
 
 

                          MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O presente memorial se refere a construção de casas de madeira em Pinus Natural 

com dimensões 5,0 m x 6,0 m com área total de 30,00 m², com local para construção a 

ser definido pela Prefeitura do Município de Ponte Alta - SC. 

 

FUNDAÇÕES 

 A fundação será com cepos de eucalipto auto clave,  com diâmetro mínimo de 20 cm. 

A escavação deverá ser feita até o ponto em que o solo oferecer resistência necessária para o 

suporte da edificação, conforme avaliação do engenheiro responsável pela execução da obra. 

 

PAREDES 

 Paredes, como frontal e divisórias internas em Pinus Natural beneficiado macho-

fêmea, e as estruturas (caibros) em pinus natural beneficiado. 

 

COBERTURA 

 A estrutura da cobertura será com madeira de pinus natural de boa qualidade com 

caibro à vista 5,0 cm x 10,0 cm com forro de pinus natural e telhas do tipo fibrocimento 

5,0mm, bem como cumeeiras de fibrocimento de 5,0mm 

  

FORRO 

 Toda a área, bem como nas caixas laterais será aplicado forro de pinus natural com 

acabamento, com estrutura de madeira de pinus natural para suporte espaçadas a cada 50 cm. 

  

ABERTURAS 

 Todas as janelas serão de eucalipto de correr, bem como a do banheiro que serão do 

tipo maxi-ar de vidro 4,0mm incolor. As portas internas serão de madeira semioca, de pinus 

completas com ferragens. A porta de entrada principal será de pinus maciça completa com 

ferragens. 

 

 



 
 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 A rede elétrica será 3 pontos por ambiente. Terá um quadro de medição com dois 

elementos.  A responsabilidade do padrão (poste completo) é de responsabilidade do 

morador. 

 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

 Toda a rede distribuidora será feita por canos de PVC,  com 01 ponto na cozinha. A 

responsabilidade do padrão (hidrômetro) é de responsabilidade do morador. 

 

INSTALAÇÃO DE ESGOTO 

 Todos os desejos serão conduzidos por canos de PVC rígidos que farão a descarga na 

fossa, filtro e depois seguirão para a rede pluvial. 

 

PISO 

 Todos os cômodos receberão assoalho de madeira de pinus natural macho-fêmea 

beneficiado sobre uma estrutura de pinus adequada que suporte as cargas. 

 

PINTURA 

 Todas as paredes internas receberão uma demão de fundo e duas demãos de tinta. Na 

parte externa receberão uma demão de fundo e uma demão de tinta óleo. Cores e tintas de 

acordo com aprovação do fiscal da prefeitura. 

 

Ponte Alta, novembro 2021. 
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