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Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações  
Obra: REFORMA DOS BANHEIROS DAS ENFERMARIAS da Maternidade Dona Evangelina Rosa Mes: FEVEREIRO / 2019 Local: TERESINA - PI 

Responsável Técnico:  

Item 
Ambiente / 

m² 

Atividade 

Desenvolvida 

no Ambiente 

(RDC50/2002) 

Instalações 

Obrigatórias 
Piso Paredes Teto Luminárias 

Esquadrias 
(Ver quadro de esquadrias em prancha) 

Observações 
Porta 

Janela / 
Basculante ou 

Outros 
 

 2 

PAVIMENTO TÉRREO 

BANHEIROS DA ENFERMARIA ALA A E BANHEIROS DA ENFERMARIA ALA B 

1 

BANHEIRO 

(modelo 01)  
A = 8,64 m² 

8.6.3 
HF 
HQ 

 Porcelanato Natural 
Retificado 
60x60cm, cor a 

definir, rejuntada 
com massa epóxi, 
espessura máxima 

de 2mm. 

 Revestida com 
cerâmica 
20x20cm até 

h=2,20m. No 
restante 
emassada e 

pintada com 
tinta acrílica 
semi-brilho, cor 

branco neve. 

 Forro em gesso 
acartonado 
emassado e 

pintado com 
tinta acrílica 
branco neve. 

 Luminária 
sobrepor 
para lâmpada 

de Led 18w.  

 Porta de 
madeira lisa, 
emassada e 

pintada com 
esmalte 
sintético 

branco e 
proteção 
vinílica(h=85cm

). 

 Janela tipo de correr 
com 2 folhas,  em 
alumínio e vidro de 

4mm, incolor 
temperado. 

 Lavatório em louça 
branca; 

 Porta sabão líquido; 

Porta papel toalha; 

 Bancadas em granito 
cinza andorinha; 

 Cuba em louça branca; 

 Torneira metálica de 
uso geral; 

 Vaso sanitário em 

louça branca com 
caixa acoplada, sem 
abertura frontal; 

 Chuveiro metálico. 

2 
BANHEIRO 

(modelo 02)  

A = 6,07 m² 

8.6.3 
HF 
HQ 

 Porcelanato Natural 
Retificado 

60x60cm, cor a 
definir, rejuntada 
com massa epóxi, 

espessura máxima 
de 2mm. 

 Revestida com 
cerâmica 

20x20cm até 
h=2,20m. No 
restante 

emassada e 
pintada com 
tinta acrílica 

semi-brilho, cor 
branco neve. 

 Forro em gesso 
acartonado 

emassado e 
pintado com 
tinta acrílica 

branco neve. 

 Luminária 
sobrepor 

para lâmpada 
de Led 18w.  

 Porta de 
madeira lisa, 

emassada e 
pintada com 
esmalte 

sintético 
branco e 
proteção 

vinílica(h=85cm
). 

 Ventilação mecânica 
por exaustor no teto. 

 Janela tipo de correr 
com 2 folhas,  em 
alumínio e vidro de 
4mm, incolor 

temperado. 

 Lavatório em louça 
branca; 

 Porta sabão líquido; 
Porta papel toalha; 

 Bancadas em granito 
cinza andorinha; 

 Cuba em louça branca; 

 Torneira metálica de 
uso geral; 

 Vaso sanitário em 

louça branca com 
caixa acoplada, sem 
abertura frontal; 

 Chuveiro metálico. 
 



Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações  
Obra: REFORMA DOS BANHEIROS DAS ENFERMARIAS da Maternidade Dona Evangelina Rosa Mes: FEVEREIRO / 2019 Local: TERESINA - PI 

Responsável Técnico:  

Item 
Ambiente / 

m² 

Atividade 

Desenvolvida 

no Ambiente 

(RDC50/2002) 

Instalações 

Obrigatórias 
Piso Paredes Teto Luminárias 

Esquadrias 
(Ver quadro de esquadrias em prancha) 

Observações 
Porta 

Janela / 
Basculante ou 

Outros 
 

 3 

PAVIMENTO SUPERIOR 

BANHEIROS ENFERMARIA ALA C, ALA E, CPN, CENTRO CIRÚRGICO 

3 

BANHEIRO 

(modelo 01)  
A = 8,64 m² 

8.6.3 
HF 
HQ 

 Porcelanato Natural 
Retificado 
60x60cm, cor a 

definir, rejuntada 
com massa epóxi, 
espessura máxima 

de 2mm. 

 Revestida com 
cerâmica 
20x20cm até 

h=2,20m. No 
restante 
emassada e 

pintada com 
tinta acrílica 
semi-brilho, cor 

branco neve. 

 Forro em gesso 
acartonado 
emassado e 

pintado com 
tinta acrílica 
branco neve. 

 Luminária 
sobrepor 
para lâmpada 

de Led 18w.  

 Porta de 
madeira lisa, 
emassada e 

pintada com 
esmalte 
sintético 

branco e 
proteção 
vinílica(h=85cm

). 

 Janela tipo de correr 
com 2 folhas,  em 
alumínio e vidro de 

4mm, incolor 
temperado. 

 Lavatório em louça 
branca; 

 Porta sabão líquido; 

Porta papel toalha; 

 Bancadas em granito 
cinza andorinha; 

 Cuba em louça branca; 

 Torneira metálica de 
uso geral; 

 Vaso sanitário em 

louça branca com 
caixa acoplada, sem 
abertura frontal; 

 Chuveiro metálico. 

4 
BANHEIRO 

(modelo 02)  

A = 6,07 m² 

8.6.3 
HF 
HQ 

 Porcelanato Natural 
Retificado 

60x60cm, cor a 
definir, rejuntada 
com massa epóxi, 

espessura máxima 
de 2mm. 

 Revestida com 
cerâmica 

20x20cm até 
h=2,20m. No 
restante 

emassada e 
pintada com 
tinta acrílica 

semi-brilho, cor 
branco neve. 

 Forro em gesso 
acartonado 

emassado e 
pintado com 
tinta acrílica 

branco neve. 

 Luminária 
sobrepor 

para lâmpada 
de Led 18w.  

 Porta de 
madeira lisa, 

emassada e 
pintada com 
esmalte 

sintético 
branco e 
proteção 

vinílica(h=85cm
). 

 Ventilação mecânica 
por exaustor no teto. 

 Janela tipo de correr 
com 2 folhas,  em 
alumínio e vidro de 
4mm, incolor 

temperado. 

 Lavatório em louça 
branca; 

 Porta sabão líquido; 
Porta papel toalha; 

 Bancadas em granito 
cinza andorinha; 

 Cuba em louça branca; 

 Torneira metálica de 
uso geral; 

 Vaso sanitário em 

louça branca com 
caixa acoplada, sem 
abertura frontal; 

 Chuveiro metálico. 
 



Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações  
Obra: REFORMA DOS BANHEIROS DAS ENFERMARIAS da Maternidade Dona Evangelina Rosa Mes: FEVEREIRO / 2019 Local: TERESINA - PI 

Responsável Técnico:  

Item 
Ambiente / 

m² 

Atividade 

Desenvolvida 

no Ambiente 

(RDC50/2002) 

Instalações 

Obrigatórias 
Piso Paredes Teto Luminárias 

Esquadrias 
(Ver quadro de esquadrias em prancha) 

Observações 
Porta 

Janela / 
Basculante ou 

Outros 
 

 4 

5 

BANHEIRO 

(modelo 03)  
A = 4,06 m² 

8.6.3 
HF 
HQ 

 Porcelanato Natural 
Retificado 

60x60cm, cor a 
definir, rejuntada 
com massa epóxi, 

espessura máxima 
de 2mm. 

 Revestida com 
cerâmica 

20x20cm até 
h=2,20m. No 
restante 

emassada e 
pintada com 
tinta acrílica 

semi-brilho, cor 
branco neve. 

 Forro em gesso 
acartonado 

emassado e 
pintado com 
tinta acrílica 

branco neve. 

 Luminária 
sobrepor 

para lâmpada 
de Led 18w.  

 Porta de 
madeira lisa, 

emassada e 
pintada com 
esmalte 

sintético 
branco e 
proteção 

vinílica(h=85cm
). 

 Janela tipo de correr 
com 2 folhas,  em 

alumínio e vidro de 
4mm, incolor 
temperado. 

 Lavatório em louça 
branca; 

 Porta sabão líquido; 
Porta papel toalha; 

 Bancadas em granito 
cinza andorinha; 

 Cuba em louça branca; 

 Torneira metálica de 
uso geral; 

 Vaso sanitário em 

louça branca com 
caixa acoplada, sem 
abertura frontal; 

 Chuveiro metálico. 

6 
BANHEIRO 

(modelo 04)  
A = 8,06 m² 

8.6.3 
HF 

HQ 

 Porcelanato Natural 
Retificado 

60x60cm, cor a 
definir, rejuntada 
com massa epóxi, 

espessura máxima 
de 2mm. 

 Revestida com 
cerâmica 

20x20cm até 
h=2,20m. No 
restante 

emassada e 
pintada com 
tinta acrílica 

semi-brilho, cor 
branco neve. 

 Forro em gesso 
acartonado 

emassado e 
pintado com 
tinta acrílica 

branco neve. 

 Luminária 
sobrepor 

para lâmpada 
de Led 18w.  

 Porta de 
madeira lisa, 

emassada e 
pintada com 
esmalte 

sintético 
branco e 
proteção 

vinílica(h=85cm
). 

 Ventilação mecânica 
por exaustor no teto. 

 Janela tipo de correr 
com 2 folhas,  em 
alumínio e vidro de 

4mm, incolor 
temperado. 

 Lavatório em louça 
branca; 

 Porta sabão líquido; 
Porta papel toalha; 

 Bancadas em granito 
cinza andorinha; 

 Cuba em louça branca; 

 Torneira metálica de 
uso geral; 

 Vaso sanitário em 
louça branca com 
caixa acoplada, sem 
abertura frontal; 

 Chuveiro metálico. 



 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1. As soluções apresentadas pelo projeto de arquitetura não dispensam a elaboração dos projetos complementares a serem desenvolvidos por profissionais das áreas específicas 

(estrutura e instalações); 

2. As quantificações, dimensionamentos e especificações dos elementos estruturais e de instalações serão definidas nos projetos acima citados; 

3. Os projetos complementares devem ser compatíveis com as soluções arquitetônicas apresentadas ou procurar o responsável técnico (arquiteto) para eventuais alterações; 

4. Para definição de elementos e/ou acabamentos de piso, paredes e teto descritos como a definir, consultar o responsável técnico quando da execução da obra ou serviço. 

 


