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1. APRESENTAÇÃO  
 

 

Este documento tem a finalidade de descrever o projeto, os acabamentos, o tipo e a qualidade 

dos materiais a serem utilizados na construção do Condomínio de Casas Wikihaus BARNASQUE, uma 

incorporação e construção da Wikihaus Inc. 

 

 

2. EQUIPE TÉCNICA 

 
 

Os projetos deste empreendimento possuem coordenação geral da Wikihaus Inc.  

PROJETO RESPONSÁVEL EMPRESA 

Arquitetônico Arq. Marcelo Muller Núcleo Arquitetura 

Estrutural Eng. Carlos Engelman Estádio 3 

Instalações Hidráulicas Eng. Cláudio Menegheti CM Engenharia 

Luminotécnico Arq. Eduardo Becker Atelier de Iluminação 

Instalações Elétricas Eng. Mauro Menegheti CM Engenharia 

Plano de Prevenção e Combate à 
Incêndio (PPCI) 

Eng. Cláudio Menegheti CM Engenharia 

Modulação de Blocos de Alvenaria Arq. Suzane Ramires   

Ar-Condicionado Eng. Gilson Pirilo da Silva   

Fundações Eng. Jarbas Militisky 
Militisky Consultoria 

Geotécnica  

Paisagismo Arq. Guilherme Takeda Takeda Arquitetos 

Arq. Interiores Áreas Comuns Arq. Roberta Rammê Maena Designconecta  

Sinalética Arq. Roberta Rammê Maena Designconecta  

Projeto Terraplanagem Eng. Jarbas Rauber Surface Engenharia 
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3. O PROJETO 
 

 

3.1. LOCALIZAÇÃO 

 

O empreendimento localiza-se na Avenida Clemenciano Barnasque, número 101, bairro 

Teresópolis, Porto Alegre/RS. 

 

3.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto constitui-se de um condomínio fechado com 32 (trinta e duas) unidades autônomas 

(casas) com acesso único pela portaria principal localizada no número 101 da Avenida Clemenciano 

Barnasque. 

As casas são constituídas de dois pavimentos. No pavimento térreo estão localizados o hall de 

acesso, lavabo, cozinha, estar, jantar, escada, garagem para dois carros e pátio. O segundo pavimento 

possui três suítes (dormitórios e banheiros), todas com acesso pela circulação social. 

   

 
*Imagens meramente ilustrativas 
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*Imagens meramente ilustrativas 

 

 

• PORTARIA | ACESSO: Na portaria principal estão localizadas a guarita, banheiro de serviço, copa, 

depósito de lixo, gerador, subestação, QGBT, vestiários masculino e feminino, que atendem a área 

da piscina, e o reservatório de água superior; 

 

• VAGAS ESTACIONAMENTO PARA VISITANTE: O empreendimento contempla 6 vagas de 

estacionamento para visitante posicionadas em frente ao salão de festas (casa preservada); 

 

• SALÃO DE FESTAS: Localizado na casa existente, junto a entrada do condomínio, que será 

devidamente restaurada conforme projeto. Equipado com cozinha, churrasqueira, lareira e 

banheiro, será entregue mobiliado, conforme projeto, pela incorporadora; 

 

• FITNESS: Posicionado junto ao salão de festas (casa preservada), será equipado com banheiro e 

entregue mobiliado, conforme projeto, pela incorporadora; 

 

• PISCINA | SOLARIUM: Localizados entre a portaria e o salão de festas (casa preservada);  

 

• CASAS: Todas as casas estão localizadas com frentes para as vias internas do condomínio que 

possuí acesso único pela portaria do número 101 da Avenida Clemenciano Basnasque; 

 

• BICICLETÁRIO: Localizado junto ao salão de festas, será entregue com 6 bicicletas para uso 

compartilhado do condomínio; 
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4. ACABAMENTOS 

 
 

Os acabamentos constantes neste memorial consistem em materiais especificados pela Wikihaus 

Inc. e visam atender as necessidades dos usuários e condições técnicas de instalação e construção 

estabelecidas nas normas técnicas e legislações vigentes.  

 

4.1. UNIDADES AUTÔNOMAS (CASAS) 

 

FACHADA 

Revestimento Pintura acrílica sobre massa texturizada; 

Revestimento 
entrada casa 

Porcelanato padrão concreto aparente marca ELIANE, PORTOBELLO, CECRISA, 
PORTINARI ou similar; 

Detalhe forro laje 
cobertura 

Rodaforro junto a laje de cobertura em madeira ou EPS com acabamento em madeira; 

 

HALL / ESTAR / JANTAR 

Piso Contrapiso cimentado; 

Paredes Massa corrida e acabamento em pintura PVA; 

Tetos Pintura PVA sobre forro de gesso; 

Escada Escada em concreto com degraus (patamar) revestidos em basalto;  

Esquadrias 

Porta de entrada tipo pivotante em madeira com uma folha semi-oca e (painéis lateral e 
forro) em madeira ou chapas de MDF melamínico; 

Janelas e/ou portas-janela em alumínio anodizado ou PVC na cor branca com guarnições 
em alumínio ou PVC equipadas com vidro plano liso; 

Ferragens Marca YALE, PAPAIZ, LA FONTE ou equivalente; 

Iluminação e 
Tomadas 

Tomadas e interruptores de uso geral marca SIEMENS, PIAL, ABB, IRIEL ou equivalente; 

TV Tubulação para receber TV a cabo e/ou antena coletiva; 

Telefone 01 Ponto para telefone com tomada padrão Telebrás; 
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 Ar-Condicionado 01 Ponto para ar condicionado tipo Split com rede em cobre; 

 Soleiras | Peitoris Soleiras e peitoris em pedra natural; 

Lareira Lareira DOMETAL ou similar; 

 

LAVABO 

Piso Cerâmica esmaltada marca ELIANE, PORTOBELLO, CECRISA ou equivalente; 

Paredes Massa corrida e acabamento em pintura PVA; 

Teto Pintura PVA sobre forro de gesso; 

Esquadrias Porta com batentes em madeira e folha semi-oca pintados na cor branca; 

Ferragens Marca YALE, PAPAIZ, LA FONTE ou equivalente; 

Iluminação e 
Tomadas 

Tomadas e interruptores de uso geral marca SIEMENS, PIAL, ABB, IRIEL ou equivalente; 

Tampo Tampo em granito ou mármore; 

Metais 
 
Torneira de bancada para água fria com acabamento marca DECA, FABRIMAR, DOCOL ou 
equivalente;  

Louças 

 
Vaso sanitário com caixa acoplada marca DECA, INCEPA, ROCA E CELITE ou equivalente;  
 
Lavatório de louça de embutir de primeira linha marca DECA, INCEPA, ROCA, CELITE ou 
Similar;  

 

COZINHA 

Piso Contrapiso cimentado 

Paredes Massa corrida e acabamento em pintura PVA; 

Teto Pintura PVA sobre forro de gesso; 

Esquadrias 
Janelas e/ou portas-janela em alumínio anodizado ou PVC na cor branca com guarnições 
em alumínio ou PVC equipadas com vidro plano liso; 
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Iluminação e 
Tomadas 

Tomadas e interruptores de uso geral marca SIEMENS, PIAL, ABB ou IRIEL; 

Churrasqueira Churrasqueira pré-moldada DOMETAL ou similar com acabamentos em basalto; 

Tampo | Cuba Tampo de granito equipado com cuba dupla de embutir; 

 Metais 
Torneira de bancada com misturador para água fria/quente marca DECA, FABRIMAR, 
DOCOL ou equivalente; 

Soleiras e Peitoris Soleira e peitoris em pedra natural; 

Esperas para 
equipamentos 

 
01 (um) ponto de água e 01 (um) ponto de esgoto para máquina de lava louça (MLL); 
 
01 (um) ponto de gás para fogão; 
 
Espera para instalação de coifa; 
 

 

 

ÁREA DE SERVIÇO 

Piso Cerâmica esmaltada marca ELIANE, PORTOBELLO, CECRISA ou equivalente; 

Paredes Cerâmica esmaltada marca ELIANE, PORTOBELLO, CECRISA ou equivalente; 

Teto Forro de gesso com pintura PVA; 

Esquadrias 

Porta com batentes em madeira e folha semi-oca pintados na cor branca; 

Janelas e/ou portas-janela em alumínio anodizado ou PVC na cor branca com guarnições 
em alumínio ou PVC equipadas com vidro plano liso; 

Ferragens Marca YALE, PAPAIZ, LA FONTE ou equivalente; 

Iluminação e 
Tomadas 

Tomadas e interruptores de uso geral marca SIEMENS, PIAL, ABB ou IRIEL; 

Metais 
 
Torneira para água fria marca DECA, FABRIMAR, DOCOL ou equivalente;  

 Louças 
 
Tanque de louça com coluna marca DECA, INCEPA, ROCA, CELITE ou equivalente;  

Soleiras  Soleiras em pedra natural; 
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Esperas para 
equipamentos (Banho 

de serviço e 
aquecedor de 

passagem) 

 
02 (dois) pontos de água e 01 (um) ponto de esgoto para instalação de lavatório, 
chuveiro e vaso sanitário e chuveiro; 
 
01 (um) ponto de força para instalação de chuveiro elétrico; 
 
01 (um) ponto de água fria com ramificação para água quente para futura instalação de 
aquecedor de passagem pelo proprietário; 
 
01 (um) ponto de gás para atender aquecedor de passagem; 
 
01 (um) ponto de água fria para máquina de lavar roupa (MLR); 
 

 
 

PÁTIO (FUNDOS E LATERAL) 

Piso Grama; 

Paredes/Muros Pintura acrílica sobre massa texturizada; 

Pergolado 

 
Pergolado em madeira sem cobertura com esperas de recolhimento de águas pluviais de 
eventual futuro fechamento em vidro ou policarbonato de acordo com projeto 
específico a ser contratado pelo proprietário;  

Varanda (Casas 4, 5, 
6, 11 e 20) 

Varanda coberta com estrutura em alumínio e cobertura em vidro ou policarbonato; 

Pontos de água e 
força no pátio 

 
01 ponto de água, 01 ponto de esgoto e 01 ponto de força para futura instalação  
de piscina ou spa pelo proprietário;  

 

GARAGEM  

Piso Basalto; 

Paredes/Muros Pintura acrílica sobre massa texturizada; 

Pergolado 

 
Pergolado em madeira sem cobertura com esperas de recolhimento de águas pluviais de 
eventual futuro fechamento em vidro ou policarbonato de acordo com projeto 
específico a ser contratado pelo proprietário;  

 

CIRCULAÇÃO SOCIAL 

Piso Contrapiso cimentado; 

Paredes Massa corrida e acabamento em pintura PVA; 

Tetos Pintura PVA sobre forro de gesso; 
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DORMITÓRIOS 

Piso Contrapiso cimentado; 

Paredes Massa corrida e acabamento em pintura PVA; 

Tetos Pintura PVA sobre forro de gesso; 

Esquadrias 

Porta com batentes em madeira e folha semi-oca pintados na cor branca; 

Janelas em alumínio anodizado ou PVC na cor branca com guarnições em alumínio ou 
PVC equipadas com vidro plano liso e persianas; 

Ferragens Marca YALE, PAPAIZ, LA FONTE ou equivalente; 

Iluminação e 
Tomadas 

Tomadas e interruptores de uso geral marca SIEMENS, PIAL, ABB ou IRIEL; 

TV Tubulação para receber TV a cabo e/ou antena coletiva; 

Telefone 01 Ponto para telefone com tomada padrão Telebrás; 

Ar-Condicionado 01 Ponto para ar condicionado tipo Split com rede em cobre; 

Peitoris Peitoris em pedra natural; 

 
 

BANHOS 

Piso Cerâmica esmaltada marca ELIANE, PORTOBELLO, CECRISA ou equivalente; 

Paredes Cerâmica esmaltada marca ELIANE, PORTOBELLO, CECRISA ou equivalente; 

Teto Pintura PVA sobre forro de gesso; 

Esquadrias 

 
Porta com batentes em madeira e folha semi-oca pintados na cor branca; 
 
Janelas em alumínio anodizado ou PVC na cor branca com guarnições em alumínio ou 
PVC equipadas com vidro plano liso; 

Ferragens Marca YALE, PAPAIZ, LA FONTE ou equivalente; 
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Iluminação e 
Tomadas 

Tomadas e interruptores de uso geral marca SIEMENS, PIAL, ABB ou IRIEL; 

Tampo 

 
Banho suíte máster - Tampo em granito ou mármore; 
 
Banho suítes 2 e 3 – Tampo em granito ou mármore; 
  

Metais 

 
Banho suíte máster - 02 misturadores monocomando de bancada para água fria/quente 
com acabamento marca DECA, FABRIMAR, DOCOL ou equivalente; 
 
Banho suíte 2 e 3 – 01 misturador monocomando de bancada para água fria/quente com 
acabamento marca DECA, FABRIMAR, DOCOL ou equivalente; 
 
Ducha higiênica com água fria; 
 
Misturador monocomando para chuveiro para água fria/quente com acabamento marca 
DECA, FABRIMAR, DOCOL ou equivalente;  

 Louças 

 
Vaso sanitário com caixa acoplada marca DECA, INCEPA, ROCA E CELITE ou equivalente; 
  
Banho suíte máster – 02 Lavatórios de louça de embutir retangular de primeira linha 
marca DECA, INCEPA, ROCA, CELITE ou Similar; 
 
Banho suítes 2 e 3 - Lavatório de louça de sobrepor ou semiencaixe de primeira linha 
marca DECA, INCEPA, ROCA, CELITE ou Similar;  

 
 

4.2. ÁREAS COMUNS 

 

FACHADA PORTARIA 

Revestimento 
Porcelanato padrão concreto aparente marca ELIANE, PORTOBELLO, CECRISA, 
PORTINARI ou equivalente; 

Esquadria Pele de vidro; 

GUARITA | COPA 

Piso Cerâmica esmaltada marca ELIANE, PORTOBELLO, CECRISA ou equivalente; 

Paredes Massa corrida e acabamento em pintura PVA; 

Teto Pintura PVA sobre forro de gesso; 

Esquadria | Porta 
entrada 

 
Porta com batentes em madeira e folha semi-oca pintados na cor branca; 
 
Janelas em alumínio anodizado ou PVC na cor branca com guarnições em alumínio ou 
PVC equipadas com vidro plano liso;  

Ferragens Marca YALE, PAPAIZ, LA FONTE ou equivalente; 
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Iluminação e 
Tomadas 

Tomadas e interruptores de uso geral marca SIEMENS, PIAL, ABB ou IRIEL; 

Tampo Pia de cozinha de inox com cuba simples;  

Metais 
 
Torneira de bancada para água fria com acabamento marca DECA, FABRIMAR, DOCOL ou 
equivalente;  

 

 

QGBT | SUBSTAÇÃO 

Piso Contrapiso cimentado; 

Paredes Reboco regularizado com pintura PVA; 

Teto Reboco regularizado com pintura PVA; 

Esquadrias Porta metálica tipo venezianada; 

Iluminação e 
Tomadas 

Tomadas e interruptores de uso geral marca SIEMENS, PIAL, ABB ou IRIEL; 

 
 
DEPÓSITO DE LIXO | SUBSTAÇÃO  

Piso Cerâmica esmaltada marca ELIANE, PORTOBELLO, CECRISA ou equivalente; 

Paredes Reboco regularizado com pintura PVA; 

Teto Reboco regularizado com pintura PVA; 

Esquadria Porta metálica tipo venezianada; 

Ferragens Marca YALE, PAPAIZ, LA FONTE ou equivalente; 

Iluminação e 
Tomadas 

Tomadas e interruptores de uso geral marca SIEMENS, PIAL, ABB ou IRIEL; 

 

 

BANHEIROS ÁREAS COMUNS (BANHO SERVIÇO, VESTIARIOS, SALÃO DE FESTAS E FITNESS)  

Piso Cerâmica esmaltada marca ELIANE, PORTOBELLO, CECRISA ou equivalente; 

Paredes Cerâmica esmaltada marca ELIANE, PORTOBELLO, CECRISA ou equivalente; 
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Teto Pintura PVA sobre forro de gesso; 

Esquadria Porta com batentes em madeira e folha semi-oca pintados na cor branca; 

Ferragens Marca YALE, PAPAIZ, LA FONTE ou equivalente; 

Iluminação e 
Tomadas 

Tomadas e interruptores de uso geral marca SIEMENS, PIAL, ABB ou IRIEL; 

Metais 

 
Torneira para lavatório para água fria com acabamento marca DECA, FABRIMAR, DOCOL 
ou equivalente; 
 
Vestiários masculino/femininos - Registro para chuveiro com acabamento marca DECA, 
FABRIMAR, DOCOL ou equivalente;  

 Louças 

 
Lavatório de louça com coluna marca DECA, INCEPA, ROCA E CELITE ou equivalente; 
 
Vaso sanitário com caixa acoplada marca DECA, INCEPA, ROCA ECELITE ou equivalente; 

Ponto de força 
01 (um) ponto de força para instalação de chuveiros elétricos nos vestiários 
masculino/feminino; 

 

 

FACHADA SALÃO DE FESTAS (CASA PRESERVADA)  

Revestimento Pintura acrílica sobre reboco; 

 

 
SALÃO DE FESTAS (CASA PRESERVADA)  

 

Piso Porcelanato marca ELIANE, PORTOBELLO, CECRISA ou equivalente; 

Paredes Reboco regularizado com massa corrida e acabamento em pintura PVA; 

Teto Forro em madeira; 

Esquadria | Porta 
entrada 

 
Porta com batentes em madeira e folha semi-oca pintados com verniz; 
 
Janelas em madeira tipo venezianada pintadas com verniz ou PVC equipadas com vidro 
plano liso;  

Tampo Pia de cozinha de inox com cuba simples;  

Metais 
 
Torneira de bancada para água fria com acabamento marca DECA, FABRIMAR, DOCOL ou 
equivalente;  

Ar-Condicionado 01 (um) ponto para ar condicionado tipo Split com rede em cobre; 
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Churrasqueira 
Churrasqueira pré-moldada DOMETAL ou similar com acabamentos em cerâmica padrão 
concreto aparente; 

Lareira Lareira pré-moldada DOMETAL ou similar com chaminé tubular em aço; 

Pergolado Pergolado em aço corten; 

Equipamento Elevador tipo plataforma para portadores de necessidades especiais (PNE); 

 

 

FACHADA FITNESS 

Revestimento 
Porcelanato padrão concreto aparente marca ELIANE, PORTOBELLO, CECRISA, 
PORTINARI ou equivalente; 

 

 

FITNESS 

Piso Piso vinílico; 

Paredes  
Cerâmica esmaltada padrão concreto aparente marca ELIANE, PORTOBELLO, 
CECRISA ou equivalente; 

Teto Forro em madeira; 

Esquadrias Esquadrias em madeira ou PVC cor madeira natural equipadas com vidro plano liso; 

Iluminação e Tomadas Tomadas e interruptores de uso geral marca SIEMENS, PIAL, ABB ou IRIEL; 

Ar-Condicionado    01 Ponto para ar condicionado tipo Split com rede em cobre; 

 

VAGAS DE ESTACIONAMENTO VISITANTE | BICICLETÁRIO  

Piso vagas Piso concregrama; 

Suportes bicicletas Balizador em ferro chato dobrado marca De Lazzari ou similar; 

 

PISCINA 

Revestimento interno Pastilha de cerâmica 5x5cm marca Atlas, NGK ou similar; 

Piso externo e borda Piso cimentício marca Solarium ou similar; 



 
Wikihaus Barnasque - Memorial Descritivo - vG  Página 15 de 22 
  

Fechamento 
Fechamento periférico em estrutura de alumínio com vidros de segurança 
(laminado); 

Floreiras | Espelho 
d’água 

Floreira e espelho d’água revestidos com porcelanato e aço corten; 

 

 

5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

 
 

Além dos acabamentos, os demais principais elementos construtivos adotados para esta obra 

são: 

 

5.1. INFRA-ESTRUTURA 

 

Serão executadas fundações do tipo radier ou estacas, contenções em concreto armado entre 

casas e nas divisas do condomínio, quando necessárias, bem como a realização de trabalhos em terra 

para a patamarização das edificações de forma a atender os níveis de implantação definidos em projeto 

de terraplenagem, podendo em algumas situações, serem contenções em pedra. 

O pavimento das vias condominiais, tanto a faixa de pedestres quanto a de veículos, serão 

executadas em peças de basalto. 

  

 

5.2. SUPRA-ESTRUTURA 

 

A supra-estrutura das casas serão em concreto armado com pilares, vigas e lajes pré-moldadas 

ou moldadas in-loco. As paredes do 2º pavimento das casas serão em alvenaria de bloco cerâmico com 

função estrutural e por isso não poderão ser removidas.  

A supre-estrutura das edificações das áreas comuns (portaria, fitness, anexo salão de festas) 

poderão ser em concreto armado ou em Steel Frame.  

Todas as dimensões e especificações de materiais deverão seguir o projeto estrutural executivo. 

 

 

5.3. PAREDES 

 

As paredes serão em blocos cerâmicos (19cm ou 14cm de espessura) assentados e revestidos 

com argamassa ou em gesso acartonado (drywall) nos locais que se fizerem necessário. 

As edificações das áreas comuns (portaria, fitness e anexo salão de festas) poderão ser 

executadas em Steel Frame com paredes em placas cimentícias ou de gesso acartonado (drywall). 
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5.4. MUROS e GRADIS DE FECHAMENTO (ENTRE CASAS E DIVISAS CONDOMÍNIO)  

 

As casas possuirão muros executados em alvenaria com altura mínima de 1,80m no fechamento 

de fundos e na lateral (divisa entre casas) na projeção da garagem, conforme projeto. Os demais trechos 

de divisas entre casas serão em gradil de chapa expandida com altura máxima de 1,80m.  

As casas posicionadas junto a Avenida Clemenciano Barnasque possuirão o fechamento do pátio 

(fundos ou lateral) com gradil de chapa expandida fixado sobre mureta de alvenaria (altura de 60cm a 

1,20cm). A altura total da mureta somado ao gradil será de 1,80m.  

As casas que fazem divisa lateral e/ou fundos com áreas de uso comum ou vias de acesso, 

possuirão os fechamentos lateral e fundos em gradil de chapa expandida com altura máxima de 1,20m. 

As casas posicionadas junto a divisa lateral direita (de que olha de frente o empreendimento da 

Av. Clemenciano Barnasque) possuirão o fechamento dos fundos do pátio com gradil de chapa 

expandida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

• CHAPA EXPANDIDA - IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 

 

5.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

5.5.1. ENTRADA DE ENERGIA E REDES EXTERNAS  

 

A entrada de energia será a partir da Av. Clemenciano Barnasque na subestação/QGBT 

localizados na edificação da portaria de onde sairão todos os ramais. Todas as redes externas serão 

subterrâneas, posicionadas, dimensionadas e protegidas conforme projeto e especificações da CEEE. 

 

 



 
Wikihaus Barnasque - Memorial Descritivo - vG  Página 17 de 22 
  

5.5.2. FIOS E CABOS  

 

Serão do tipo condutor de cobre e isolação com características especiais quanto à não 

propagação e auto-extinção do fogo. Serão utilizados fios e cabos de fabricação conforme as normas 

brasileiras específicas para estes itens. 

 

5.5.3. ELETRODUTOS 

 

Serão do tipo flexíveis embutidos nas lajes de concreto, paredes de alvenaria e drywall com os 

diâmetros conforme projeto específico. 

 

5.5.4. QUADRO DE CIRCUITOS  

 

Serão de plástico injetado ou aço esmaltado com disjuntores da marca SCHENEIDER, ABB, 

SIEMENS-COELMA, HAGER, ELETROMAR ou equivalente, de acordo com projeto específico e fabricação 

conforme as normas brasileiras específicas. Não será fornecido o disjuntor geral da casa a ser instalado 

no painel de medição de energia das unidades autônomas. Este deve ser adquirido pelo proprietário 

conforme solicitação de carga a ser instalada informada à concessionária de energia (CEEE). 

 

5.5.5. INTERRUPTORES E TOMADAS 

 

Os interruptores e tomadas serão da marca SIEMENS, PIAL, ABB ou IRIEL fabricados conforme as 

normas brasileiras específicas. 

 

5.5.6. ILUMINAÇÃO EXTERNA CONDOMÍNIAL 

 

A iluminação externa será composta por luminárias de LED posicionadas na fachada do 2º 

pavimento e no painel de madeira da porta de acesso das casas, além de luminárias de jardim 

posicionadas conforme projeto luminotécnico nas áreas de piscina e entorno do salão de festas (casa 

preservada). 

 

5.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 

5.6.1. ENTRADA DE ÁGUA E REDES EXTERNAS DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL 

 

A entrada de água será feita pela rede pública da Av. Clemenciano Barnasque diretamente ao 

reservatório superior localizado na portaria. A partir deste, partirão os ramais de distribuição para as 

áreas de uso comum e unidades autônomas (casas).  
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As redes de esgoto e pluvial serão posicionadas e dimensionadas conforme projeto específico, 

sendo a primeira conectada a rede pública existente na Av. Clemenciano Barnasque e a segunda na 

bacia de amortecimento (ver item 5.6.2). 

 

 

5.6.2. BACIA DE AMORTECIMENTO 

 

Será executada em concreto armado sob as vias internas, posicionada e dimensionada conforme 

projeto específico, tendo como objetivo o retardamento do escoamento das águas pluviais captadas 

pelo condomínio à rede pluvial pública existente, de acordo com a legislação municipal. 

 

 

5.6.3. ÁGUA FRIA 

 

O empreendimento possuirá reservatórios de água superior equipados com bombas de 

pressurização conforme projeto, localizados na edificação da portaria de acesso. 

As tubulações das edificações das áreas comuns e das unidades autônomas (casas) serão em 

tubos de PVC Classe 15, fabricados conforme normas brasileiras específicas. 

Serão instalados hidrômetros individuais em cada unidade autônoma (casa) localizado junto a 

parede da porta da área de serviço. 

 

5.6.4. ÁGUA QUENTE 

 

 O sistema de aquecimento de água das casas (unidades autônomas) será através de aquecedor 

de passagem a ser instalado pelo proprietário. 

As tubulações serão em tubos de polipropileno (PPR) ou PEX fabricados conforme normas 

brasileiras específicas. 

 

 

5.6.5. ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO 

 

Em tubos de PVC Classe 8 (cloacais e pluviais), fabricados conforme normas brasileiras 

específicas. 

 

 

5.6.6. PISCINA DO CONDOMÍNIO 

 

A piscina será executada em concreto armado e revestida com pastilhas cerâmicas 5x5cm da 

marca Atlas, NGK ou similar.  

Está previsto a instalação de trocador de calor para aquecimento da água além de bomba e filtro 

para circulação e limpeza, conforme projeto específico. 
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5.7. INSTALAÇÕES DE GÁS GLP 

  

O empreendimento possuirá central de gás GLP equipadas com cilindros modelo P190. As 

conexões e tubulações serão em aço galvanizado e os pontos de consumo estarão posicionados 

conforme indicações deste memorial, em conformidade com as normas brasileiras específicas. 

 

5.8. IMPERMEABILIZAÇÕES 

 

Os pisos dos boxes de chuveiros dos banheiros receberão sistema de impermeabilização com 

manta asfáltica e proteção mecânica de argamassa.  As demais áreas de piso não receberão tratamento 

sob o piso acabado e não devem ser lavadas com água corrente. 

 

5.9. COBERTURA DAS CASAS 

 
 As lajes de coberturas das casas receberão telhas de fibrocimento ou metálicas executadas 
sobre estruturas de madeira ou metálicas. 
 
 

5.9 LIMPEZA GERAL 

 

As casas e áreas comuns serão entregues limpos, sendo as cerâmicas, pisos e vidros 

perfeitamente lavados, livres de todos os resíduos e sujeiras provenientes da construção, podendo 

deixar forrações ou revestimentos que protejam piso e outros materiais de acabamento. A limpeza fina 

ficará a cargo dos proprietários das unidades autônomas. 
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6. MOBILIÁRIOS ÁREAS COMUNS 
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7. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 
 

a. NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA INCORPORADORA todas as peças de decoração dos 

apartamentos constantes nos instrumentos promocionais, tais como: 

• Espelhos; 

• Armários embutidos; 

• Luminárias; 

• Papéis de parede; 

• Aquecedor de água; 

• Molduras de madeira arrematando as paredes; 

• Móveis de espécie alguma; 

• Forros de gesso (a não ser nos banheiros, cozinha/ área serviço); 

• Equipamentos de cozinha (geladeira, fogão, lava louças, etc...);  

• Porcelanato ou piso cerâmico qualquer; 

• Laminados de madeira; 

• Carpete; 

• Rodapés; 

• OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADO 

EXPRESSAMENTE NESTE MEMORIAL. 

 

b. Os pontos de eletricidade (luzes e tomadas) nas plantas promocionais, folhetos de propaganda, 

etc., não corresponderão necessariamente à quantidade e posição. Estes serão definidos pelo 

projeto executivo. 

 

c. Fica reservado o direito à Incorporadora de proceder alterações nas especificações 

estabelecidas, desde que mantida a qualidade dos produtos e / ou serviços, sempre que: 

• Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e / ou contratação dos produtos e / ou 

serviços; 

•    Houver possibilidade de aplicação de produtos e / ou serviços resultantes de novos 

lançamentos ou inovações tecnológicas; 

•    Precisar atender exigências dos Poderes Públicos ou Concessionárias de Serviços Públicos. 
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d. Não serão permitidas visitas de parte dos senhores condôminos à obra, a não ser em casos 

excepcionais, com autorização escrita da Construtora e com hora marcada, com pelo menos dois 

dias de antecedência, sempre na presença do engenheiro da obra ou arquiteta responsável. 

Estas autorizações em hipótese alguma serão concedidas durante 60 (sessenta) dias anteriores à 

data da entrega da obra, pois os serviços de acabamentos finais, pintura e limpeza ficam 

prejudicados com a presença de estranhos à sua execução. 

 

e. Os acabamentos deste memorial prevalecem sobre quaisquer outras especificações adotadas, 

tais como memorial de incorporação ou de prefeitura. 

 

f. No desenvolvimento dos projetos complementares poderão ocorrer pequenas variações nas 

medidas internas dos cômodos (para mais ou menos) que não excederão 5% (cinco por cento), e 

na posição dos equipamentos, golas, vãos janelas, etc., adaptadas às necessidades dos projetos. 

Essas eventuais variações nas medidas não poderão ocasionar diferença superior a 2% da área 

total construída da unidade. 

  

 


