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1. INTRODUÇÃO  

O presente memorial, trata dos parâmetros utilizados e as recomendações 

a serem seguidas para a execução do projeto arquitetônico de reforma e 

ampliação da Unidade Básica de Saúde Perpétuo Socorro, de São Miguel do 

Guamá.  

2. NORMAS UTILIZADAS  

O projeto estrutural seguiu as recomendações das normas a seguir:  

• NBR6492 – Representação de projetos de arquitetura;  

• NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e 

equipamentos urbanos;  

3. PROJETO  

O projeto deverá ser implantado no terreno original, de dimensões de 

38x28m, localizado na Rua Frei Miguel de Bulhões, Bairro Perpétuo Socorro, na 

cidade de São Miguel do Guamá, adaptando às necessidades para ampliação 

de três consultórios, sendo um com banheiro anexo, e a criação de uma praça 

aberta ao convívio social do bairro, além de reformas gerais nas estruturas já 

existente, como: pintura, troca de esquadrias, reforma da fachada, entre outros. 

Foram usados de softwares o SketchUp para modulação e estética da fachada 

junto com o Twinmotion para renderização, os detalhamentos técnicos do projeto 

foram realizados em AutoCAD.  

 3.1.  PROGRAMA DE NECESSIDADES  

O projeto é composto por recepção com sala de espera, corredor que leva 

aos 7 consultórios, copa com banheiros para funcionários, além de uma 

passarela coberta para dar acesso aos banheiros feminino e masculino com 

adaptações PCD’s, .  
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 3.2.  PROJETO EXECUTIVO  

. O presente documento trata das recomendações executivas para a 

realização dos serviços. Todos os detalhes necessários para a instalação de 

equipamentos, esquadrias e revestimentos está contida neste documento.  

O projeto executivo é composto por:  

- Planta de Situação;  

- Planta Baixa;  

- Fachada;  

- Imagens da maquete em 3D.  

4. ACESSIBILIDADE  

Para cumprimento da NBR9050, todas as entradas e saídas possuem vão 

de 90cm visando a passagem confortável de pessoas com mobilidade reduzida.   

5. VEDAÇÕES  

5.1. PAREDES  

Todas as paredes serão em alvenaria de tijolos cerâmicos a cutelo, com 

camadas de chapisco, emboço e reboco. As paredes serão finalizadas com 

massa corridas, niveladas e por fim pintadas com tinta acrílica semi-brilho branco 

neve. Na fachada, será pintada nos padrões municipais adotados pela PMSMG, 

meia parede em placa de tijolinho cerâmico com altura de 50cm e pintura branco 

neve.  

5.2. FORRO  

O forro será disposto em PVC, consistindo no pé direito de 3,00m do piso 

acabado.  



 
 

3  
  

  

6.  REVESTIMENTOS  

6.1. PISO  

Os ambientes: copa/cozinha, dormitórios e banheiros em anexo, serão 

revestidos com Piso Cerâmico de superfície Acetinada e acabamento Retificado, 

especificamente Chicargo Plus HD AC, dimensões de 60x60cm por peça, código 

do produto:3577.  

A área externa (estacionamento e praça) será revestida com piso em 

concreto intertravado, acabamento com junta seca.  

6.2. PAREDE  

As paredes internas deverão ser emassadas e niveladas a prumo, e 

pintadas com tinta acrílica semi-brilho, especificamente na cor branca, fabricante 

Coral. Os ambientes molhados (banheiros e parede de fundo da copa, onde 

estarão as instalações hidráulicas) serão revestidos com Porcelanato Retangular 

Acetinado com acabamento retificado, especificamente Forma Branco AC, com 

dimensões de 30x60cm por peça, fabricante Eliane.  

As paredes externas serão revestidas com tinta PVA branca e faixa com 50 

cm de altura com revestimento de tijolinho cerâmico em placa. Demais detalhes, 

as portas de entrada (principais) serão em vidro espelhado e terão um requadro 

em ACM azul padrão adotado pela PMSMG, além disso, finalizando o 

acabamento entre a moldura de ACM e a porta, contará com uma pele de vidro 

espelhada.   


