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Memorial Descritivo

Fundações e estrutura (pilares e vigas ou alvenaria estrutural ou painéis)
As fundações dependerão da sondagem ser apresentada, porém foi prevista verba, devido a informação de 
profundidade de 15m.
A estrutura será composta por perfis metálicos, a serem dimensionados quando da conclusão do projeto 
estrutural, e por lajes tipo painel, dispensando o acabamento no forro dos andares inferiores.

Fechamentos (paredes e muros)Fechamentos (paredes e muros)
 Os fechamentos foram previstos em alvenaria de blocos de concreto de vedação de 14cm, alvenaria de blocos 
de concreto de 20cm entre as residências, melhorando as condições acústicas, e telhas plásticas translúcidas 
na ampliação da casas unifamiliares.

- Cobertura (lajes, estrutura do telhado, calhas e condutores)
- As coberturas foram previstas em telhas metálicas sobre laje, guarnecidas por calhas de chapa metálica e 
condutores de aguas pluviais em pvc.

EsquadriasEsquadrias
Portas -  as portas forma previstas em madeira oca p0ara receber pintura
Janelas foram previstas em ferro e vidro simples, também para receber pintura e tratamento anticorrosão. Os 
guarda corpos e gradis serão em tela metálica.

Revestimentos
Não está previsto revestimento nas paredes, os blocos ficarão aparentes com exceção das paredes 
hidráulicas nas cozinhas, box dos banheiros e e áreas de serviço, que receberão azulejos.

Instalações hidrossanitárias e de gásInstalações hidrossanitárias e de gás
Foram obedecidas as recomendações de normas dos fabricantes, ABNT e concessionárias. Foram previstas 
caixas d’água  nas coberturas as edificações,  como demonstrado. Foi deixada previsão para a instalação de 
hidrômetros independentes por casas próximo aos acessos, assim como local destinado a botijões de gás.

Instalações elétricas e afins 
Na execução das instalações para luz e força serão observadas as normas NB-3 (NBR5410) daNa execução das instalações para luz e força serão observadas as normas NB-3 (NBR5410) da ABNT e as 
determinações da concessionária local. Centros de distribuição (quadro geral e secundário): as caixas de 
medição serão
executadas conforme exigências da concessionária local SUGESTÃO DE IMPLANTAÇÃO - CASAS UNIFAMILIARES

SEM ESCALA



AREA CASA SUPERIOR 
COM AMPLIAÇÃO = 54.15M²

AREA CASA INFERIOR
COM AMPLIAÇÃO = 67,29m²

AREA CASA SUPERIOR
EMBRIÃO = 41,10M²

AREA CASA INFERIOR 
EMBIÃO = 54,24M²

VOLUME DA CASA EXPANDIDA

AREA DO TERRENO = 8.80X13.92=122,50
INDICE DE PERMEABILIDADE ADOTADO = 20%
TAXA DE OCUPAÇÃO EMBRIÃO = 44,30%
TAXA DE OCUPAÇÃO SEM AMPLIAÇÃO = 55,00%

ELEVAÇÕES - CASAS SOBREPOSTAS

AREA DO TERRENO = 5.47X16.95=92,72M²
INDICE DE PERMEABILIDADE ADOTADO = 35,09%
TAXA OCUPAÇÃO EMBRIÃO = 50,00%
TAXA DE OCUPAÇÃO COM AMPLIAÇÕA = 65,22%

AREA CASA INFERIOR = 60.47 m²AREA CASA SUPERIOR = 46.39 m² VOLUME DA CASA EXPANDIDA

ELEVAÇÕES - CASAS UNIFAMILIARES

Conforto acústico
-Paredes com blocos de 19cm entre as 
casas vizinhas

Insolação
--A maioria dos dormitórios propostos tem 2 
faces para instalação de janelas, 
possibilitando a instalação mais favorável 
conforme a insolação

Sustentabilidade
-As águas 
pluviais serão coletadas em reservatório pluviais serão coletadas em reservatório 
próprio para uso em irrigação e lavagem 
utilizando filtro de areia (instalação 
sugerida ao usuário)
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