dimensões não inferiores as 
demais placas. 

 
1.3 MÁQUINAS E FERRAMENTAS 

Serão fornecidos todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a garantir 
o bom desempenho da obra. 

 
1.4 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 

A obra será mantida permanentemente limpa. 
 
1.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

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

 
1.6 CONTROLE DE QUALIDADE 

A Jardins Mangueiral mantém um controle de interno de gestão de sistema de 
qualidade. 



 
2. INFRA -ESTRUTURA 
 
2.1 TRABALHOS EM TERRA 

Se por ventura for necessário, serão executados taludes para acomodação das 
tipologias. Caso sejam necessários aterros, deverão ser feitos em camadas de 20 cm 
com apiloamento manual ou mecânico até que seja obtida uma cobertura uniforme, com 
proctor normal de 95%. 
Após a execução de micro terraplenagem, um profissional habilitado, com o uso de um 
equipamento de estação total, definirá os platôs e a locação geométrica dos blocos 
nestes platôs.  

 
 
2.2 LOCAÇÃO DA OBRA 

Os serviços de locação compreendem a localização dos blocos de apartamentos e 
outras estruturas dentro do terreno. Locados estas estruturas serão fixados marcos de 
referência para cada estrutura, dentro de um sistema cartesiano de locação, sendo 
estes marcos fixados como testemunha para referência das demais locações. Definido o 
local é colocado um gabarito metálico, onde são locados os eixos das paredes, nos dois 
sentidos perpendiculares. 
 
 

2.3 FUNDAÇÕES 
Será em concreto armado de acordo com o projeto específico. 

 
 
3. SUPRA -ESTRUTURA 

O concreto estrutural será comprado em usinas de concreto a ser definido na ocasião 
da contratação do empreendimento, com fck maior ou igual a 20,0Mpa. Após a chegada 
do caminhão de cada concretagem, será feita a conferência da data de dosagem, slump 
e aspectos visuais do concreto, comparando com o disposto na norma específica de 
ensaios de concreto. Todo concreto estrutural será vibrado mecanicamente através de 
vibradores de imersão elétricos, com diâmetro mínimo de 19 mm e máximo de 60 mm, 
dependendo da peça a ser concretada. Deverão ser evitadas juntas frias, privilegiando 
as concretagens em uma única etapa. Após o período de início de pega do concreto, 
será iniciado o processo de cura. Todas as peças concretadas abaixo do nível do 
terreno deverão ser impermeabilizadas nas faces em contado com o terreno, sempre 
que possível. O projeto de impermeabilização irá contemplar todos os serviços 
pertinentes sujeito a risco de infiltração e para proteção das peças estruturais. 
Haverá laje de forro em todos os cômodos. Lajes e paredes internas e externas em 
concreto armado moldado in-loco, de acordo com as especificações do Projeto de 
Estrutura. 
Pé direito: 2,50 m 
 
 

3.1  ESCADAS 
As escadas serão em concreto armado, sendo que os pisos serão em concreto 
desempenado. Terão corrimãos nas laterais, conforme legislação do Corpo de 
Bombeiros em estrutura de metalon, pintados com esmalte sintético.  

    
  



4. PAREDES E PAINÉIS 
 
4.1 VEDAÇÕES VERTICAIS 

Atende a Norma de Projeto de Execução de Estruturas de Concreto Armado-ABNT 
6118/2003. 
O sistema construtivo Parede de Concreto tem como principal característica a 
moldagem in-loco dos elementos estruturais de uma obra: a estrutura e a vedação. 
Todas as paredes de cada ciclo construtivo de uma habitação são moldadas em uma 
única etapa de concretagem, permitindo que após a desforma as paredes possam 
conter em seu interior os elementos embutidos: caixilhos de portas e janelas, tubulações 
de elétrica e hidráulica, elementos de fixação para cobertura, entre outros. A parede 
maciça moldada no local é caracterizada ainda por ser monolítica, ou seja, quando 
solicitada, distribui os esforços por toda a parede e contínua, por não apresentar juntas 
aparentes. 
 A Tecnologia adota formas reaproveitáveis sem recorrer ao uso de madeira como as 
construções tradicionais que geram entulho. Por ser um processo racionalizado utiliza 
apenas insumos industrializados, que também são submetidos a controle ambiental em 
sua produção, potencializando o caráter sustentável do processo. 
Os vão de portas e janelas serão nivelados pelo topo. 
As paredes serão respaldadas com altura mínima de 2,50 m. 
As paredes internas serão levantadas até a laje de forro. 
As cotas indicadas em projeto se referem às paredes revestidas. 

 
 
4.2 ESQUADRIAS 
 
 

 
PORTAS 

 

 
AMBIENTE 

 
MATERIAL 

 
TIPO E MODELO 

 
DIMENSÃO 

VÃO (m) 

 
MARCA 

 
Estar / Jantar 

Porta de 
Entrada 

 
Alumínio 

 
Uma folha de abrir 
almofadada.  

 
0,90 x 2,15 

Esaf,  
Lumini  

ou similar 

 
Banhos  

 
Madeira 

Uma folha de abrir lisa, 
compensada ou Duratree, 
encabeçada, com miolo em 
colméia ou sarrafiada, 
espessura mínima de 30 mm.  

 
 

0,80 x 2,15 
0,90 x 2,15 

 

Madepar 
Vert Portas 
ou similar 

 
Cozinha  

 

 
Alumínio  

 
Uma folha de abrir, 
veneziana. 

 
0,90 x 2,15 

 

Esaf,  
Lumini  

ou similar 

 
 

Quartos  

 
Madeira 

Uma folha de abrir lisa, 
compensada ou Duratree, 
encabeçada, com miolo em 
colméia, espessura mínima 
de 30 mm. 

 
0,80 x 2,15 
0,90 x 2,15 

 

Madepar 
Vert Portas  
ou similar 

 
As portas internas serão em madeira de fabrica. As portas externas serão alumínio.   



 
JANELAS E BASCULANTES 

 

 
AMBIENTE 

 
MATERIAL 

 
TIPO E MODELO 

 
DIMENSÃO 

VÃO(m) 

 
MARCA 

 
Cozinha 

 
Alumínio 

02 folhas de correr, para vidro 
 

 
1,20 x 1,20 

Esaf ou Lumini 
ou similar 

 
Banhos  

 
Alumínio 

 

 
01 folha em maxim-ar.  

 
0,60 x 0,60 

 

Esaf ou Lumini 
ou similar 

 
Quartos   

 

 
Alumínio  

 
02 folhas de correr, para 
vidro. 

 
1,20 x 1,20 

 

 
Esaf ou Lumini 

ou similar 

 
 

Sala  

 
Alumínio 

 
02 folhas de correr, para 
vidro. 

 
1,70 x 1,20 
1,20 x 1,20 

 

 
Esaf ou Lumini 

ou similar 

 
Os caixilhos atenderão aos quesitos quanto a não vibração, rigidez, vedação, escoamento de 
água e durabilidade. 
 
4.3 BATENTES E GUARNIÇÕES 

De acordo com as portas especificadas. 
   

 
4.4 FERRAGENS 
 

 
FERRAGENS 

 
ESQUADRIAS  

 
TIPO E MODELO 

 
MARCA E 

REFERÊNCIA 

Porta 
Sala e Porta 

Cozinha 

Em aço escovado com maçaneta tipo alavanca, externa fixa, 
chave em cilindro espelho de chave separado, de 1ª 
qualidade. 

La fonte ou 
Pado 

ou similar  
 

Porta 
Quartos  

Em aço escovado com maçaneta tipo alavanca, com chave 
interna, de 1ª qualidade. 

La fonte ou 
Pado 

ou similar 
 

Porta 
Banhos 

Em aço escovado com maçaneta tipo alavanca, com chave 
banheiro, de 1ª qualidade. 

La fonte ou 
Pado 

ou similar 

 
 
4.5 VIDROS 

Miniboreal – será instalado vidro miniboreal no banheiro social das unidades. 
Transparentes – será instalado vidro transparente na sala, cozinha e nos dormitórios 
das unidades. 
Todas as esquadrias de ferro ou alumínio serão fornecidas com vidro. 
 

5. COBERTURA E PROTEÇÕES 



 
5.1 TELHADO 

Cobertura em 1 água, com inclinação de 8%, em telhas onduladas em fibrocimento sem 
amianto ou similar, com rufos. 
O engradamento será em madeira devidamente certificada (FSC). 
Os beirais serão de 30 cm em projeção. 
Os arremates dos beirais e as cumeeiras serão feitos de forma apropriada.  
 

5.1 5.2 IMPERMEABILIZAÇÕES 
Impermeabilização externa: Será feita uma barra impermeabilizante, com altura de 30 
cm, em todo o perímetro das paredes externas, em pintura elastomérica, com reforço de 
tela de poliéster. 
Impermeabilização interna: Será feita uma barra impermeabilizante, com altura de 20 
cm, em todo o perímetro das paredes internas da cozinha e banheiro, em pintura 
elastomérica, com reforço de tela de poliéster. 

 
As caixas de gordura e passagem serão pré-fabricadas em concreto ou em PVC. 
 

 
6. REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA 
 

ÁREA PRIVADA 
 

REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA 

 
AMBIENTE 

 

 
PISO 

 
PAREDE 

 
TETO 

 Sala e 
Quartos 

Circulação 

Concreto 
desempenado.  

Estucagem e Pintura em 
tinta látex base PVA e uma 
demão de massa corrida 
(cor: branco). 

Pintura em textura 
acrílica. 
 cor: branco 

  
 

Cozinha 

 
Revestimento 
cerâmico de 1ª 
qualidade, PEI 3, 
assentados sobre laje 
nível zero. 
 

 
Azulejos (cor: branco, Incefra 
ou Similar)  assentados até 
1,5m em todo o perímetro da 
cozinha, sendo o restante 
estucadas e pintadas com 
látex acrílica (cor: branco). 
em duas demãos e uma 
demão de massa corrida. 

 
 
 
Pintura em textura 
acrílica. 
 cor: branco 

  
 
 

Banhos  

Revestimento 
cerâmico de 1ª 
qualidade, PEI 3, 
assentados sobre laje 
nível zero. 
 

Azulejos (cor: branco, Incefra 
ou Similar)  assentados até o 
teto no Box e Barrado de 
1,5m em todo o banheiro, 
sendo o pintadas com tinta 
látex acrílica (cor: branco). 
conforme fachada 

 
 Pintura em textura 
acrílica. 
 cor: branco 

  
 
 

Área de 
Serviço 

 

 
Revestimento 
cerâmico de 1ª 
qualidade, PEI 3, 
assentados sobre laje 
nível zero. 

 
 
Azulejos (cor: branco, Incefra 
ou Similar) assentados até 
1,5m em todo o perímetro, 
sendo o restante estucadas 

 
 
 
Pintura em textura 
acrílica. 
 cor: branco 



 
 
 

. e pintadas conforme fachada 
em duas demãos. 

  
Escadas   

Concreto 
desempenado. 

 
Pintura látex PVA e uma 
demão de massa corrida. 

Pintura em textura 
acrílica. 
 cor: branco 

A tinta látex PVA será aplicada em quantas demãos forem necessárias, com o mínimo de duas. 
 
6.1 EXTERIORES E FACHADAS  

A fachada será pintada com textura acrílica aplicada nas demãos para o bom 
acabamento. 
Será feita uma barra impermeabilizante em todo o perímetro das paredes externas, em 
pintura elastomérica,com reforço de tela de poliéster. . 
As divisas das quadras condominiais serão entregues com alambrados 
 

6.2 PINTURA DE ESQUADRIAS 
As esquadrias de alumínio anodizadas de fábrica na cor natural. As esquadrias 
metálicas receberão uma pintura de fundo anticorrosiva e uma pintura de acabamento e 
proteção a base de esmalte sintético em duas demãos. As portas de madeira serão 
entregues pintadas de fabrica, com proteção nos encabeçamentos da parte inferior da 
porta. 
As esquadrias serão entregues devidamente limpas. 
 

7. SOLEIRAS E PEITORIS 
As casas serão entregues com as soleiras e/ou filetes em pedra ardósia ou similar e 
serão colocadas nas entradas sociais e de serviço e no banheiro. No Box será colocado 
apenas um tento em ardósia ou similar. 

 
 
8. INSTALAÇÕES E APARELHOS 
 
8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 

Os materiais utilizados nas instalações elétricas são: 
- Fios e cabos de cobre com antichama; 
- Eletrodutos flexíveis e rígidos de polietileno; 
- Quadro de Distribuição com disjuntor e DR (dispositivo de segurança contra 
sobrecorrentes e aquecimento) conforme NBR 5410. 
 

TIPOS E MARCAS 

Eletroduto Em PVC ½ " e ¾” marca Tigre ou Amanco ou similar 

Condutores Fio rígido 1,5; 2,5; 4,0 e 6,0 mm marca Cobrecom ou Nambei ou 
Cordeiro ou similar 

Cabos marca Cobrecom ou Nambei ou Cordeiro ou similar 

Caixas 2 X 4 - Marca Forcon ou similar 

Disjuntores 16, 20, 25, 30 e 40 A marca Steck ou Scheinider ou Moler ou similar 



Interruptores 2 seções e interruptor simples marca Steck ou Scheinider ou Moler ou 
similar 

Tomadas 2 P + T e tomada universal marca Veltra ou Alumbra ou Scheinider ou 
similar 

Ponto de telefone Marca Veltra ou Alumbra ou Scheinider ou similar (com espelho) 

Quadro Geral Caixa de distribuição para 6 disjuntores marca Steck ou Scheinider ou 
Moler ou Legrand ou similar 

Caixa p/ padrão Homologada pela concessionária local 

Poste p/ padrão Homologada pela concessionária local 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - NÚMEROS DE PONTOS 

Ambiente 
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Sala 3 
1 

(fachada 
externa) 

2 5 1 1 1 

Cozinha 1 --- 2 6 --- --- 1 

Quartos 1 e 2 1 --- 1 3 1 --- 1 

Quarto 3 1 --- 1 2 1 --- 1 

Área Serv. --- 1 --- 2 --- --- --- 

Banhos 1 --- 1 2 --- --- --- 

Sacada --- --- --- --- --- --- --- 

Circulação 1 --- 2 --- --- --- --- 

Escada --- 1 1 --- --- --- --- 

 
8.2 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, DE ESGOTO E DE ÁGUAS PLUVIAIS: 

  
- MATERIAIS UTILIZADOS 

- Tubulação para Água fria: tubos de PVC; 
- Tubulação para Esgoto: tubos de PVC; 
- Tubulação para águas pluviais: tubos de PVC; 



- Alimentação por meio de castelo d’água central do condomínio, com instalação de 
medidores individuais.  

- AQUECIMENTO DE ÁGUA 
- Previsão apenas de aquecimento de água para o chuveiro, através de chuveiro 
elétrico, com resistência blindada, não fornecida. 
 
 
 

AMBIENTE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – NÚMERO DE PONTOS  

ÁGUA FRIA ESGOTO 

BANHOS 3 3 

COZINHA 1 1 

ÁREA DE SERVIÇO 1 2 

 
8.3 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: 

Não haverá instalações. 
 
8.4 INSTALAÇÕES DE GÁS 

Não haverá instalações de gás. 
 
8.5 INSTALAÇÕES MECÂNICAS  

Não está prevista a utilização de instalações mecânicas. 
 
8.6 ELEVADORES 

Não serão utilizados elevadores.  
 

8.7 APARELHOS SANITÁRIOS 
 

Pia da cozinha em mármore sintético 1,20 X 0,55 m, marca AJ Rorato ou similar 
Tanque com batedor marca AJ Rorato ou similar em mármore sintético 0,60X0,46m, 
capacidade 22 litros. 
Os aparelhos serão em louça branca (lavatório e vaso sanitário com caixa acoplada, 
sendo que a caixa terá capacidade mínima de 6 litros), marca Roca ou similar. 
Válvula para pia, lavatório e tanque marca Plena (Tigre) ou similar 
Sifão copo ou flexível para pia, tanque e lavatório marca Plena (Tigre) ou similar. 
Torneira para tanque dupla, pia e lavatório em alumínio cromado marca Docol ou 
similar. 

 
9. COMPLEMENTAÇÕES 
 
9.1 BENFEITORIAS  

Será implantado projeto paisagístico nas áreas comuns que prevê o plantio de arvores, 
arbustos e grama.  
Será colocada uma lixeira metálica, com pé e tela no passeio público. 
Será fornecida uma cópia das chaves dos portões de acesso ao condomínio para todas 
as unidades habitacionais. 

 
9.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 



A obra será entregue com placa de identificação das casas e ruas. 

 
 
 
 
 
 

9.3 DEMARCAÇÃO DOS LOTES: 
As áreas privativas descobertas das casas geminadas serão: as posteriores com 
fechamento em alambrado h=1,80m, pintados na cor verde, as vagas em frente à 
edificação serão demarcadas com placas pré-moldadas de concreto. 

 
 
9.4 LIMPEZA FINAL 

 A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas totalmente rejuntadas e 
lavadas, com aparelhos e vidros isentos de respingos.  
 

10. DECLARAÇÕES FINAIS 
 

10.1 A obra obedecerá a boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT e das 
concessionárias locais, as exigências do Código de Obras do Estado ou Município e das 
Concessionárias de Serviços Públicos locais. 

 
10.2 Esta empresa tem ciência das exigências do Manual Técnico de Engenharia da CAIXA, 

mais precisamente das Condições Mínimas e Exigências, comprometendo-se a cumprir 
tais instruções. 
 

10.3 Esta empresa responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro e de eventuais 
serviços extras, indispensáveis à perfeita habitabilidade das Unidades Habitacionais, 
mesmo que não constem no projeto, memorial e orçamento. 

 
10.4 A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas e azulejos totalmente 

rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos. 
As instalações serão ligadas definitivamente à rede pública existente, sendo entregues 
devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. A obra obedecerá a total 
condição de habitabilidade, comprovada com a expedição do “Habite-se” pela 
Administração Regional. 

 
10.5 Estará disponibilizada no canteiro de obra a seguinte documentação: todos os projetos 

(inclusive complementares), orçamento, cronograma, memorial descritivo, diário de 
obra, alvará de construção e o contrato da obra. 

 
10.6 Prevalecem as especificações constantes deste dossiê sobre as ilustrações das plantas 

humanizadas, que são meramente sugestivas. 
 
10.7 Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições 

serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência a CAIXA, devendo os 
produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente 
especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos 
fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


