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MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

RODOVIÁRIA DE SÃO SIMÃO - GO

Arquitetas:Roberta Cardoso Alves CAU: A39553-6
Taciana Bernardes CAU: A57448-1
Telefones de contato: 34 98852-5382

34 99187-0629

Endereço: Rua Barão de Camargo, 149, sala 08 - Centro – Uberlândia MG

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO:
Descrição do projeto:
Projeto de reforma com ampliação de área da rodoviária de São Simão.
Conceito:
Com o intuito de ser considerado marco e referencia dentro da cidade o projeto teve como
partido arquitetônico o resgate da memoria afetiva da população de São Simão, carregando
em seu conceito elementos que retratasse a cidade antiga, tais como o movimento da água
e antigas pontes do canal de São Simão.

2. DESCRIÇÃO DE ACABAMENTOS:
Este memorial tem como finalidade a especificação dos materiais de acabamento a serem
usados na obra.

2.1 Cobertura
As coberturas acrescentadas serão feitas em estrutura metálica e telha sanduíche na cor
branca (ver projeto arquitetônico e projeto estrutural). Apenas a cobertura do apoio de
taxistas será de Telha de Fibrocimento.

2.2. Alterações internas da galeria:
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2.2.1 Circulações:manter piso existente (granitina) e fazer a instalação do piso tátil
colante de borracha sintética na cor verde (ver projeto de paginação de piso) seguindo RDC
9050.
2.2.2. Teto: laje com acabamento em tinta acrílica fosca na cor branco neve.
2.2.3. Box 01 ao Box 06: porta de entrada, fechamentos laterais e frontais em vidro
temperado. Bancada em granito andorinha assentado sobre alvenaria (ver projeto de
detalhamento Box).
2.2.4. Portas fechamento do mall: A fim de melhorar a segurança interna, deverá
ser instaladas portas de vidro (seguir padrão existente) nas quatro entradas.
2.2.5. Lojas 01 a 11: instalação de exaustores, as locações dos mesmos estão
descritas em projeto e sua especificação acontecerá no projeto elétrico.
2.3. Circulações externas e praça de alimentação:
2.3.1. Piso:Composição de granilite (seguir padrão existente do mall) e granito
andorinha (ver paginação de piso)com posterior aplicação do piso tátil colante de
borracha sintética na cor verde (ver projeto de paginação de piso) seguindo RDC
9050.
2.3.2. Escadas: piso e espelho em granito andorinha com quatro frisos
antiderrapantes.
2.3.3. Rampas: granito andorinha com acabamento levigado.
2.3.4. Parede arrimo:revestida com pedra ferrugem ardósia com três variações de
tamanho. Seguir referencia foto 01.

Foto 01 – Ferrugem Ardosia com variação de tamanho
Fonte: http://www.decorpedras.com.br/produtos/ardosia-ferrugem-3d/

2.3.5. Paredes fachadas sudeste e noroeste: porcelanato amadeirado, formato em
régua, retificado com variação de tonalidade V4 ou superior. Cor de referencia Canela
Dourada Portobello (foto02).Será aplicada sobre o revestimento as letras caixa da
logomarca conforme especificado no detalhamento anexo a este memorial.
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Foto 02 – revestimento amadeirado
Fonte:
https://www.portobello.com.br/produtos/porcelanato-revestimento-ceramico/ecodiversa/canela-dourada20X120-nat

2.3.6.Corrimão e guarda corpo: Guarda corpo fabricado em aço inox polido AISI
304 tubular redondo com montantes de 2” x 1.5mm parede, baguetes para fixação do
vidro modelo “U” nas medidas de 20x20x12mm x 1,2mm de espessura, soldados nos
montantes. Tubo superior e inferior redondo em aço inox AISI 304 2’’ x 1,5mm
soldados nos montantes com solda TIG (gás argônio), acabamento 100% decapado
polido, fixação no piso através de furação de serra copos de 60mmx60mm de
profundidade e colado com colasika dura com pino ancora que impossibilita a
flexibilidade ao longo do tempo.
Vidro cristal temperado de 8mm com borda protegida por baguete de aço inox AISI
304 chapa 0,8mm colados com silicone acético.
Corrimão fabricado em aço inox AISI 304 tubular redondo de 1.1/2’’ fixados nos
montantes, nas alturas necessárias para atender as normas de acessibilidade. (ver
detalhamento anexo a este memorial).

2.3.7.Pintura:
Paredes Externas : Tinta Suvinil , Cor - Cinza Urbano
Paredes Internas : Tinta Suvinil , Cor - Crômio

2.4. Instalação sanitária moto taxistas:


Piso: granilite (seguir padrão existente do mall)



Bacia sanitária:modelo de referencia Deca Aspem cor branca

Foto 03 – bacia sanitária Aspem Deca
Fonte: http://deca.com.br/produtos/bacia-convencional-aspen-branco-p7517
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Box bacia sanitária: Em granito andorinha (seguir padrão existente)

Foto 04 – granito andorinha
Fonte: http://deca.com.br/produtos/bacia-convencional-aspen-branco-p7517



Porta Box bacia sanitária: em painel TS estrutural, espessura de 10mm, revestido
com laminado decorativo na cor cinza fixado na alvenaria com suporte em alumínio
com acabamento polido. Batente da porta em alumínio fixado na pedra, fechadura
tipo tarjeta ocupado/livre e dobradiça em alumínio com retorno automático.



Bancada: granito andorinha (foto 04) com borda de 6cm e espelho de 10 (ver
detalhamento);



Cuba: oval de embutir, comprimento mínimo de 30cm, cor branca.



Sifão: fixo em metal cromado.



Metais:
- Registro de gaveta: ¼ de volta com acabamento em metal;
- Torneira: torneira de mesa bica baixa para lavatório com ¼ de volta em metal.
- Escaninho: em mdf com chave individual.
- Paredes:Alvenaria revestida com cerâmica de boa qualidade retangular na cor
branca;
- Teto: laje com acabamento em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

2.5. Apoio taxistas:
2.5.1 Instalação sanitária taxistas:


Piso: granilite (seguir padrão existente do mall) paginação em quadros de 1x1m.



Bacia sanitária: modelo de referencia Deca Aspem cor branca- foto 03



Box bacia sanitária: Em granito andorinha (seguir padrão existente) - foto 04



Porta Box bacia sanitária e chuveiro: em painel TS estrutural, espessura de 10mm,
revestido com laminado decorativo na cor cinza fixado na alvenaria com suporte em
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alumínio com acabamento polido. Batente da porta em alumínio fixado na pedra,
fechadura tipo tarjeta ocupado/livre e dobradiça em alumínio com retorno automático.


Bancada: granito andorinha (foto 04) com borda de 6cm e espelho de 10 (ver
detalhamento);



Cuba: oval de embutir, comprimento mínimo de 30cm. Cor branca



Sifão: fixo em metal cromado.



Metais:
-Registro de gaveta e acionamento chuveiro: ¼ de volta com acabamento em
metal;
-Torneira: torneira de mesa bica baixa para lavatório com ¼ de volta em metal.



Escaninho: em mdf com chave individual.



Paredes: Alvenaria com acabamento em revestimento retangular brilhante, retificado
% de absorção água 10% na cor branca.



Teto: Rebaixo em PVC;

2.5.2. Copa taxistas:


Piso:granilite (seguir padrão existente do mall) paginação em quadros de 1x1m.



Bancadas: granito andorinha (foto 04) com borda de 6cm e espelho de 10 (ver
detalhamento);



Cuba: inox de sobrepor retangular 34x40cm com acabamento polido



Sifão: fixo em metal cromado



Registro de gaveta: ¼ de volta com acabamento em metal;



Torneira: torneira de mesa bica alta para cozinha com ¼ de volta em metal.



Paredes: Alvenaria com acabamento em revestimento retangular brilhante,retificado
na cor branca.



Teto: Rebaixo em PVC;

2.5.3. Hall:
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Piso: granilite (seguir padrão existente do mall)



Teto: Rebaixo em PVC;

2.6. Calçadas e área de embarque e desembarque ônibus:


Piso: intertravado nas cores natural e grafite (ver paginação de piso).Utilização do
piso tátil no intertravado cor vermelha.
____________________________________
Arquiteta:Taciana Maria Nogueira Bernardes
CAU: A57.448-1
Uberlândia, 27 de Julho de 2017.

