
 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DAS OBRAS RELATIVAS AO LOTEAMENTO FECHADO 

TERRAVILLE 

 

 

ÁREA DE LAZER



2 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO TERRAVILLE RESIDENCIAL 
 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

MEMORIAL DESCRITIVO DAS OBRAS RELATIVAS AO LOTEAMENTO 
FECHADO TERRAVILLE ..................................................................................... 1 

ÁREA DE LAZER ....................................................................................................... 1 

1. PORTARIA ........................................................................................................... 4 

1.1. Guarita ................................................................................................................. 4 

1.2. Lavabo ................................................................................................................. 4 

2. ADMINISTRAÇÃO ................................................................................................ 5 

2.1. Sala de Atendimento / Administração ............................................................... 5 

2.2. Depósito ............................................................................................................... 5 

2.3. Vestiários ............................................................................................................. 5 

2.4. Copa ..................................................................................................................... 6 

2.5. Área Serviço ........................................................................................................ 6 

2.6. Estacionamento Máquina (Descoberto) ............................................................ 6 

3. SALÃO DE FESTAS ............................................................................................ 7 

3.1. Salão de Festas ................................................................................................... 7 

3.2. Bar ........................................................................................................................ 7 

3.3. Cozinha ................................................................................................................ 7 

3.4. Depósito ............................................................................................................... 8 

3.5. Instalações Sanitárias ........................................................................................ 8 

3.6. Varanda Externa .................................................................................................. 8 



2 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO TERRAVILLE RESIDENCIAL 
 

 

4. ESPAÇO GOURMET ............................................................................................ 9 

4.1. Espaço churrasqueira ........................................................................................ 9 

4.2. Instalações Sanitárias ........................................................................................ 9 

5. ACADEMIA ......................................................................................................... 10 

5.1. Espaço Fitness Descoberto ............................................................................. 10 

5.2. Instalações Sanitárias ...................................................................................... 10 

6. ÁREAS DE RECREAÇÃO E LAZER ................................................................. 11 

6.1. Quadra Poliesportiva ........................................................................................ 11 

6.2. Quadra de Vôlei ................................................................................................. 11 

6.3. Piscina ............................................................................................................... 11 

6.4. Playground ........................................................................................................ 11 

6.5. Vagas de Estacionamento Interna ................................................................... 11 

6.6. Circulação .......................................................................................................... 11 

6.7. Praça .................................................................................................................. 11 
 



4 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO TERRAVILLE RESIDENCIAL 
 

 

1. PORTARIA 
 
 
1.1. Guarita 

 
Piso: Cerâmica de tonalidade clara, com rodapé conforme acabamento do piso h=7cm. 

Paredes: Pintura látex PVA sobre massa corrida para as paredes internas e textura acrílica para 

as paredes externas.  

Teto: Pintura látex PVA sobre massa corrida de acordo com o projeto arquitetônico. 

Cobertura: A cobertura será em de telhas metálicas ou de fibrocimento, apoiadas sobre 

estrutura de madeira ou metálicas. Calhas, rufos e contra-rufos serão em chapa galvanizada e serão 

aplicados e dimensionados conforme projeto especifico.  

Esquadrias: As portas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte ou alumínio de acordo 

com o projeto arquitetônico. A fachada da guarita será em vidro temperado (NÃO SERÁ FORNECIDO 

VIDRO BLINDADO).  

Portões: os portões de acesso de veículos e pedestres serão de ferro galvanizado pintado com 

tinta esmalte.  

Não será fornecido armário para correspondência. 

 
1.2. Lavabo 

 
Piso: Cerâmica de tonalidade clara, com rodapé conforme acabamento do piso h=7cm. 

Paredes: Azulejo aplicado sobre reboco em argamassa até o teto.  

Teto: Pintura látex PVA sobre massa corrida de acordo com o projeto arquitetônico. 

Louças: Lavatório suspenso ou com coluna, e bacia sanitária será com caixa acoplada. 

Metais: Torneira de bica baixa de mesa cromada.  

Esquadrias: As portas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte ou alumínio de acordo 

com o projeto arquitetônico. 
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2. ADMINISTRAÇÃO 
 

A Administração será composta por: sala de atendimento, vestiário feminino e masculino, copa, 

depósito, área de serviço e pátio de serviço descoberto. 

Parede Externa: Textura acrílica sobre reboco. 

Cobertura: A cobertura será em laje exposta impermeabilizada e platibanda, podendo ainda ser 

alterada para telhas metálicas ou de fibrocimento, apoiadas sobre estrutura de madeira ou metálicas. 

Calhas, rufos e contra-rufos serão em chapa galvanizada e serão aplicados e dimensionados conforme 

projeto especifico.  

 

2.1. Sala de Atendimento / Administração 

 
Piso: Cerâmica de tonalidade clara, com rodapé conforme acabamento do piso h=7cm. 

Paredes: Pintura látex PVA sobre massa corrida. 

Teto: Pintura látex PVA sobre massa corrida de acordo com o projeto arquitetônico. 

Esquadrias: As portas-janelas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em madeira 

e/ou alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 

 

2.2. Depósito 

 
Piso: Cerâmica de tonalidade clara, com rodapé conforme acabamento do piso h=7cm. 

Paredes: Pintura látex PVA sobre massa corrida. 

Teto: Pintura látex PVA sobre massa corrida de acordo com o projeto arquitetônico. 

Esquadrias: As portas-janelas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em madeira 

e/ou alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 

 

2.3. Vestiários  

 
Piso: Cerâmica de tonalidade clara, com rodapé conforme acabamento do piso h=7cm. 

Paredes: Azulejo em todas as paredes até o teto.  

Teto: Pintura látex PVA sobre massa corrida de acordo com o projeto arquitetônico. 

Esquadrias: As portas-janelas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em madeira 

e/ou alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 

Louças: bacia sanitária com caixa acoplada e lavatório de coluna.  

Metais: Torneiras e acabamentos de registros cromados (exceto sifão) instalados em pontos 

conforme projeto arquitetônico. 

Esquadrias: As portas-janelas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em madeira 

e/ou alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 
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2.4. Copa 

 
Piso: Cerâmica de tonalidade clara, com rodapé conforme acabamento do piso h=7cm. 

Paredes: Azulejo em todas as paredes até o teto.  

Teto: Pintura látex PVA sobre massa corrida de acordo com o projeto arquitetônico. 

Esquadrias: As portas-janelas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em madeira 

e/ou alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 

Bancadas: Pia de inox. 

Metais: Torneiras e acabamentos de registros cromados (exceto sifão) instalados em pontos 

conforme projeto arquitetônico. 

Esquadrias: As portas-janelas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em madeira 

e/ou alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 

 

2.5. Área Serviço 

 
Piso: Cerâmica de tonalidade clara, com rodapé conforme acabamento do piso h=7cm. 

Paredes: Azulejo em todas as paredes até o teto.  

Teto: Pintura látex PVA sobre massa corrida de acordo com o projeto arquitetônico. 

Esquadrias: As portas e janelas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em 

madeira e/ou alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 

Louças: Tanque em louça com capacidade de 20L.  

Metais: Torneiras e acabamentos de registros cromados (exceto sifão) instalados em pontos 

conforme projeto arquitetônico. 

Esquadrias: As portas-janelas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em madeira 

e/ou alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 

 

2.6. Estacionamento Máquina (Descoberto) 

 
Piso: Bloco de concreto intertravado.  
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3. SALÃO DE FESTAS 
 

O Salão Festas comportará salão de festas, cozinha, bar, sanitário feminino, sanitário 

masculino, circulação e varanda externa de entrada.  

Paredes externas: Textura acrílica sobre reboco. 

Cobertura: A cobertura será em laje exposta impermeabilizada e platibanda, podendo ainda ser 

alterada para telhas metálicas ou de fibrocimento, apoiadas sobre estrutura de madeira ou metálicas. 

Calhas, rufos e contra-rufos serão em chapa galvanizada e serão aplicados e dimensionados conforme 

projeto específico. 

 

3.1. Salão de Festas 

 
Piso: Cerâmica de tonalidade clara, com rodapé conforme acabamento do piso h=7cm. 

Paredes: Pintura látex PVA sobre massa corrida de acordo com o projeto arquitetônico  

Teto: Forro de gesso com pintura látex PVA sobre massa corrida de acordo com o projeto 

arquitetônico. 

Esquadrias As portas e janelas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em 

madeira e/ou alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 

Soleiras: Granito com cor e paginação conforme projeto arquitetônico.  

 

3.2. Bar  

 
Piso: Cerâmica de tonalidade clara, com rodapé conforme acabamento do piso h=7cm. 

Paredes: Azulejo ou pastilha na parede da bancada e pintura látex PVA sobre massa corrida 

nas demais paredes, conforme projeto arquitetônico. 

Teto: Forro de gesso com pintura látex PVA sobre massa corrida de acordo com o projeto 

arquitetônico. 

Bancada: Bancada em granito com cuba de inox de embutir, cor e detalhamento definido em 

projeto arquitetônico.  

Esquadrias: As portas e janelas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em 

madeira e/ou alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 

 

3.3. Cozinha  

 
Piso: Cerâmica de tonalidade clara, com rodapé conforme acabamento do piso h=7cm. 

Paredes: Azulejo na parede da bancada e pintura látex PVA sobre massa corrida nas demais 

paredes, conforme projeto arquitetônico. 

Teto: Forro de gesso com pintura látex PVA sobre massa corrida de acordo com o projeto 

arquitetônico. 

Metais: Torneiras e acabamentos de registros cromados (exceto sifão) instalados em pontos 
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conforme projeto arquitetônico. 

Bancada: Bancada em granito com cuba de inox de embutir, cor e detalhamento definido em 

projeto arquitetônico.  

Esquadrias: As portas e janelas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em 

madeira e/ou alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 

 

3.4. Depósito 

 
Piso: Cerâmica de tonalidade clara, com rodapé conforme acabamento do piso h=7cm. 

Paredes: Pintura látex PVA sobre massa corrida, conforme projeto arquitetônico. 

Teto: Forro de gesso com pintura látex PVA sobre massa corrida de acordo com o projeto 

arquitetônico. 

Esquadrias: As portas e janelas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em 

madeira e/ou alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 

 

3.5. Instalações Sanitárias 

 
Piso: Cerâmica de tonalidade clara, com rodapé conforme acabamento do piso h=7cm. 

Paredes: Azulejo em todas as paredes até o teto.  

Teto: Forro de gesso com pintura látex PVA sobre massa corrida de acordo com o projeto 

arquitetônico. 

Esquadrias: As portas e janelas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em 

madeira e/ou alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 

Louças: Bacia sanitária com caixa acoplada e cuba de embutir oval.  

Bancada: Bancada em granito com cor e detalhamento definido em projeto arquitetônico.  

Metais: Torneiras e acabamentos de registros cromados (exceto sifão) instalados em pontos 

conforme projeto arquitetônico. 

Soleira: Em granito de acordo com o projeto arquitetônico. 

Divisórias: Alvenaria revestida com azulejos ou em granito, ou em vidro, conforme detalhamento 

do projeto arquitetônico. 

 

3.6. Varanda Externa 

 
Piso: Bloco de concreto intertravado. 

Cobertura: Pergolado em madeira com dimensionamento conforme projeto arquitetônico.  
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4. ESPAÇO GOURMET 
 

O espaço gourmet será composto por espaço churrasqueira, sanitários masculino e feminino.  

Paredes externas: Textura acrílica sobre reboco. 

Cobertura: A cobertura será em laje exposta impermeabilizada e platibanda, podendo ainda ser 

alterada para telhas metálicas ou de fibrocimento, apoiadas sobre estrutura de madeira ou metálicas. 

Calhas, rufos e contra-rufos serão em chapa galvanizada e serão aplicados e dimensionados conforme 

projeto especifico. 

 

4.1. Espaço churrasqueira  
 

Piso: Cerâmica de tonalidade clara, com rodapé conforme acabamento do piso h=7cm. 

Paredes: Azulejo ou pastilha na parede da bancada e pintura látex PVA sobre massa corrida 

nas demais paredes, conforme projeto arquitetônico. 

Teto: Forro de gesso com pintura látex PVA sobre massa corrida de acordo com o projeto 

arquitetônico. 

Bancada: Bancada em granito com cuba de inox de embutir, cor e detalhamento definido em 

projeto arquitetônico.  

Esquadrias: As portas e janelas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em 

madeira e/ou alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 

 

4.2. Instalações Sanitárias 

 
Piso: Cerâmica de tonalidade clara, com rodapé conforme acabamento do piso h=7cm. 

Paredes: Azulejo aplicado sobre reboco em argamassa até o teto.  

Louças: Bacia sanitária com caixa acoplada e cuba de embutir oval.  

Bancada: Bancada em granito com cor e detalhamento definido em projeto arquitetônico.  

Metais: Torneiras e acabamentos de registros cromados (exceto sifão) instalados em pontos 

conforme projeto arquitetônico. 

Soleira: Em granito de acordo com o projeto arquitetônico. 

Esquadrias: As portas e janelas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em 

madeira e/ou alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 

 A janela será basculante com vidro fosco, e a porta, batentes e guarnições serão metálicas. 
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5. ACADEMIA 
 

A academia contará com apoio de espaço fitness descoberto, vestiários masculino e femininos.  

Cobertura: A cobertura será em laje exposta impermeabilizada e platibanda, podendo ainda ser 

alterada para telhas metálicas ou de fibrocimento, apoiadas sobre estrutura de madeira ou metálicas. 

Calhas, rufos e contra-rufos serão em chapa galvanizada e serão aplicados e dimensionados conforme 

projeto especifico. 

Piso: Os pisos serão em paviflex, ou vinílico, ou de outro produto que tenha a mesma função, 

durabilidade e qualidade de acordo com o projeto arquitetônico. 

Paredes: Pintura látex PVA sobre massa corrida, conforme projeto arquitetônico. 

Teto: O teto será de laje com pintura látex PVA sobre massa corrida de acordo com o projeto 

arquitetônico. 

Paredes externas: Textura acrílica sobre reboco (podendo ter detalhes com frisos de acordo 

com detalhamento do projeto arquitetônico). 

Cobertura: A cobertura será em madeira, com telhas de concreto plana (com inclinação de 30%) 

cor natural e telhas de fibrocimento (com inclinação de 12%), e calha metálica. 

Esquadrias: As esquadrias serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em madeira e/ou 

alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 

 

5.1. Espaço Fitness Descoberto 
 

Piso: Bloco de Concreto Intertratavado. 

 

5.2. Instalações Sanitárias 

 
Piso: Cerâmica de tonalidade clara, com rodapé conforme acabamento do piso h=7cm. 

Paredes: Azulejo aplicado sobre reboco em argamassa até o teto.  

Teto: O teto será de laje com pintura látex PVA sobre massa corrida de acordo com o projeto 

arquitetônico. 

Divisórias: Em alvenaria revestida com azulejos da marca Eliane, Portobello, Incepa, Cecrisa ou 

Portinari, ou em granito, ou em vidro, conforme detalhamento do projeto arquitetônico. 

Espelho: O espelho terá espessura de 4mm e demais dimensões conforme detalhamento do 

projeto arquitetônico. 

Louças: Bacia sanitária com caixa acoplada e cuba de embutir oval.  

Bancada: Bancada em granito com cor e detalhamento definido em projeto arquitetônico.  

Metais: Torneiras e acabamentos de registros cromados (exceto sifão) instalados em pontos 

conforme projeto arquitetônico. 

Soleira: Em granito de acordo com o projeto arquitetônico. 

Esquadrias: As portas e janelas e janelas serão de ferro com pintura em esmalte e/ou em 

madeira e/ou alumínio de acordo com o projeto arquitetônico. 
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6. ÁREAS DE RECREAÇÃO E LAZER 

 

6.1. Quadra Poliesportiva 

 
Haverá uma quadra poliesportiva com dimensões de 16,00m x 30,00 m, com piso em concreto 

polido e acabamento em pintura. Os alambrados serão estruturados em tubos metálicos. 

 

6.2. Quadra de Vôlei 

 
Haverá um quadra de vôlei de areia com dimensões de 11,40 m x 22,00m, cercado por 

alambrado estruturado em tubos metálicos. 

 

6.3. Piscina 

 
Será construída uma piscina com as seguintes características: composta por piscina adulta e 

prainha, será revestida com pastilhas e no seu entorno com pedra natural serrada, de acordo com o 

projeto arquitetônico e cercada por todos os lados com um gradil de proteção. 

 

6.4. Playground 

 
Haverá um playground próximo a churrasqueira e outro próximo as quadras, ambos em material 

plástico. 

 

6.5. Vagas de Estacionamento Interna 

 
Haverá 46 vagas para carro médio na parte interna ao lado da área de lazer em pavimentação 

asfáltica ou bloco de concreto intertravado. 

 

6.6. Circulação 

 
Toda a circulação nas áreas de recreação e lazer serão executadas calçadas em paver colorido 

ou na cor natural de concreto. 

 

6.7. Praça 

 
Haverá praça com bancos e arvores conforme projeto.  

 

 


