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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1.1 Objetivo 

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever o imóvel para aprovação 

de projeto para construção; descrição da localização, responsável técnico, proprietário, 

frações de cada unidade habitacional, bem como definição dos materiais, acabamentos, 

local de aplicação e serviços em geral, que serão executados na construção. 

 

1.2 Informações sobre os responsáveis técnicos do projeto 
 
Responsável Técnica: Vera Lucia Prates da Cunha 

Título: Arquiteto e Urbanista/RS - CAU n. A10315-2 

RRT SI10343415I00CT001 

Endereço: Av. Cristóvão Colombo, 596, Torres/RS - Bairro Predial – CEP. 95.560-000  

Telefone: (51) 984077691 

E-mail: arq.veraprates@gmail.com 

 

Responsável Técnico: Jonatan dos Santos Rocha 

Título: Engenheiro Agrimensor- CREA RS 197481 

Endereço: Travessa Belvedere, n° 691, Campo Bonito, Torres-RS– CEP. 95.560-000  

Telefone: (51) 98150-8901 

E-mail: jonatan@topogeo.eng.br 

 

Profissional: Gustavo Piletti Plucenio 

Título: Biólogo - Crbio: 110824-03 

Endereço: Rua Manoel Oliveira Carneiro, 54 - Vila São João - Torres CEP 95560-000 

Telefone: (51) 99931-8076 

E-mail: gustavo@topogeo.eng.br 

 

mailto:arq.veraprates@gmail.com
mailto:jonatan@topogeo.eng.br
mailto:gustavo@topogeo.eng.br
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Assessoramento: Estúdio CEM Ltda 

Profissional: Cláudia Leite Costa Martins 

Título: Gestão Ambiental, Design Gráfico e Web, Téc. Em Ecoturismo: Diagnostico, 

Planejamento e Operações. 

Endereço: Rua Redentor 540 - Torres CEP 95560-000 

Telefone: (51) 98114.9956 

E-mail: claudinhacosta@msn.com 

Colaboradores: Eduardo de Oliveira Martins (Desenhista Industrial e Técnico em 

Edificações – Crea 162164); Eduarda Leite Costa Martins (Graduanda em Gestão 

Ambiental – IFSC e Eng. Química SATC) e Lucas Leite Costa Martins (Acadêmico de 

Arquitetura – UNIRITTER e Gestão de Negócios Imobiliários). 

 

Empresas consultoras 

TOPOGEO ENGENHARIA, TOPOGRAFIA & CONSULTORIA AMBIENTAL 

CNPJ: 26.768.557/0001-60 

Endereço: Rodovia BR-101, Km 5, Nº 5070, Campo Bonito, Torres-RS 

Telefone: (51) 9 8150-8901 

 

VERA PRATES ARQUITETURA 

CNPJ: 17.317.957/0001-69 

Endereço: Av. Cristóvão Colombo, 596, Torres/RS - Bairro Predial – CEP. 95.560-000  

Telefone: (51) 984077691 

 

1.3 Informações da Gleba 
 

Nome do empreendimento: RIVERLAND CONDOMINIO RESERVA 

Proprietários: Claudia Leite Costa Martins e Eduardo de Oliveira Martins 

Endereço: Rua Estrada Geral s/nº - Vale da Pedra Branca. Praia Grande/SC. 

CNPJ: 39.545.816/0001-36 

mailto:claudinhacosta@msn.com
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Coordenadas UTM – Norte 6.763.987,295; Leste 589.659,133 

Coordenadas Geodésicas: Latitude 29° 14’ 59,218” S; Longitude 50°04’ 38,166” W 

Matrícula Imóvel: 3.647 

Área de possível desmembramento: aproximadamente 14.000,00 m² 

Área Total da Gleba: 28.915,63 m² 

A diferença entre a área a ser desmembrada para o condomínio de lotes e a área total 

da gleba, é devido ao aproveitamento e ajustes de acessos existentes a serem 

harmonizados para circulação de pessoas e em alguns locais serão implementadas áreas 

de vegetação nativa. 

 

 

IMAGEM DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

FONTE: Google Earth 
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FONTE: do autor 

 

2. INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO E DESCRIÇÃO 
 

2.1 Descrição do parcelamento 

 
Trata-se de uma gleba de terra de 2,19Ha que será desmembrado em 18 áreas 

menores com acessos privativos dotados de distanciamento físico privativo com 

delimitação vegetal conforme traçado especifico. A gleba terá recuos particulares para 

ampliação da via pública e afastamento vegetado para relocação da servidão existente.  
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2.2 Descrição das unidades 
 

Serão edificadas 18 unidades habitacionais (uma para cada unidade privativa). 

Estas cabanas terão área construída fechada com 52,54m² e áreas externas de lazer 

privativas em decks com 41,12m² resultando uma área total de 93,66m². Todas as casas 

serão construídas sobre pilotis de madeira tratada e serão feitos usos de materiais 

naturais e de baixo impacto no local da obra evitando danos ao solo e derramamento 

de materiais de obra. 

 

2.3 Distribuição dos lotes e vias de acesso 
 

A distribuição dos lotes bem como os acessos privativos seguiram as diretrizes 

do formato da gleba em harmonia com a topografia seguindo traçados pré-existentes, 

sendo assim, reduzindo impactos causados pelas vias de culturas/plantios realizadas 

pelo proprietário anterior. Os veículos no interior da área deverão ficar limitados as vias 

de acesso privativas unicamente, não sendo permitido acesso às áreas de preservação 

junto as margens do Rio. Dimensionamento e técnicas estão em conformidade com a 

legislação Municipal.  Em caso de omissão desta serão seguidas Leis Federais 

pertinentes. 

 

2.4 Abastecimento de água, esgoto e luz 
 

Água - será captada de vertente existente no local, armazenada em reservatórios com 

capacidade de acumulação de 18.000litros localizados na cota mais elevada do terreno 

cuja distribuição ocorrerá por queda gravitacional. As casas não terão reservatórios 

individuais para preservação da paisagem.  
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Esgoto - cada unidade habitacional será equipada com um modulo biodigestor 

ACQUALIMP com capacidade de 1.300 litros cuja manutenção será regulamentada pelo 

condomínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: acqualimp.com¹ (biodigestor e tanque Acqualimp, respectivamente). 

 

Luz - Será fornecida pela CEPRAG, responsável pela distribuição na região e cidade de 

Praia Grande estado de SC. A distribuição será individual para cada unidade, cujo 

dimensionamento e capacidade será especificado em projeto específico. 

Coleta de lixo - Á área está em zona de cobertura da coleta Municipal 

 

DIMENSÃO DOS TERRENOS: Esse empreendimento tem fins comerciais, abaixo segue 

imagem ilustrativa de como serão distribuídos os lotes. 
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FONTE: do autor 

3. Descrição dos materiais 
 

3.1 Serviços Preliminares 

Obtenção da autorização para extração das plantas exóticas e culturas que 

substituíram a vegetação nativa e início imediato da recuperação de todas as áreas 

degradadas pelas culturas de banana, eucalipto e uva japonesa.  

Levantamento Topográfico do local e elaboração do Projeto para 

encaminhamento aos órgãos competentes para análise e aprovação. 

Após a aprovação dos órgãos licenciadores será demarcado desenho e em 

seguida revitalizar as vias locais para que a circulação evite danificar as áreas de 
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reflorestamento nativo. As vias locais foram projetadas sobre caminhos já existentes e 

para maior segurança dos moradores serão pavimentadas com saibro batido 

proveniente da região.  

Será procedida a fixação dos taludes e encostas com malas de gabião e em 

seguida plantio de mudas para fixação vegetal. 

A demarcação dos lotes e seus taludes serão o passo seguinte. 

Fixados os marcos que estabelecerão os limites das áreas privativas será iniciada 

a construção das casas. 

A sequência construtiva seguira uma ordem decrescente de acordo com as 

curvas de nível de cima para baixo. 

O canteiro de obras será implantado sobre o lote 05 onde ficará centralizada toda 

logística depósitos e área de abrigo aos operários. Em especial o acesso e a localização 

próxima da chegada ao local, bem como a área plana irão beneficiar a distribuição de 

serviços e materiais. 

A centralização de estoque e distribuição de materiais irá evitar que a obra 

danifique o meio natural onde serão locadas as unidades. 

Será reformada edificação existente, onde havia a moradia do proprietário 

anterior para uso do canteiro de obras, já contando com como banheiro, cozinha e 

depósito temporário de materiais conforme exigência da legislação. 

A água será coletada diretamente da fonte natural próxima. Será armazenada 

em reservatórios adequados e distribuída por gravidade para todo consumo do 

empreendimento. 

A energia elétrica, já é fornecida pela empresa CEPRAG dispensando as 

provisórias. Fixação das placas para identificação da obra e para perfeita legalização do 

empreendimento junto aos órgãos competentes. 

3.2 Fundações e infraestrutura das unidades   
 

As fundações das edificações serão executadas de acordo com as especificações 

do projeto de fundações, conforme resultados da sondagem que já foi realizada. 
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O terreno em declive, possui camada de profundidade variável de material solto; 

barro com seixos que torna o solo bastante estável. 

3.3 Estrutura das unidades 
 

A estrutura será em madeira, constituída de pilares de eucalipto tratado apoiado 

sobre a sapata de concreto armado. Vigas e barrotes também de eucalipto tratado. A 

parte interna da edificação será de lajes pré-fabricadas e toda parte externa será de 

madeira de pinus tratado em autoclave. Pilares e telhado também serão executados em 

madeira de pinus tratada e travada com elementos de ferro galvanizado fabricados 

sobre medida para esta estrutura. 

3.4 Alvenaria das unidades 
 

Todas as paredes externas serão executadas com blocos de concreto celular e as 

internas em drywall.  Nos encontros horizontais com a estrutura de concreto, será 

executado o encunhamento ou preenchimento com argamassa expansiva. Os blocos 

irão ter tamanho padrão conforme a disponibilidade do mercado e espessura mínima 

de 12,0cm. 

As lareiras serão executadas em alvenaria de tijolo cerâmico e refratário 

internamente. O volume externo será revestido com pedra natural em placas fixadas 

com cimento cola pultrudante. 

3.5 Revestimentos Argamassados 
 

Todas as paredes de alvenaria e ou blocos de concreto, internas e externas, 

exceto áreas não habitáveis, serão revestidas com argamassa de cimento, cal e areia. A 

cal poderá ser substituída por aditivo químico. 

A espessura mínima do reboco interno será de 0,50cm e do reboco externo será 

de 2,0cm. No reboco externo poderão ocorrer locais com espessura menor devido a 

ajustes de planicidade, alinhamentos e prumos, podendo chegar ao valor mínimo de 

1,50cm de espessura. 
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3.6 Acabamentos Externos 

 

As fachadas frontais receberão composição de reboco, textura, pintura e 

detalhes com revestimentos de placas de pedra natural, conforme as indicações e 

especificações do projeto arquitetônico. 

3.7 Piso cerâmico e Azulejos 
 

Serão aplicados com argamassa colante de acordo com a especificação e 

conforme o tipo de cerâmica utilizada. Os materiais utilizados terão o padrão de 

qualidade extra e marca Portobello, Itagres, Portodesign, Via Rosa, Cecrisa, porcelana 

importada ou Eliane. 

3.8 Acabamento com cal fino (emboço) 
 

Será aplicada camada de emboço sobre o reboco interno, obtendo acabamento 

perfeito para pintura. Após a mistura o material será aplicado nas paredes com 

desempenadeira de aço. 

3.9 Forro de gesso 
 

Os forros de gesso serão executados apenas no interior dos banheiros com placas 

de encaixar e acabamentos lineares com negativo nas extremidades, conforme 

especificações do projeto arquitetônico. As placas serão estruturadas com tirantes de 

arame de cobre presos na estrutura do telhado. 

3.10 Pinturas 
 

SOBRE FORRO DE GESSO - o acabamento será feito com lixa fina, aplicação de fundo 

preparador, aplicação de massa PVA lixada e pintura acrílica fosca. 

SOBRE FORRO DE MADEIRA - o acabamento será feito com lixa fina, aplicação de STAIN 

na cor castanho deck da OSMOCOLOR. Este tratamento será aplicado em todas as 

superfícies de madeira internas e externas. 
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PINTURAS EXTERNAS 

Sobre o reboco externo será aplicado selador acrílico, textura acrílica e pintura com tinta 

especial para fachada com propriedade de elasticidade. Serão aplicadas no mínimo duas 

demãos de tinta ou quantas forem necessárias para o perfeito acabamento. 

RODAPÉS 

Serão de PVC, fixados a pistola e cola na parede, podendo ter emendas conforme a 

necessidade. 

 

3.11 Esquadrias e ferragens 
 

As janelas e portas-janelas externas dos apartamentos serão de alumínio com 

pintura eletrostática preta. Todas as aberturas terão folha extra com tela mosqueteira.  

As portas internas e áreas comuns serão de madeira ecológica chapeada lisa, 

semi-ocas, pintadas de esmalte sintético preto. As portas serão em PVC da marca 

Pormade dispensando pintura, fixados com espuma de poliuretano. 

As portas de entrada das casas serão em madeira ecológica maciça natural igual 

às demais madeiras utilizadas. 

As portas e vitrôs fixos em vidro temperado, serão com vidro incolor e alumínio 

preto. 

Todas as aberturas externas receberão soleiras de basalto polido. 

 As fechaduras das portas externas serão de cilindro, as internas tipo chave de 

górgea e a dos banheiros tipo tranqueta, da marca Papaiz, Lafonte, Pado, Imab ou Sinter. 

As dobradiças serão em inox da marca Pado, Mahler, União mundial ou La fonte. 

VIDROS 

Todos os vidros serão lisos, transparentes, exceto em banheiros, onde serão 

foscos. As espessuras dos vidros serão entre 3 e 4mm, compatíveis com as áreas das 

aberturas, e serão fixados com baguetes de polietileno ou borracha. Nas aberturas com 

vidros temperados a espessura será de acordo com área da abertura. 
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3.12 Cobertura 
 

O telhado será construído em madeira pinus tratada com forro do mesmo 

material conforme especificações do projeto.  

IMPERMEABILIZAÇÕES 

O forro será impermeabilizado antes da colocação da telha, podendo vir a ser 

utilizado telhado verde em substituição das telhas. 

As estruturas das sapatas receberão impermeabilização para evitar a umidade 

nos apoios junto ao solo. 

 

3.13 Instalações elétricas, de telefone, antena coletiva, interfone e CFTV 
 

A instalação elétrica constará de tubulações embutidas nas paredes em 

eletrodutos rígidos de PVC ou em mangueiras flexíveis, fiação completa de prumadas, 

tomadas, interruptores e pontos de luz, dispositivos elétricos com acabamento, tais 

como interruptores, tomadas, disjuntores, caixas de passagem, de distribuições e de 

medidores, ligação através de cabos sintenax com a rede da concessionária até o quadro 

de medidores, tudo conforme projeto executivo, devidamente aprovado na CEPRAG. 

As casas contarão ainda com espera para energia fotovoltaica. 

Os banheiros sociais e das suítes, de serviço e das áreas comuns serão 

executados com tubulação e fiação para chuveiro elétrico. 

O número de tomadas, interruptores e pontos de consumo diversos, terá as 

disposições e quantidades discriminadas no respectivo projeto elétrico. As áreas 

comuns de circulação terão a iluminação comandada por sensores de presença. 

As unidades habitacionais terão pontos de espera para climatização do tipo 

“Split”, com os locais para instalação dos equipamentos já definidos em projeto 

arquitetônico e com infraestrutura pronta. 

A internet será de responsabilidade da operadora escolhida pelo condomínio. 
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3.13 Instalações hidrossanitários 
 

A instalação da rede hidro sanitária será executada de acordo com o projeto e 

por mão de obra especializada.  

Será empregado nas instalações hidráulicas os materiais que, além de 

satisfazerem os dispostos nas Normas Brasileiras, e as posturas municipais, obedeçam 

às especificações que acompanham o projeto. Todas as canalizações de água fria e 

esgotos serão em tubos de PVC marca Tigre, Amanco, Krona ou similar. Todos os 

registros base embutidos serão da marca docol, deca, fabrimar ou similar. O sistema de 

aquecimento de agua será realizado através de aquecedor elétrico pontual. 

O sistema de abastecimento das unidades será por gravidade vinda de um 

reservatório elevado de uso comum do condomínio que será abastecido pela água 

natural da vertente no local, cuja outorga já foi requerida legalmente. 

Serão executados os ramais de esgoto, reunidos em uma caixa de passagem, de 

onde serão encaminhados para tratamento individual e autônomo em biodigestores 

herméticos com tecnologia 100% ecológica. 

4. Especificações dos acabamentos por ambiente 

4.1 Circulação comum do condomínio 

Piso: saibro batido com meio fio de concreto. 

Tubulação pluvial em concreto a céu aberto; 

Passeios e áreas adjacentes serão vegetados conforme determinação dos órgãos 

ambientais; 

4.2 Garagens e estacionamentos  

Em frente a todas as unidades haverá um refúgio pavimentado para alocação do veículo 

do proprietário. Demais veículos ficarão estacionados em área especifica para este fim. 

4.3 Pórticos de acesso  

Serão executados em madeira e pedra.  

O fechamento da área privada (do condomínio x áreas externas) serão executados em 

pontaletes e réguas de madeira. 
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Detalhes conforme especificado em anexo no projeto arquitetônico. 

4.4 Reservatórios:  

Os reservatórios de uso geral serão de fibra de vidro tecnologia ACQUALIMP (conforme 

especificações anexas) e serão alocados no local de cota mais elevada da área junto a 

grota de onde será captada água para uso predial. A capacidade será de 20.000 litros 

conforme demanda calculada para o condomínio. Não haverá reservatórios privativos 

nas unidades autônomas. 

5. Unidades Autônomas 
 

5.1 Salas de estar e copa  

Piso: Porcelanato 80x80 

Parede: reboco, calfino, pintura acrílica fosca cores claras ou branco. 

Teto: madeira a vista com pintura Stein 

5.2 Dormitórios das Suítes 

Piso: Porcelanato 80x80 

Parede: reboco, calfino, pintura acrílica fosca cores claras ou branco. 

Teto: madeira a vista com pintura Stein 

Banhos Piso: porcelanato 60x60 branco 

Parede: azulejos brancos. 

Forro: rebaixo em gesso, massa pva e pintura acrílica fosca branco. 

Bacia sanitária marca deca, celite, icasa com caixa acoplada branco. 

Cuba de embutir em branco. 

Acabamentos de registro, misturadores, ducha higiênica marca Docol, Deca ou 

Fabrimar, chuveiro cromado Fabrimar ou Jackwal. 

5.3 Cozinhas 

Piso: porcelanato 80x80 

Parede: azulejo e vidro. 

Teto: madeira a vista com pintura Stein 

Acabamentos de registro, misturadores, marca Docol, Deca ou Fabrimar.  
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5.4 Sacadas 

Piso: madeira pinus tratado com 3.8mm 

Parede: conforme fachada. 

Teto: madeira a vista com pintura Stein 

5.5 Coberturas 

Estrutura e forro de madeira tratada com manta impermeável e telha plana ou telhado 

verde ou placas de energia fotovoltaica.  

Teto: madeira a vista com pintura Stein 

Peitoris:  madeira a vista com pintura Stein 

Soleiras e pingadeiras: basalto. 

Lareiras: estrutura armada com revestimento de tijolos refratários internamente e 

pedra ornamental na parte externa. 

Banheira de hidromassagem: será para 4 lugares. 

Churrasqueira campeira; será pré-moldada e estará localizada na parte externa da 

edificação. 

 

5.6 OBSERVAÇÃO 

Todos os itens não constantes neste memorial como por exemplo bancadas de granito, 

aquecedores, ar condicionado, luminárias e etc. não são de responsabilidade da 

construtora e não estão incluídos no custo previsto de obra. 

 

Torres-RS, 08 de fevereiro de 2021 
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Responsável Técnica: Vera Lucia Prates da Cunha 

Título: Arquiteto e Urbanista/RS - CAU n. A10315-2 
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Responsável Técnico: Jonatan dos Santos Rocha 
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