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1. APRESENTAÇÃO 

Este memorial descritivo contempla as características técnicas e demais 
especificações para a execução do Projeto Arquitetônico de Reforma da 
sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte, 
localizada na Rua Conselheiro Morton Farias, n° 1440, no bairro de Lagoa 
Nova, em Natal/RN. Serão contemplados aqui aspectos dos 
revestimentos, materiais, peças sanitárias, luminárias, e revestimentos em 
geral.  

2. DADOS DO PROJETO 

Área do Terreno 450,00 m² 

Área Construída existente 241,42 m² 

Área Construída pós-reforma 238,54m² 

Área Permeável 114,17 m² 

Taxa de ocupação 53% 

Coeficiente de aproveitamento 0,53 

Taxa de ocupação 53% 

Quantidade de vagas 4 

Taxa de permeabilidade 25,44% 
 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O edifício institucional objeto deste projeto será reformado para 
proporcionar a integração de salas, ampliação da copa, criação do 
coworking, repaginação da fachada e melhoria dos demais ambientes. Ao 
final da reforma a sede do CAU/RN será composta pelos seguintes 
ambientes: estacionamento, jardim frontal, circulação de entrada, 
recepção e sala de reuniões, com opção de layout reversível que 
transforma os dois ambientes em um auditório, sala da equipe, sala de 
atendimento, sala do jurídico, sala da presidência com lavabo acessível, 
área técnica, circulação, coworking, dois lavabos acessíveis, um banheiro 



 

para funcionários, copa, área externa, área de serviço, depósito de material 
de limpeza, dois jardins de inverno com pergolados e arquivo morto.  

4. PERSPECTIVAS EM 3D 

 

  

I 
Imagens 3D: Daniel Batista 

5. ITENS ENTREGUES NA ETAPA DE PROJETO 
EXECUTIVO 

 Caderno de pranchas 
 Memorial descritivo 
 RRT do projeto 
 Projeto paisagístico 
 Memorial de consultoria de tratamento acústico 



 

6. SERVIÇOS PRELIMINARES DE MOVIMENTO DE TERRA  

Na área de recuo frontal, deverá ser feito o nivelamento do solo alinhado 
ao nível da calçada, junto ao engenheiro da obra. É de extrema 
importância manter os níveis especificados no projeto, principalmente 
por estes estarem diretamente relacionados ao detalhamento de escadas 
e rampas, que estão de acordo com as normas vigentes. 

7. ESTRUTURA GERAL 

O edifício possui estrutura existente em concreto armado, vedações em 
tijolo cerâmico, cobertura em laje plana e telha colonial. Devido às 
alterações dos compartimentos internos, das quais implicaram na 
abertura de vãos, foi necessário a construção de novos pilares, fundações 
e vigas para suportar a carga da laje e cobertura existentes.  

O projeto arquitetônico e o projeto estrutural foram compatibilizados de 
forma a garantir melhor funcionalidade do edifício, e por isso devem 
serem seguidas as especificações dos dois projetos de forma conjunta. 

8. VEDAÇÕES VERTICAIS 

As paredes internas existentes são de alvenaria convencional, e as 
vedações internas a construir serão executadas com tijolo cerâmico de 
oito furos (9x19x19cm), com junta de argamassa de cimento e areia, 
revestidas de chapisco e massa única de argamassa para recebimento do 
revestimento final. As paredes que receberão pintura, existentes ou a 
construir, deverão receber o acabamento em argamassa lixada. 

9. COBERTURA  

Através de inspeção visual e fotos aéreas, foi constatado pela equipe de 
engenharia que não há necessidade de intervenções na cobertura 
existente. Entretanto, ao decorrer da obra, é recomendável que se faça 
uma vistoria mais aprofundada para realizar pequenos retoques caso 
sejam necessários, como por exemplo troca ou reposição de telhas 
afastadas, limpeza, e eventual troca de madeiramento. 



 

10. FACHADA  

A intervenção na fachada do edifício ficou por conta de dois principais 
elementos. O primeiro, uma marquise de estrutura metálica preta fosca 
com placas de policarbonato fumê. Foram colocadas em detalhamento 
as suas dimensões gerais, entretanto, sua estrutura e especificidades 
serão definidas a depender do fornecedor a definir. 

O segundo elemento é o pano de blocos de concreto polido de jardim 
vertical, usados aqui apenas para fins estéticos. Eles preenchem quase 
toda a fachada e possuem paginação desencontrada. Estes devem ser 
feitos em um tom de concreto mais claro, para deixar a fachada mais leve. 
Ver projeto arquitetônico para mais detalhes.  

 

Bloco de concreto polido para jardim vertical de 38x19cm 

11. COMUNICAÇÃO VISUAL 

Para a comunicação visual do edifício, foi utilizado como guia o manual 
de identidade visual do CAU/BR. Foram utilizadas as cores da paleta oficial 
em diversos elementos, como paredes, móveis e painéis, de forma 
harmônica com os elementos arquitetônicos existentes. Foram locadas 
logos em pontos estratégicos do edifício, pensando principalmente no 
aproveitamento do espaço como cenário para lives. Também foram 
especificadas e detalhadas placas de identificação de ambientes de 
acordo com a NBR 9050.  

12. ESCADA, RAMPA E GUARDA-CORPO  

O acesso à entrada do edifício se dá por dois meios, escada e rampa, 
ambas projetadas de acordo com a NBR 9050. Estas serão feitas em 
alvenaria e revestidas com o porcelanato para área externa 
antiderrapante com efeito cimento queimado, em toda a sua extensão e 
laterais também. É importante reforçar seguir a Planta de paginação de 
piso e os níveis especificados no Projeto Arquitetônico para que não haja 



 

divergências entre o executado e o projetado, que está de acordo com a 
norma. 

Quanto aos guarda-corpos (de vidro), corrimãos (de aço escovado fosco 
preto) e guias de balizamento, estes devem seguir seus respectivos 
detalhamentos à risca em toda a sua extensão, dos quais podem ser 
resumidos nas seguintes imagens: 

 
Imagens retiradas da NBR 9050 

13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

As instalações de água e esgoto deverão ser executadas conforme o 
projeto hidrossanitário já compatibilizado com o projeto arquitetônico. A 
alimentação da rede de água será feita via concessionária com medidor 
locado na entrada do terreno, no jardim 03.   Todos os pontos serão de 
água fria.  O reservatório de água existente não receberá alterações, mas 
deverá ser inspecionado para ver se está em boas condições, além de ser 
feito teste de estanqueidade, limpeza e desinfecção.  

O projeto arquitetônico e o projeto hidráulico foram compatibilizados de 
forma a garantir melhor funcionalidade do edifício, e por isso devem 
serem seguidas as especificações dos dois projetos de forma conjunta. 

14.  ÁREAS MOLHADAS  

Aqui estão presentes os aspectos gerais dos quais louças, metais e 
acessórios das áreas molhadas devem atender, separadas por ambiente. 
Todos os metais devem possuir o mesmo acabamento em metal 
cromado, assim como todas as louças em cor branca. Foram colocadas 
imagens para serem referências dos padrões estéticos de casa elemento: 

LAVABOS ACESSÍVEIS 



 

1. SANITÁRIO 2. LAVATÓRIO 3. TORNEIRA ESPECIFICAÇÕES 

  

    

LOUÇAS 
1.  Bacia com caixa acoplada 
branca para banheiro acessível 
(atender a NBR 9050)                                    

2. Lavatório com coluna 
suspensa branco 

METAIS 

3. Torneira de mesa bica alta 
para lavatório com abertura do 
tipo alavanca (dentro dos 
padrões da NBR 950) 

4. REGISTRO 
5. BARRA DE 
APOIO 45CM 

6. BARRA DE 
APOIO 80CM 

4. Acabamento para Registro 
Cromado 

    
  

5. Barra de apoio Metal 45cm 
dentro dos padrões da NBR 
9050  
6. Barra de Apoio Metal 80cm 
dentro dos padrões da NBR 
9050 

ACESSÓRIOS 

7. Espelho para Banheiro 
Retangular 71,5x53x9,5cm de 
Parafusar Inclinável  

7. ESPELHO 
8. DISPENSER 

SABONETE 
9. DISPENSER 
PAPEL 

8. Dispenser para Sabonete 
Líquido e Álcool em Gel 
branco 

                

9. Suporte Porta Papel 
Higienico branco  

 

BWC 
1. SANITÁRIO 2. LAVATÓRIO 3. TORNEIRA ESPECIFICAÇÕES 

  

LOUÇAS 

1.  Vaso Sanitário com Caixa 
Acoplada branco 

2. Lavatório de canto branco 

METAIS 



 

  
  

3. Torneira de mesa bica baixa 
para lavatório 

4. REGISTRO E 
TORNEIRA 
CHUVEIRO 

6. DISPENSER 
SABONETE 

5. PAPELEIRA 
4. Acabamento para Registro  
cromado 

    
  

5. Porta Papel Higiênico Metal 

 

ACESSÓRIOS 

7. Chuveiro  

7. CHUVEIRO 
6. Dispenser para Sabonete 
Líquido branco  

  

 

ÁREA DE SERVIÇO 
1. TANQUE 2. TORNEIRA 3. REGISTRO ESPECIFICAÇÕES 

  
  

 

 

1. Tanque louça 40L 
33x60x50cm Branco  

2. Torneira para jardim 
e tanque com 
adaptador de 
mangueira metal 
cromado 

2.  Acabamento para 
Registro cromado  

 



 

COPA 
1. CUBA 2. TORNEIRA 3. REGISTRO ESPECIFICAÇÕES 

  
  

  

1. Cuba Retangular 
em Aço Inox 
Acetinado 47x30cm 
com Válvula                       

2. Torneira de mesa 
para cozinha alta 
cromada 

2.  Acabamento 
para Registro 
cromado 

 

HIDRÁULICA GERAL 

1. REGISTROS 
2. TORNEIRA DE 

JARDIM 
3. RALOS ESPECIFICAÇÕES 

                
 

              
    

1. Acabamento para Registro 
Cromado  

2. Torneira para jardim e 
tanque com adaptador de 
mangueira cromado 

2. Ralo Quadrado Pequeno 
Aço Inox 10x10cm 

 

15.  FORRO 

O edifício atualmente só possui forro nos ambientes salas da presidência, 
jurídico e atendimento, dos quais receberão apenas retoque de 
acabamento de acordo com o projeto arquitetônico. Os ambientes 
recepção, sala de reuniões e coworking receberão forros com tratamento 
acústico, e nos demais ambientes, será instalado forro de gesso 
acartonado com junta de dilatação de 5cm de espessura, pintado na cor 
branco gelo. Ver planta de forro e detalhes técnicos para mais 
informações.   

16.  TRATAMENTO ACÚSTICO 

Foram solicitadas soluções para o tratamento acústico dos ambientes sala 
de reuniões, recepção, coworking e sala da presidência, das quais foram 



 

desenvolvidas através de consultoria com o Arquiteto David Alexandre 
Sicolo (CAU/RN: 00A2621673), que estão detalhadas no memorial de 
consultoria de tratamento acústico entregue junto ao projeto executivo 
arquitetônico.  

Em síntese, as soluções aplicadas foram: 

 Forro acústico preto (NRC 0,85 e Taxa de Perfuração de 27,91%) com 
lã de rocha/vidro/mineral de 40kg/m³ na sala de reuniões e 
recepção; 

 Forro acústico preto (NRC 0,75 e Taxa de Perfuração de 18,40%) com 
lã de rocha/vidro/mineral de 40kg/m³ no coworking; 

 Esquadrias com tratamento acústico na sala de reuniões, recepção 
e coworking; 

 Inserção de cortina de blackout importado com efeito linho na cor 
cinza clara e tapete felpudo na cor cinza clara na sala da presidência. 

É importante reforçar também, que a porta que divide a sala de reuniões 
e a recepção (P12), mesmo possuindo tratamento acústico, não é o 
modelo mais adequado para a qualidade acústica, mas foi escolhida pelos 
clientes por proporcionar uma maior funcionalidade à integração destes 
ambientes. 

17.  PAISAGISMO 

O projeto paisagístico foi realizado de forma complementar pela arquiteta 
Maria Beatriz Emerenciano (CAU/RN: A25953-6). Foram realizadas 
intervenções nos ambientes: área frontal do edifício, área dos pergolados 
01 e 02 e área externa. Todo o projeto foi feito considerando a 
funcionalidade do edifício e a aplicação de espécies adequadas para as 
condições ambientais em que foram locadas e de baixa manutenção. 
Consultar o projeto paisagístico entregue para mais informações e 
detalhes.  

18.  ILUMINAÇÃO 

O projeto luminotécnico foi pensado para valorizar a arquitetura do 
edifício e melhorar a sua funcionalidade. Na área de entrada, foram 
colocadas luminárias focais com temperatura de 3000k, valorizando o 
paisagismo, o pano de blocos de concreto e demarcando a escada e 
rampa. 



 

Já no interior do edifício, foram locados pontos de iluminação geral em 
todos os ambientes e pontos específicos de destaque, ambos na 
temperatura de 4000k. Na área externa, há pontos de arandelas para 
iluminação geral e pontos de iluminação focal para valorizar o paisagismo. 
Ver planta de pontos luminotécnicos para mais detalhes.  

19.  REVESTIMENTOS DE PISO 

Abaixo está o quadro de revestimentos de piso. Não foram aplicados 
quaisquer acréscimos ao quantitativo.  

REVESTIMENTOS DE PISO 
ESPECIFICAÇÃO IMAGEM LOCAL DE APLICAÇÃO QUANTITATIVO 

Piso vinílico 

  

Sala de reuniões, 
recepção, sala da equipe, 

coworking. 
105,805m² 

Porcelanato cinza 
claro efeito 

concreto/cimento 
acetinado 

  

Todos os ambientes 
internos exceto Sala de 
reuniões, recepção, sala 
da equipe, coworking 

(onde haverá piso vinílico) 

107,825m² 

Piso drenante, 
90,5% permeável de 
75x75cm cinza claro 

  

Circulação externa 32,06m² 

Porcelanato para 
área externa efeito 
cimento queimado 

de no mínimo 
65x65cm   

Circulação de entrada, 
degraus, rampa. 

25,00m² 

Rodapé branco de 
poliestireno com 
10cm de altura   

Em todos os ambientes 
internos, exceto 

banheiros 
143m 



 

Soleira em granito 
verde ubatuba 

  

Ver planta de paginação 
de piso 

S01 = 15X277CM 
/ S02 = 

15X104CM / S03 
= 15X64CM / 

S04 = 15X94CM 
/ S05 = 

15X74CM  

Cimento liso 

  

Calçada e 
estacionamento 

109,736m² 

Solo natural com 
argila expandida 

  

Área dos pergolados 1 e 2 14,762m² 

Grama Sintética 
36mm Tilos Rolo 

2x5m 
  

Área externa 30,39m² 

Grama esmeralda 

  

Jardins 01, 02 e 03 28,033m² 

 

20. REVESTIMENTOS DE PAREDE  

Abaixo está o quadro de revestimentos de parede. Não foram aplicados 
quaisquer acréscimos ao quantitativo.  

REVESTIMENTOS DE PAREDE 
ESPECIFICAÇÃO IMAGEM LOCAL DE APLICAÇÃO QUANTITATIVO 

Porcelanato 
acetinado ou 
polido efeito 

tijolinho/subway 
cinza claro. 
Dimensão 

sugerida: 7x24cm 

  Lavabos e banheiros 63m² 



 

Pedra natural são 
tomé 40x20cm 

com paginação de 
tijolinho   

Área do pergolado 02 14,60m² 

Tinta com 
acabamento 

acetinado para 
área interna em cor 

igual ou similar a 
#1C3942 

  

Ver planta de 
revestimentos de parede 

40,30m² 

Tinta com 
acabamento 

acetinado para 
área interna em cor 

igual ou similar a 
#006871   

Ver planta de 
revestimentos de parede 

47,00m² 

Tinta para área 
externa com 

acabamento fosco 
em cor igual ou 

similar a #006871   

Ver planta de 
revestimentos de parede 

63,00m² 

Pintura com efeito 
de cimento 

queimado com 
acabamento 

acetinado em cor 
igual ou similiar à 

dos blocos de 
concreto da 

fachada. 

  

Ver planta de 
revestimentos de parede 

23,10m²  

Pintura com efeito 
de cimento 

queimado com 
acabamento fosco 

em cor igual ou 
similiar à dos 

blocos de concreto 
da fachada. 

  

Ver planta de 
revestimentos de parede 

3,00m² 

Tinta com 
acabamento 

acetinado para 
área interna 
branco gelo   

Ver planta de 
revestimentos de parede 

170m² 



 

Tinta para área 
externa com 

acabamento fosco 
branco gelo 

  

Ver planta de 
revestimentos de parede 

190m² 

Painel de telha 
metálica com 

pintura 
eletroestática fosca  

em cor igual ou 
similar a #006871 

  

Sala da equipe e 
coworking 

Sala da equipe: 
2,40x8,658m 
/ Coworking: 
2,365x2,00m 

Pano de módulos 
de blocos de 

concreto polido 
para jardim vertical 
de 19x38cm fixado 

na parede. Ver 
paginação na vista 

da fachada. 

  

Fachada 37m² 

 

21. ESQUADRIAS 

ESQUADRIAS 

JANELAS 

TIPO MATERIAL 

Todas as janelas exceto 
as do banheiro e a janela 
da fachada 

Alumínio preto fosco e vidro temperado incolor 6mm 

Janelas dos banheiros 
Alumínio preto fosco e vidro temperado incolor jateado 
6mm 

J01 
Esquadria com tratamento acústico. Aspecto de alumínio 
preto fosco + vidro duplo termoacústico 

PORTAS 

P09, P10, P13 E P14 
Esquadria com tratamento acústico. Aspecto de alumínio 
preto fosco + vidro duplo termoacústico 

Demais portas 
Madeira maciça revestida de MDF de 6mm ou laqueada. Ver 

cores específicas no quadro de esquadrias. 

Portas P1 e P15 Alumínio preto fosco e vidro temperado incolor 8mm 

Observação: todos os alisares serão de 6cm e formato quadrado 

 



 

PUXADORES E FECHADURAS 

TIPO IMAGEM ESQUADRIAS 

Fechadura para Porta de 
Banheiro metal Acetinado  

 

P02, P05 E P08 

Fechadura para Portas com 
chave metal Acetinado 

  

P01, P03, P04, P06 

Puxador para Porta Barra 
Reta 100cm metal Preto 

fosco 

  

P14 

 

22. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Placas de interruptores e tomadas em acabamento branco a serem 
definidos na obra (mediante aprovação da arquiteta responsável), ambos 
com tensão de 220V. 

23. FECHAMENTO DO EDIFÍCIO 

Atualmente a sede do CAU/RN possui sua propriedade protegida por um 
gradil no limite de toda a sua testada. No projeto de reforma, esta foi 
retirada para proporcionar maior integração com a rua. A solução 
encontrada para manter a segurança do edifício durante a noite, foi 
adaptar o gradil existente em um gradil cerca móvel, do qual pode ser 
montado todos os dias durante a noite e guardado na circulação lateral 
externa durante o dia. Aconselha-se contratar empresa especializada para 
fazer a devida adaptação do gradil existente, in loco, considerando a 
locação de seus apoios de piso para não entrar em discordância com 



 

elementos arquitetônicos presentes no local, como a rampa e guias de 
balizamento. Abaixo, segue imagem de exemplo a ser seguido: 

 

24. MOBILIÁRIOS  

Na planta de layout existem três tipos de mobiliários: os existentes, 
contabilizados na fase de levantamento, sendo reaproveitados em novas 
locações; os a adquirir, dos quais possuem parâmetros gerais que devem 
ser seguidos na hora de suas respectivas compras; e os mobiliários de 
marcenaria, que serão executados a partir do detalhamento presente no 
projeto. Independentemente do tipo, deverá ser consultado os quadros e 
suas respectivas locações no layout do edifício.  

25. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As execuções de todos os serviços especificados neste memorial deverão 
seguir todas as Normas Brasileiras de Construção. Quaisquer alterações 
deverão ser aprovadas pela arquiteta responsável.  

 

Yanka Oliveira 
Arquiteta e Urbanista 

CAU/RN: A251490-7 
 

Responsáveis técnicos: 

Projeto Arquitetônico de reforma e interiores:  
Arquiteta Yanka Oliveira - CAU/RN: A251490-7 
 
Projeto Paisagístico:  
Arquiteta Maria Beatriz Emerenciano - CAU/RN: A25953-6 
 
Projeto Acústico:  
Arquiteto David Alexandre Sicolo - CAU/RN: 00A262167-3 


