
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1- DADOS GERAIS 
 

1.1- NATUREZA DO ESTABELECIMENTO 
 

“UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE” 
 
1.2- LOCALIZAÇÃO 
 
COMUNIDADE REBENTÃO, MONTE AZUL-MG 
 
1.3- RESPONSAVEL TÉCNICO PELO ACABAMENTO DA OBRA 
 
NOME: FAGNER FLAMARION TEIXEIRA NASCIMENTO 
                         CAU: A 147840-0 
 

2- DADOS DO PROJETO 
 
2.1- TIPO DE PROJETO 
 
“LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO”. 
 
2.2- RESUMO DO EMPREENDIMENTO 
 
A edificação foi construída em alvenaria de tijolo furado e laje de concreto com EPS, a 
Iluminação artificial será com lâmpadas fluorescentes. A área já edificada a ser 
concluída e de 123,21 m².   
 
A coleta e destinação do lixo: o lixo será armazenado em sacos plasticos em cores 
definidas e com etiquetas de identificação, até o recolhimento do mesmo pela coleta 
da prefeitura municipal para dar o seu destino final. 
 
2.2.1- DETALHES DO ACABAMENTO 
 
2.2.1.1- RECEPÇÃO  
 
Paredes: Todas as paredes serão emassada e pintadas com duas demãos de tinta 
acrílica na cor BRANCO GELO, diluída conforme especificações do fabricante, aplicada 
com camadas uniformes na proporção recomendada. Os rodapés serão 
confeccionados com o mesmo revestimento cerâmico usado no piso com altura de 
10cm, alinhado ao reboco para evitar acumulo de pó. 
 

Teto: A laje de EPS será rebocada, emassada e pintada com duas demãos de tinta 
acrílica na cor branco neve diluída conforme especificações do fabricante, aplicada 
com camadas uniformes na proporção recomendada. 



 

Piso: O contrapiso com espessura de 5cm deve ser executados somente depois que o 
terreno estiver perfeitamente compactado e nivelado. A argamassa com espessura de 
2cm de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um 
acabamento sem depressões ou ondulações. Para acabamento usar revestimento 
cerâmico PEI 5, 40x40 ou similar na cor off White, com juntas na cor cinza. 

 

Porta: A porta será fabricada em metalon e vidro canelado; pintada com tinta 
esmalte sintética na cor gelo ou similar e dimensões descrita no projeto. 

 

Janela: A janela será de correr com suas dimensões especificadas no projeto, 
fabricada em metalon e vidro canelado; pintada com tinta esmalte sintética na cor 
gelo ou similar. 

 
2.2.1.2- SALAS DE CURATIVO,IMUNIZAÇÃO E CONSULTÓRIOS 
 
Paredes: Todas as paredes serão emassada e pintadas com duas demãos de tinta 
acrílica na cor BRANCO GELO, diluída conforme especificações do fabricante, aplicada 
com camadas uniformes na proporção recomendada. Os rodapés serão 
confeccionados com o mesmo revestimento cerâmico usado no piso com altura de 
10cm, alinhado ao reboco para evitar acumulo de pó. 
 
Teto: A laje de EPS será rebocada, emassada e pintada com duas demãos de tinta 
acrílica na cor BRANCO NEVE diluída conforme especificações do fabricante, aplicada 
com camadas uniformes na proporção recomendada. 
 

Piso: O contrapiso com espessura de 5cm deve ser executados somente depois que o 
terreno estiver perfeitamente compactado e nivelado. A argamassa com espessura de 
2cm de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um 
acabamento sem depressões ou ondulações. Para acabamento usar revestimento 
cerâmico PEI 5, 40x40 ou similar na cor off White, com juntas na cor cinza. 

 

Porta: As portas será de madeira, com espessura mínima de 20 mm, pintada com 
tinta esmalte sintético na cor Gelo ou similar. As maçanetas do tipo alavanca para 
facilitar o acesso e abertura das portas.  As guarnições de madeira maciça em ambos 
os lados com 250 mm de largura. 

 

Janela: A janela será de correr em alumínio, com dimensões conforme projeto, com 
vidro temperado e espessura de 6mm. 

 



 

Lavatório ou bancadas: os lavatórios deverão ser com coluna suspensa na cor branco 
e bancadas em granito polido branco siena, com cuba simples de embutir em inox, 
torneiras em acabamento inox. 

 
2.2.1.3- BANHEIROS, DML 

 

Paredes: Todas as paredes serão com revestimento cerâmico PEI 4, na cor branca e 
juntas também na cor branca. 

 

Teto: A laje de EPS será rebocada, emassada e pintada com duas demãos de tinta 
acrílica na cor BRANCO NEVE diluída conforme especificações do fabricante, aplicada 
com camadas uniformes na proporção recomendada. 

 

Piso: O contrapiso com espessura de 5cm deve ser executados somente depois que o 
terreno estiver perfeitamente compactado e nivelado. A argamassa com espessura de 
2cm de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um 
acabamento sem depressões ou ondulações. Para acabamento usar revestimento 
cerâmico 40x40 ou similar na cor off White, com juntas na cor cinza. 

 

Porta: As portas serão de madeira, com espessura mínima de 20 mm, pintada com 
tinta esmalte sintético na cor Gelo ou similar. As maçanetas do tipo alavanca para 
facilitar o acesso e abertura das portas.  As guarnições de madeira maciça em ambos 
os lados com 250 mm de largura, a abertura das portas dos sanitários masculino e 
feminino serão no sentido de fuga. 

 
Janela: As janelas dos sanitários e DML serão basculantes, da copa será de correr com 
suas dimensões especificadas no projeto, serão fabricadas em metalon e vidro 
canelado; pintadas com tinta esmalte sintética na cor gelo ou similar. 
 
 
Aparelhos e acessórios sanitários: Lavatório com coluna suspensa e bacia sanitária 
convencional na cor branco. Dispensador de papel higiênico em rolo, dispensador para 
papel toalha e saboneteira spray, ambos em plástico ABS na cor branco parafusadas na 
parede. Barra de apoio reta em aço inoxidável, diâmetro de 38mm. As torneira e demais 
acessório hidráulicos devem ser com acabamento inox. 
 
2.2.1.4- COPA 

 

Paredes: Todas as paredes serão com revestimento cerâmico PEI 4, na cor branca e 
juntas também na cor branca. 



 

 

Teto: Teto: Telhado de fibrocimento com forro em PVC, pé direito de 3m (entre piso 
acabado e forro). 

 

Piso: O contrapiso com espessura de 5cm deve ser executado somente depois que o 
terreno estiver perfeitamente compactado e nivelado. A argamassa com espessura de 
2cm de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um 
acabamento sem depressões ou ondulações. Para acabamento usar revestimento 
cerâmico 40x40 ou similar na cor off White, com juntas na cor cinza. 

 

Porta: A porta será de madeira, com espessura mínima de 20 mm, pintada com tinta 
esmalte sintético na cor Gelo ou similar. A maçaneta do tipo alavanca para facilitar o 
acesso e abertura da porta.  As guarnições de madeira maciça em ambos os lados 
com 250 mm de largura. 

 

Janela: A janela será de correr com suas dimensões especificadas no projeto, 
fabricada em metalon e vidro canelado; pintada com tinta esmalte sintética na cor 
gelo ou similar. 

 
Bancada: bancadas em granito polido branco siena, com cuba simples de embutir em 
inox, torneira em acabamento inox. 

 

2.2.1.5- VARANDA 

 

Paredes: Todas as paredes serão com revestimento cerâmico PEI 4, na cor branca e 
juntas também na cor branca. 

 

Teto: Telhado de fibrocimento com forro em PVC, com pé direito de 3m (entre piso 
acabado e forro). 

 

Piso: O contrapiso com espessura de 5cm deve ser executados somente depois que o 
terreno estiver perfeitamente compactado e nivelado. A argamassa com espessura de 
2cm de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um 
acabamento sem depressões ou ondulações. Para acabamento usar revestimento 
cerâmico 40x40 ou similar na cor off White, com juntas na cor cinza. 

 



 

Tanque: Tanque Suspenso na cor branco; torneira em acabamento inox. 

2.2.1.6- COBERTURA 

As telhas deverão ser de fibrocimento, com inclinação de 10%, os contra rufos e 
calhas serão em chapas galvanizadas, natural sem pintura conforme indicado no 
projeto. A inclinação da cobertura deverá ser obtida através da posição correta dos 
seus apoios e de sua inclinação. O telhado será embutido, platibanda com altura de 
75cm. 

2.2.1.7- FACHADAS 

Toadas as fachadas serão rebocadas e pintadas com tinta acrílica especifica para área 
externa, na fachada frontal será instalado 2 arandelas conforme indicado no projeto. 


