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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente memorial tem por objetivo demonstrar de forma dissertativa, 

as especificações do dos serviços inclusos no Projeto Executivo de Arquitetura, 

para a adequação dos banheiros do HM, Cerejeiras-RO, localizado no 

endereço acima citado. 

A adequação dos banheiros tem como objetivo gerar melhoria no 

conforto dos usuários dos serviços públicos prestados. 

 

2. DESCRIÇÃO DA OBRA 

O projeto contempla a reforma dos banheiros existentes, criando 

banheiros destinados aos portadores de necessidades especiais e revitalizando 

os banheiros de uso comum. 

 

3. DESCRIÇÕES CONSTRUTIVAS DE ARQUITETURA 

A execução desta obra deve estar de acordo com todas as 

especificações e descrições construtivas inseridas nos projetos, que constituem 

a referência básica para tal, constando de: Projeto Arquitetônico; Projeto 

Elétrico; Projeto Hidráulico; Projeto Sanitário. 

As novas divisórias serão confeccionadas em alvenaria de tijolo 

cerâmico, revestidas com revestimento cerâmico sobre base de emboço sobre 

chapisco. 

A área da reforma é de 41,71m², inclusos os banheiros para os portadores 

de necessidades especiais e de uso comum. 

As especificações construtivas de arquitetura contidas neste Memorial 

Descritivo estão de acordo com as especificações técnicas inseridas no Projeto 

Arquitetônico, devendo ser executadas conforme orientações do presente 

instrumento e dados do projeto acima citado. 
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3.1 Elementos de Vedação e Divisórias: 

 

3.1.1 Vedações: 

As paredes de alvenaria a serem executadas e deverão obedecer às 

dimensões e alinhamentos indicados no projeto. 

As paredes de alvenaria internas e externas serão de alvenaria comum 

com função de fechamento e vedação. A alvenaria comum executada com 

tijolos cerâmicos 9x14x19cm de ½ (meia) vez e argamassa de traço 1:4 de areia 

média sem peneirar, atendendo as especificações da NBR 7171 para tijolos 

furados.  

Deverão ser utilizados tijolos cerâmicos, de primeira qualidade, todos 

duros, bem queimados, resistentes e não vitrificados, conforme a NBR 7171. 

Todas as paredes de alvenaria terão suas superfícies chapiscadas no 

mínimo, 48 horas antes da aplicação da argamassa para o emboço das 

paredes. 

 

3.2 Revestimentos Internos: 

Os revestimentos foram divididos em dois grupos: internos e externos, 

sendo que dentro do primeiro grupo existe uma subdivisão em: ambientes secos 

e ambientes molhados, diferenciados pela ausência ou presença de 

instalações hidráulicas e/ou sanitárias. 

3.2.1 Paredes: 

Conforme projeto foi definido revestimento cerâmico de primeira linha, 

na cor branca, acabamento liso, retificado, aplicado até altura forração do 

teto. 

3.3  Esquadrias: 

As esquadrias serão executadas conforme definições deste Memorial 

Descritivo e da “Tabela de Esquadrias” constante no Projeto Arquitetônico. 

3.3.1 Janelas: 
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Serão apenas de vidro temperado, com guarnições de alumínio, com 

forme projeto arquitetônico.  

Sendo basculante nos sanitários, conforme especificações na tabela de 

esquadrias do projeto arquitetônico e detalhes executivos nos cortes. 

3.3.2 Portas: 

Serão utilizadas portas de madeira.  

 

 

 


