
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

 

HIDROSSANITÁRIO:  

 

OBJETIVO:  

O presente Memorial Descritivo, objetiva fixar as condições técnicas para execução da reforma da parte 

hidrossanitária, visando à retirada da fossa e sumidouro  existente que esta em local inadequado, causados 

danos na estrutura, relocando a mesma conforme novo projeto, readaptação dos tubos de queda (revisar 

todos), colocar novas caixa de inspeção e caixas com grelha conforme novo projeto e a execução de um 

dreno conforme projeto, para coletar as águas da chuva.  

. 

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 
 
07 caixas de inspeção 
24 caixas com grelhas  
06 barras de tubo 100 mm dreno 
25 barras de tubo 100 mm para pluvial 
11 barras de tubo 100 mm para cloacal 
01 Fossa séptico 10 000 L 
01 Sumidouro L= 6m x C=4m X h=1,50m  
 

- DISTRIBUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES: A distribuição das tubulações foi determinada a partir da colocação 

dos equipamentos no projeto hidrossanitário. 

- DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO:O diâmetro da tubulação que segue dos vasos sanitários 

ao esgoto cloacal é de 100mm. Já existentes. 

O diâmetro da tubulação que segue do equipamento da cozinha até a caixa de gordura é de 75mm. Já 

existentes. 

O diâmetro da tubulação que segue dos lavatórios dos banheiros até o esgoto cloacal é de 45mm. Já 

existentes. 

- FOSSA SÉPTICA e SUMIDOURO:  O diâmetro das tubulações que ligam os equipamentos da fossa 

séptica são de 120mm. A fossa possui dimensões conforme constam em projeto 

- EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: As instalações, aqui mencionadas, deverão ser executadas por 

profissionais especializados, respeitando rigorosamente as normas brasileiras e disposições específicas. 

 
 

 
 
 



 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

 

COBERTURA:  

 

OBJETIVO:  

O presente Memorial Descritivo, objetiva fixar as condições técnicas para execução da reforma da parte 

telhado, sugerimos trocar as telhas de 6mm existente por telha de zinco emborrachada, revisar todas as 

calhas e trocar a Algeroz do telhado do anexo (pátio) usar conforme projeto.  

. 

9. telhado 
 
122 unidades de telhas com dimensões 1,00x 6,00 m 
850 parafusos para fixação das telhas 
27 metros lineares de algerosa de 40cm de largura 20cm de profundidade na parte do anexo.  
 

A estrutura do telhado terá que ser analizada e reforçada pela empresa contratada. 

- EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: As instalações, aqui mencionadas, deverão ser executadas por 

profissionais especializados, respeitando rigorosamente as normas brasileiras e disposições específicas. 

 


