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1 – EQUIPE TÉCNICA 
 
1.1 – RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO:  
Graúna Construções Civis Ltda. 
 
1.2 – PROJETO ARQUITETÔNICO: 
Arq. Ceny Carlos Gomes CREA – 26138-8/SC 
Arq. Nelson Luiz Lopes CREA – 27103-3/SC 
 
 
2 – LOCALIZAÇÃO 
O Imóvel localizar-se-á na Rua Jairo Callado esq. com Rua Frei Caneca – Centro - Florianópolis-SC. 
 
 
3 – DIMENSÃO E COMPOSIÇÃO  
 
Trata-se de um Edifício Residencial com área total de 5.692,72 m² de construção, contendo 42 
apartamentos, 44 unidades de garagens, 09 unidades Box e área de Lazer, distribuídos da seguinte 
forma: 
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Subsolo , com 482,52 m² de área coberta destinado a 13 (treze) vagas de garagem, com as seguintes 
numerações, vagas nº. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, sendo todas simples. Hobby 
Box nºs 01, 02, 03, 04 e 05, reservatório inferior (cisterna), casa de bombas e circulação de veículos. 
Servido por elevador e escada de acesso aos demais pavimentos  
       
Térreo , com 657,92 m2 de área coberta, destinado a hall de entrada, circulações, zeladoria, depósito 
de lixo, casa de gás, elevador e escadaria para acesso aos demais pavimentos. Fazem parte ainda 
deste pavimento 14(quatorze) vagas de garagem, com as seguintes numerações, vagas nº. 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, sendo todas simples. 
 
Garagem , com 610,52 m2 de área coberta e 55,09 m2 de área descoberta, destinado a 17(dezessete) 
vagas de garagem, com as seguintes numerações, vagas nº. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40 e 41, sendo que as vagas 31 e 32 são vinculadas, demais vagas são todas simples. Hobby Box 
nºs 06, 07, 08 e 09, reservatório inferior (cisterna), casa de bombas e circulação de veículos. Servido por 
elevador e escada de acesso aos demais pavimentos  
           
Primeiro Pavimento , com 440,64 m2 de área coberta e 292,26 m2 de área descoberta,, distribuído 
através de um hall, escada e dois elevadores para acesso aos demais pavimentos.   
Apto nº 201, será composto de: sala de sala – kit , sacada com churrasqueira, terraço descoberto, área 
de serviço, uma suíte composta de dormitório e bwc , um banheiro social e um dormitório simples. 
Apto. nº 202 e 203, serão compostos de: sala – kit, sacada, área de serviço, uma suíte composta de 
dormitório e bwc , um banheiro social e um dormitório simples. 
Apto nº. 204, será composto de: sala de sala – kit , terraço coberto, terraço descoberto, área de serviço, 
uma suíte composta de dormitório e bwc , um banheiro social e um dormitório simples.  
Apto nº. 205, será composto de: hall, sala de sala – kit , terraço coberto, terraço descoberto, área de 
serviço, uma suíte composta de dormitório e bwc , um banheiro social e um home - office. 
Aptos. nº. 206, será composto de sala-kit, terraço descoberto, um banheiro social, um dormitório simples 
e área de serviço. 
 
Pavimento Tipo (6x) , com 2643,84 m2 de área coberta, distribuído através de um hall, escada e 
dois elevadores para acesso aos demais pavimentos.   
Apto nº. 301, 401. 501, 601, 701, 801, serão compostos de: sala de sala – kit , sacada com 
churrasqueira, área de serviço, uma suíte composta de dormitório e bwc , um banheiro social e um 
dormitório simples. 
Apto. nº. 302, 402, 502, 602, 702, 802, 303, 403, 503, 603, 703, 803, serão compostos de: sala – kit, 
sacada, área de serviço, uma suíte composta de dormitório e bwc , um banheiro social e um dormitório 
simples. 
Apto nº. 304, 404, 504, 604, 704, 804, serão compostos de: sala de sala – kit , terraço coberto, área de 
serviço, uma suíte composta de dormitório e bwc , um banheiro social e um dormitório simples.  
Apto nº. 305, 405, 505, 605, 705, 805, serão compostos de: hall, sala de sala – kit , terraço coberto, área 
de serviço, uma suíte composta de dormitório e bwc , um banheiro social e um home - office. 
Aptos. nº. 306, 406, 506, 606, 706, 806, serão compostos de sala-kit, um banheiro social, um dormitório 
simples e área de serviço. 
 
Atico, com 167,86 m² de área coberta e 272,78 m² de área descoberta, distribuído através de um hall, 
escada e dois elevadores para acesso aos demais pavimentos, composto de salão de festas, piscina, 
deck- churrasqueira, sala de ginástica, e sauna.   
 
Casa de Máquinas/Barrilete , com 39,75 m², destinado à casa de máquinas e barrilete da caixa 
d'água, e serão acessados por escada com degraus composta de antecâmara.     
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Caixa D’Água, com 20,18 m2,  será acessada por escada tipo marinheiro e alçapão. 
 
 
4 – SISTEMA CONSTRUTIVO E ACABAMENTOS 
 
4.1 – Fundações  
 Contenção de divisa e fundações serão executadas conforme projetos de  fundação da empresa MG & 
A – Consultores de Solos S/S Ltda. e será desenvolvido com base nos dados fornecidos pelo estudo de 
sondagem do terreno e cargas de fundação fornecidas pelo projeto estrutural.  
 
4.2 – Estrutura  
Em concreto armado moldado in loco com lajes maciças e lajes treliçadas e ou lajes pré moldadas, 
seguindo rigorosamente as especificações técnicas do projeto estrutural. 
 
4.3 – Fechamentos  
Todas as paredes externas e internas da edificação, serão executadas com tijolos cerâmicos furados, 
assentadas com argamassa de cimento cal e areia, seguindo as especificações do projeto arquitetônico 
quanto às espessuras das mesmas. 
 
4.4 – Coberturas 
A cobertura do edifício será executada em estrutura de madeira, com telhas de fibro cimento.   As 
captações de águas pluviais serão feitas através de calhas em chapas de alumínio. 
 
4.5 – Impermeabilização 
 
4.5.1 – Todos os trechos de laje (inclusive terraços) que estão fora da projeção da cobertura serão 
impermeabilizados com manta asfáltica 4 mm, devidamente protegida com capeamento de cimentado 
com caimentos e espessura média de 3 cm. 
 
4.5.2 – A cisterna será impermeabilizada pelo processo de cimento polimérico, mais resina acrílica.  
 
4.5.3 – A caixa d’água será impermeabilizada pelo processo de cimento polimérico, mais resina acrílica. 
 
4.5.4 – As sacadas serão impermeabilizadas pelo processo de cimento polimérico, mais resina acrílica. 
 
4.5.5 – Os BWCs dos apartamentos receberão impermeabilização no piso e no perímetro das paredes 
até 30 cm de altura. A impermeabilização será do tipo cimento polimérico. 
 
4.6 – Instalações  
 
4.6.1 – Hidráulico /Sanitária / Pluviais e Combate de Incêndio  
 
4.6.1.1 – Infra Estrutura: 

a) Água fria e Esgoto - Em tubulação e conexão de P.V.C., seguindo as especificações do projeto. 
b) Água Quente - Em tubulação e conexão de cobre da marca classe “E” ou Aquatherm da marca 

Tigre ou ainda em PPR da Aquasistem, ou equivalente de 1º qualidade, executada conforme 
projeto Hidráulico. 

c) Águas Pluviais - Em tubulação e conexão de P.V.C., seguindo as especificações do projeto. 
 
4.6.1.2 – Sistemas:  

a) Combate a Incêndio por Hidrantes  
b) Combate a Incêndio por Extintores  
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c) Aquecimento de água – Será feito através de sistema a gás (GLP) de passagem individuais 
para cada apartamento. O aquecedor não está incluso. 

d) Central Automática de Comunicação ( Interfone ), das marcas HDL, Amelco ou equivalente. 
 
4.6.2 – Instalações Elétricas e de Telecomunicações   
 
4.6.2.1 – Infra Estrutura: 

a) Tubulação - Em P.V.C. rígido das marcas Tigre, Brasil, Hidrosol ou Fortilit e mangueiras de 
polietileno, executadas conforme projeto Elétrico/ Telefônico. 

b) Fiação - Em cobre com isolamento em P.V.C. anti chamas, das marcas Induscabos, condumax, 
Cordeiro, Nambei, Conduspar ou equivalente de primeira linha, executadas conforme projeto 
Elétrico /Telefônico. 

c) Quadros e Disjuntores - Conforme as especificações de projeto, das marcas Merlingerin, 
Siemens ou equivalente de primeira linha. 

d) Caixas de Passagem - das marcas Moratori, Cemar, Brum ou equivalente de primeira linha. 
 

4.6.2.2 – Sistemas:  
a) Iluminação: Luminárias, Spots e Plafons das áreas de uso comum conforme detalhamento do 

projeto de arquitetura. 
b) Interruptores e Tomadas: conforme detalhamento do projeto de arquitetura, das marcas Pial, 

Siemens, B-Ticino ou equivalente de primeira linha. 
 
4.6.3 – Instalações Mecânicas  
 
4.6.3.1 – Elevadores: Os elevadores serão para 11(onze) paradas com capacidade para 08 (oito) 
passageiros com velocidade de 60m/m, com porta automática de abertura central ou lateral de 80 cm, 
com acionamento por duas velocidades, com ventilador, iluminação por lâmpada fria, revestimento interno 
das paredes em aço escovado com botoeira digital. 

 
4.7 – Revestimentos de Paredes e Tetos 
 
4.7.1 – Emboço Feltrado Sobre Paredes Externas  – Todas as paredes externas serão chapiscadas 
com argamassa de cimento e areia e emboçadas com argamassa de cimento areia e cal.  Haverá alguns 
detalhes em cerâmica, conforme contempla projeto de arquitetura. 
 
4.7.2 – Emboço Feltrado Sobre Paredes Internas e Te tos de Lajes Maciças – Todas as paredes 
internas de alvenaria de tijolos e tetos de lajes maciças, serão devidamente chapiscadas e emboçadas. 
 
4.7.3 – Massa de Gesso Sobre Tetos Sob Laje Treliça das – Todos os tetos sob laje treliçadas com 
EPS dos ambientes que não receberem forro de gesso será revestidos com aplicação de massa de 
gesso com espessura média de 5 mm diretamente sobre o EPS.  
 
4.7.4 – Paredes de Áreas Frias  - Todos os banheiros dos apartamentos, instalações sanitárias das 
áreas de uso comum serão revestidas de azulejo, conforme detalhamento do projeto arquitetônico. Os 
azulejos serão das marcas Eliane, Portobello, Portinari ou similar. 
 
4.7.5 – Forro de Gesso  – Será executado em placas de gesso acartonado aramado ou em placas de 
gesso simples fixados por arames de cobre. Este tipo de acabamento será executado nos ambientes que 
determinar o projeto de arquitetura.  
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4.9 – Esquadrias 
 
4.9.1 – Esquadrias de Alumínio ou PVC  - As portas janelas (PJ) de acesso às sacadas e terraços dos 
apartamentos, as portas de entrada social das portarias, as janelas dos apartamentos, as janelas dos 
BWCs das recreações, do zelador e a janela da zeladoria serão em alumínio ou PVC seguindo as 
especificações do fabricante quanto aos perfis e linhas adotados em função dos vãos e especificações 
projetadas. As portas janelas e janelas dos dormitórios terão além do módulo de vidro um módulo com 
persiana de enrolar ou um modulo de veneziana. As ferragens utilizadas seguirão o padrão dos 
fabricantes Sendo de PVC serão das marcas, Vipal ou Tigre. 
 
4.9.2 – Guarda Corpos  - Os guarda corpos das sacadas e terraços dos apartamentos serão executados 
em perfis de alumínio e o vidro será laminado. O alumínio receberá acabamento em pintura eletrostática 
com cor determinada pelo detalhamento arquitetônico. Para a fixação dos montantes dos guarda corpos 
deverão ser utilizados chumbadores de aço galvanizado a fogo. 
  
4.9.3 – Esquadrias de Madeira  - As portas de entrada social e internas dos apartamentos, as portas dos 
BWCs das recreações e do zelador, a porta zeladoria e as portas do hall do pilotis de acesso à garagem, 
seguirão as dimensões e sistemas de abertura especificadas em projeto. Os batentes e guarnições 
serão de madeira e as portas propriamente ditas serão encabeçadas com revestimento em lâmina 
definido pelo projeto de detalhamento arquitetônico. As fechaduras, internas ou externas serão 
especificadas em conformidade a necessidade do ambiente As fechaduras, dobradiças e puxadores 
serão da marca Lafonte, Pado ou Papaiz. 
 
4.9.4 – Serviços de Serralheria  –Os portões e gradis externos, os corrimãos e guarda corpo da 
escadaria, os portões das casas de gás, as portas da casa de máquinas e de bombas os alçapões, e as 
escadas marinheiros terão montantes e quadros dimensionados em conformidade com as medidas e 
características detalhadas em projeto arquitetônico. Podendo ser em composições de perfis, cantoneiras, 
tubos e chapas de ferro galvanizado a quente, aço inox e ou madeira tratada e pintada (esmalte). As 
peças em ferro galvanizadas receberão fundo protetor do tipo super galvite. 
 
4.10 – Revestimento de Pisos  
 
4.10.1 – Pisos Cerâmicos – Todos os ambientes dos apartamentos, os BWCs das áreas de uso 
comum, as áreas de lazer e a zeladoria/guarita, serão revestidos com piso cerâmico esmaltado 
assentado com argamassa colante sobre contra piso e lajes devidamente regularizados. Poderão ser 
das marcas Eliane, Incepa, Portinari, Porto Belo ou similar. 
4.10.2 – Pisos Cerâmico antiderrapante  - Os Hall dos elevadores de todos os pavimentos, a portaria, 
as circulações, os hall sociais, os terraços descoberto dos apartamentos, serão revestidos com piso 
cerâmico antiderrapante especificados com resistência a abrasão compatível ao tráfego do ambiente e 
assentados com argamassa colante sobre contra piso regularizado. Poderão ser marcas Eliane, Porto 
Belo Portinari ou equivalente. 
 
4.10.3 – Piso de Concreto Armado Lixado - As áreas destinadas a garagens e circulação de veículos 
do subsolo serão em concreto com tela telcon de 4,2mm e espaçamento de 15 cm, com junta de 
dilatação seca alisado com lixadeira. 
 
4.10.3 – Piso Cimentado  - As áreas externas destinadas a calçadas, a escadaria, a casa de máquinas, 
a casa de bombas, o barrilete e a casa de gás; receberão acabamento em cimentado desempenado ou 
liso sobre contra piso ou laje de concreto. 
 
4.10.4 – Soleiras  - As mudanças de piso entre ambientes serão delimitadas por soleiras em granito ou 
mármore. 
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4.11 – Vidros  
 
4.11.1 – Vidro lisos 4 mm  – Todas as janelas com exceção das janelas dos BWCs, receberão vedação 
com vidros lisos 4 mm. 
 
4.11.2 – Vidro lisos 6 mm  – Todas as portas, receberão vedação com vidros lisos 4 mm ou 6 mm.  
 
4.11.3 – Vidro mini Boreal  – Todas as janelas dos BWCs, receberão vedação com vidros fantasia tipo 
mini boreal.  
 
4.11.4 – Vidro Laminado  – Todos os guarda corpos das sacadas e terraços receberão vedação com 
vidro laminado 6 mm com arestas lapidadas e polidas e fixados com borracha de EPDM. 
 
4.12 – Louça, Bancadas, Metais e Acessórios  
 
4.12.1 – Louças  - As, bacias sanitárias, cubas de embutir e lavatório de todos BWCs e Lavabos terão 
cores e modelos detalhados pelo projeto arquitetônico. Poderão da marca Deca, Ideal Standart , Celite 
ou equivalente de primeira linha. 
 
4.12.2 – Cubas Inox  – As cubas das cozinhas dos apartamentos serão de aço inox, as cubas das 
churrasqueiras dos apartamentos e de uso comum, será de aço inox simples. As cubas poderão ser das 
marcas, Tramontina, Straker ou modelo equivalente de primeira linha. 
 
4.12.3 – Bancadas  - As bancadas dos BWCs e Lavabo dos apartamentos, serão de mármore ou granito, 
com cuba de louça de embutir marca Deca, Ideal Standart , Celite ou equivalente de primeira linha. As 
bancadas da cozinha e das Churrasqueiras dos apartamentos e da churrasqueira de uso comum, serão 
de granito com cuba de aço inox. das marcas, Tramontina, Straker ou modelo equivalente de primeira 
linha. 
 
4.12.4 – Metais - Os metais, misturadores, torneiras e registros, serão da marca “Deca”, “Docol”, 
“Fabrimar” ou equivalente. 
 
4.13 – Pintura 
 
4.13.1 – Látex Acrílico Sobre Massa Corrida  - Todos os tetos e paredes interna de todos os 
pavimentos com exceção das áreas frias, do subsolo, da garagem, das casas de máquinas e do 
barrilete, serão pintadas com látex acrílico sobre massa corrida das marcas Suvinil, Coral, Killing, 
Sherwin Williams ou equivalente. 
 
4.13.2 – Textura Acrílica  – Todas as paredes externas da edificação, as paredes das sacadas e 
terraços, serão pintados com textura acrílica aplicada com rolo baixo das marcas Suvinil, Ibratim, Coral 
ou equivalente. 
 
4.13.3 – Látex PVA –  As paredes do subsolo, o nível Garagem, os muros, a casa de máquina e o 
barrilete, serão pintados com tinta látex PVA sobre emboço das marcas Suvinil, Coral, Killing, Sherwin 
Williams ou equivalente. 
 
4.13.4 – Verniz Sobre Esquadria de Madeira  – Todas as portas de madeira, serão pintados com verniz 
naval das marcas Suvinil, Coral ou equivalente. 
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4.13.5– Esmalte Sintético Sobre Ferro –  As grades, portões, portas da casa de máquinas e de 
bombas, os alçapões, corrimão da escadaria e escadas marinheiro, serão pintadas com esmalte sintético 
sobre fundo anti oxidante do tipo super galvite. O esmalte será das marcas Suvinil, Coral, Killing, 
Sherwin Williams ou equivalente. 
 
4.13.6– Esmalte Sintético Para Faixas e Demarcações – As faixas e demarcações das vagas de 
garagens serão em esmalte sintético das marcas Suvinil, Coral, Killing, Sherwin Williams ou equivalente. 
 
4.14 – Complementação  
 
4.14.1 – Piscina -  Será em fibra de vidro ou em concreto armado, se for de concreto será revestida em 
azulejo e devidamente equipada, seguindo especificação de projetos. O deck será de madeira 
 
4.14.2 – Instalações de Gás (GLP)  – Serão em cilindros P-45 com tubulação de cobre e medidores 
individuais para cada apartamento e um medidor para área de uso comum. 
 
4.14.4- Paisagismo –  Todas as áreas destinadas a jardim, receberão vegetações do tipo gramados e 
maciços vegetais de plantas ornamentais. 
 
 

 
Florianópolis-SC; 16 de outubro de 2009.  

 
 
 

__________________________________ 
Solaris incorporadora de Imóveis Ltda. 


