
 

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO DE INTERIORES – BRINQUEDOTECA 

C.E.M. ANTÔNIO RODOLFO FABRÍCIO 

 

1. DO PROJETO: 

Classificação: Projeto institucional de interiores. 

Proprietário: C.E.M. Antônio Rodolfo Fabrício. 

Projetista: Sabryna Goulart Fraga – Arquiteta e Urbanista, CAU/SC: A164093-3. 

Endereço de Obra: Servidão Nossa Sra. Aparecida - Fabrício, Santo Amaro da Imperatriz 

– SC. 

 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste memorial é especificar a execução de projeto de interiores 

institucional para a brinquedoteca da C.E.M. Antônio Rodolfo Fabrício, com uma área 

total de 52,67 m².  

As especificações contidas neste memorial devem ser seguidas em todas as suas 

particularizações e em caso de dúvida o responsável técnico pelo projeto deve ser 

contatado e suprirá as dúvidas do executor. 

  

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

3.1 Para a fabricação dos móveis é indispensável seguir o projeto, detalhamento, 

especificações técnicas e dimensões do memorial descritivo a seguir. 

3.2 Todos os tipos de materiais empregados na fabricação dos móveis, devem possuir 

padrão de qualidade. 

3.3 Serão de responsabilidade do executor toda mão-de-obra, maquinários e 

acessórios necessários para a perfeita instalação e funcionamento dos móveis. 

3.4 Todas as medidas devem ser conferidas antes da execução dos móveis. Qualquer 

erro de execução será de responsabilidade somente do executor. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES DE MDF 

 

Os móveis contidos neste projeto serão executados em painéis de fibra de média 



 

 

Densidade revestidos nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão 

produzido a partir da madeira de reflorestamento tipo pinus ou eucalipto certificada pela 

FSC por manejo florestal de produção. As placas devem conter a espessura identificada 

no detalhamento técnico. 

 Os painéis devem contar com proteção antibacteriana certificada pela Microban, 

assim possuindo proteção contra a proliferação de microrganismos nos móveis e 

garantindo uma maior durabilidade dos painéis, com maior facilidade de limpeza, 

tornando as superfícies mais higiênicas. 

 As cores e padrões deverão seguir as especificações do projeto executivo. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DOS PUXADORES 

 

Os puxadores das gavetas, gavetões e basculantes serão estilo Perfil Puxador Cava 

Anodizado fosco, para acabamento com fita de borda de 35mm. Para MDF de 15 mm, 

barra de 3 metros. Serão utilizados aproximadamente 8,75m de perfil, sendo necessárias 

3 barras de 3m cada.  

 

Modelo puxador cava 

 

 Os puxados das portas de abrir do armário serão feitos de recortes redondos no 

próprio MDF, sendo um em cada porta dando o total de 8 recortes. 

 

6. ESPECIFICAÇÕES DAS DOBRADIÇAS 

 

 

 

 



 

 

As dobradiças devem ser do modelo Bumper Flat com ângulo de abertura de 105°,  

com sistema de amortecimento integrado e silencioso. Material em Inox. 

Cada porta deve conter no mínimo 2 dobradiças, considerando o total de o portas 

de abrir, será necessário 16 dobradiças. 

 

7. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE ABERTURA DE GAVETA E GAVETÃO 

 

As gavetas e gavetões serão executados em MDF e puxadores acima especificados 

e com sistema de abertura estilo trilho telescópico close soft, que possibilite a extração 

total da gaveta. Cada gaveta ou gavetão contará com 2 trilhos, instalados nas duas laterais, 

com o total de 9 gavetas e gavetões, serão necessários 18 trilhos telescópios. 

 

8. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE ABERTURA DE BASCULANTES 

 

As aberturas com basculantes possuirão sistemas de abertura por pistão a gás com 

abertura mínima de 110°. Sendo estas 5 portas basculantes, em um total de 10 peças. 

 

9. GRAMA SINTÉTICA 

 

A grama sintética é uma superfície de fibra sintética que replica a grama natural. 

Ela será instalada em uma área de aproximadamente 30m². 

 

10. ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINÁRIAS 

 

Para a área das mesas serão utilizados 2 pendentes Canos Retrô industrial em 

branco e no restante da sala deverão ser instalados 7 plafons de sobrepor 30x30cm.  

 

 

 

 



 

 

    

Modelo pendente 

 

 

11.  ESPECIFICAÇÕES DA TINTA 

 

As paredes e teto deverão ser pintadas com tintas laváveis, permitindo a limpeza 

de forma fácil e prática. Além disso, garante maior durabilidade e acabamento. 

 

12.  ESPECIFICAÇÕES DO TATAME 

 

Será utilizado Tatame de tapete em EVA na área cercada para os bebês, servindo 

de proteção dos mesmos, com uma área de aproximada de 9m². 

 

13.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O espaço e os móveis devem ser entregues limpos, com acabamento finalizado, 

sem riscos ou arranhões. 

 O executor se disponibiliza a oferecer garantia do móvel e dos equipamentos nele 

instalados por um período mínimo de 8 meses, 

 As dúvidas entrar em contato (48) 98857-6652 no horário comercial, sendo 

respondidas em até 48h. 

 

 

 



 

14.  IMAGENS DE PROJETO 









 

 

 

 

 

 

 

 

 


