
 

cristiane gerhard arquiteta / rafael spindler arquiteto 
CAU 64364-5 / CAU 65181-8 

CNPJ 10.190.474/0001-05 Inscr. Mun. 74547 
FONE: 9907 1437 / 9907 4303 
www.gerhardspindler.com.br 

 
 

 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

FENAC 

CENTRO DE EVENTOS E NEGÓCIOS 

Rua Axará, 505 – Novo Hamburgo/RS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

cristiane gerhard arquiteta / rafael spindler arquiteto 
CAU 64364-5 / CAU 65181-8 

CNPJ 10.190.474/0001-05 Inscr. Mun. 74547 
FONE: 9907 1437 / 9907 4303 
www.gerhardspindler.com.br 

 
 

 
 

 
1. APRESENTAÇÃO: 
 
 

 Construção:   FENAC – CENTRO DE EVENTOS E NEGÓCIOS 
 
 

 Incorporação:   FENAC – CENTRO DE EVENTOS E NEGÓCIOS 
 
 

 Projeto de Arquitetura  GERHARD + SPINDLER arquitetura 
Arq.Cristiane Gerhard 

     Arq. Rafael Spindler 
 
 

 Projeto estrutural  GERHARD + SPINDLER arquitetura 
Arq.Cristiane Gerhard 

    Arq. Rafael Spindler 
 
 

 Localização Rua Axará, 505, Novo Hamburgo 
 
 

 Área total   1.234,50 m² 
 
 

 Projeto e construção O prédio será construído rigorosamente de acordo com o projeto 
aprovado pelas competentes seções da Prefeitura Municipal local 
e a construção obedecerá fielmente às especificações do projeto 
arquitetônico e projetos complementares. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO: 
 

 
 
O projeto do Salão de Eventos consiste em uma edificação que estabelece um 
novo espaço multiuso para todo o complexo da Fenac. Através deste edifício será 
realizada a nova recepção para os diferentes eventos, além de instituir uma nova e 
moderna área de credenciamento para as Feiras ali realizadas.  
Esta nova edificação, ao estabelecer um novo conceito estético, tem o objetivo de 
agregar valor aos pavilhões já existentes.  
 
 

 
 

 TÉRREO O pavimento Térreo da edificação consiste na plataforma externa de acesso, hall 
de acesso, longe interno, sanitários masculino, feminino e PNE, guarda volumes, 
administração, TI, serviços, copa e apoio, sanitários de serviço e salão nobre. 

 
 

 COBERTURA A cobertura está dividida em duas partes: a primeira possui estrutura metálica 
constituída de treliças espaciais, cobertas por telhas metálicas do tipo sanduíche 
termo acústicas. A segunda parte da cobertura é constituída de uma estrutura 
metálica formada por perfis enrijecidos pintados de branco, coberta com peças de 
vidro temperado de 8mm com película de segurança. 
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3. ACABAMENTOS: 
 

 
Os acabamentos constantes neste memorial consistem em materiais especificados pelo escritório de 
arquitetura autor do projeto, e visam atender às necessidades dos usuários e condições técnicas de 
instalação e construção. Qualquer referência à marca ou modelo visa apenas estabelecer um padrão e nunca 
especificar de forma direta o produto. 
 
 
 
3.1. ÁREAS DE USO COMUM e PRIVATIVO 
 
Os acabamentos das áreas de uso comum e privativo serão descritas a seguir: 
 
 
  
3.1.1. Hall recepção e Lounge  

 Pisos:   Porcelanato esmaltado retificado Marmo Gris AC – 60x120. Junta de assentamento 
  de 2mm. PEI 4; 

 Paredes:  Regularização com 2 demãos de massa corrida e acabamento em duas demãos de 
  pintura acrílica; 

 Tetos:  Forro de gesso acartonado com duas demãos de massa corrida e acabamento em 
duas demãos de pintura acrílica; 

 Esquadrias:  Acessos principais em pele de vidro com porta dupla automática em alumínio com 
folha de vidro temperado, com acabamento em pintura eletrostática preto; 
Janelas do tipo maxim-ar em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, vidro 
comum plano incolor. 

 Equipamentos: Tomadas de uso geral, telefone. 
 Rodapés: Rodapé branco em poliestireno. H: 15cm. 
 Soleiras: Soleira em granito polido, tipo andorinha l= 15 cm, e=  2,0 cm. 

 
 

3.1.2. Salas 
 Pisos:  Porcelanato esmaltado retificado cinza AC – 90x90. Junta de assentamento  

  de 2mm. PEI 4; 
 Paredes: Divisórias de gesso acartonado regularizadas com duas demãos de massa corrida 

  e acabamento em duas demãos de pintura acrílica; 
 Tetos: Forro de gesso acartonado com duas demãos de massa corrida e acabamento em 

duas demãos de pintura acrílica; 
 Esquadrias: Portas em vidro temperado 6mm. 

Janelas do tipo maxim-ar em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, vidro 
comum plano incolor. 

 Equipamentos: Tomadas de uso geral, telefone. 
 Rodapés: Rodapé branco em poliestireno. H: 15cm. 
 Soleiras: Soleira em granito polido, tipo andorinha l= 15 cm, e=  2,0 cm. 

 
 

3.1.3. Sanitários 
 Pisos:  Porcelanato esmaltado retificado cinza AC – 90x90. Junta de assentamento  

  de 2mm. PEI 4; 
 Paredes: Porcelanato esmaltado retificado cinza AC – 90x90. Junta de assentamento  

  de 2mm. PEI 4; 
 Tetos:  Forro de gesso acartonado com duas demãos de massa corrida e acabamento em 

  duas demãos de pintura acrílica; 
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 Esquadrias: Portas em madeira com folhas laminadas do tipo semi-ocas, com acabamento em 
pintura esmalte amarelo. 
Janela maxim-ar em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, vidro comum 
plano impresso. 

 Equipamentos: Tomadas de uso geral. 
 Soleiras: Soleira em granito polido, tipo andorinha l= 15 cm, e=  2,0 cm. 

 
 
3.1.4. Administração 

 Pisos:  Porcelanato esmaltado retificado cinza AC – 90x90. Junta de assentamento  
  de 2mm. PEI 4; 

 Paredes: Regularização com 2 demãos de massa corrida e acabamento em duas demãos de 
  pintura acrílica; 

 Tetos:  Forro de gesso acartonado com duas demãos de massa corrida e acabamento em 
  duas demãos de pintura acrílica; 

 Esquadrias: Portas em madeira com folhas laminadas do tipo semi-ocas, com acabamento em 
pintura esmalte amarelo. 
Janela maxim-ar em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, vidro comum 
plano incolor. 

 Equipamentos: Tomadas de uso geral. 
 Rodapés: Rodapé branco em poliestireno. H: 15cm. 
 Soleiras: Soleira em granito polido, tipo andorinha l= 15 cm, e=  2,0 cm. 

 
 
3.1.5. Circulações serviço  

 Pisos:   Porcelanato esmaltado retificado cinza AC – 90x90. Junta de assentamento  
  de 2mm. PEI 4; 

 Paredes:  Regularização com 2 demãos de massa corrida e acabamento em duas demãos de 
  pintura acrílica; 

 Tetos:  Forro de gesso acartonado com duas demãos de massa corrida e acabamento em 
duas demãos de pintura acrílica; 

 Esquadrias:  Porta de acesso em alumínio ou PVC com folha laminada do tipo maciça, com 
acabamento em pintura esmalte preto; 
Janelas do tipo maxim-ar em alumínio ou PVC com acabamento na cor preta (se for 
alumínio com pintura eletrostática), vidro comum plano incolor. 

 Equipamentos: Tomadas de uso geral, telefone. 
Tubulação para receber internet. 

 Rodapés: Rodapé branco em poliestireno. H: 15cm. 
 Soleiras: Soleira em granito polido, tipo andorinha l= 15 cm, e=  2,0 cm. 

 
 

3.1.6. Cozinha / Copa 
 Pisos:  Porcelanato esmaltado retificado cinza AC – 90x90. Junta de assentamento  

  de 2mm. PEI 4; 
 Paredes: Regularização com 2 demãos de massa corrida e acabamento em duas demãos de 

  pintura acrílica; 
 Tetos:  Forro de gesso acartonado com duas demãos de massa corrida e acabamento em 

  duas demãos de pintura acrílica; 
 Esquadrias: Portas em madeira com folhas laminadas do tipo semi-ocas, com acabamento em 

pintura esmalte amarelo. 
Janela maxim-ar em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, vidro comum 
plano incolor. 

 Equipamentos: Tomadas de uso geral. 
 Rodapés: Rodapé branco em poliestireno. H: 15cm. 
 Soleiras: Soleira em granito polido, tipo andorinha l= 15 cm, e=  2,0 cm. 
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3.1.7. Plataforma externa 

 Pisos:  Pedra ardósia cinza, dimensões 20x40 cm, espessura 1 cm; 
 Guarda corpos: Guarda corpo em colunas 40x40 com flange para fixar. Corrimão em tubo redondo 

  de 2' e 5 barras paralelas ao tubo 20x20. Altura final 1,05m; 
 Pisos serviços: Piso intertravado de concreto modelo onda, 16 faces. Dimensões de 22x11 cm, 

espessura 8 cm. Resistencia de 35 mpa. Cor natural. 
 

 
 
3.2. FACHADAS 
 

 Alvenarias: As fachadas receberão diferentes tipos de revestimentos. Por um lado, ela será 
revestida com painéis de alumínio composto (ACM), formado por dois lados de alumínio sobre um 
núcleo de polietileno de baixa intensidade. Por ser externa, a espessura da placa de ACM deve 
possuir 4mm de espessura. Será instalada através de uma estrutura própria de suportes de alumínio, 
composta por colunas e travessas horizontais. As juntas das placas de ACM devem ser tratadas de 
acordo com a especificação do fabricante, podendo ser em silicone ou mesmo graxeta. As alvenarias 
que não são revestidas com ACM serão rebocadas e pintadas com tinta acrílica. 
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4. DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 
 
Os principais elementos construtivos adotados para esta obra são: 
 
 
4.1. FUNDAÇÕES E SUPRA ESTRUTURA 
As fundações da edificação, assim como os elementos de supra estrutura necessárias para a construção do 
edifício estão detalhados e quantificados nos projetos estruturais anexos ao Memorial. 
 
4.2. PAREDES 
As paredes externas do empreendimento serão executadas com um sistema de alvenaria com blocos 
cerâmicos de vedação, com furos na vertical e de dimensões de 19x19x39 cm. A resistência deverá ser de  
4,5 mpa (nbr 15270) com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 
 
Internamente, as divisórias serão executadas com sistema Drywall, uma construção seca que contempla os 
serviços de paredes e forros em gesso acartonado. Desta forma, as placas de gesso acartonado do tipo 
Standard devem ser fixadas sobre uma estrutura composta por perfis de aço galvanizado, fixadas diretamente 
na estrutura principal da edificação. Importante salientar que nos sanitários, deve ser utilizada a placa de 
gesso Resistente à Umidade. 
 
4.3. INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
O edifício possuirá sistema de combate a incêndio. O projeto e a instalação serão de acordo com as normas 
brasileiras e a legislação municipal. 
 
4.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
O projeto e a instalação do sistema elétrico da edificação serão realizados de acordo com as normas 
brasileiras e a legislação municipal. Todo o detalhamento e quantificação dos materiais estarão especificados 
nos projetos correspondentes. 
 
4.5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 
O projeto e a instalação do sistema hidráulico da edificação serão realizados de acordo com as normas 
brasileiras e a legislação municipal. Todo o detalhamento e quantificação dos materiais estarão especificados 
nos projetos correspondentes. 
 
4.6. AR CONDICIONADO 
O sistema de ar condicionado projetado para atender as áreas da edificação são do tipo individual, ou seja, 
cada unidade interna é ligada à sua unidade externa correspondente. 
A quantidade de unidades internas e externas do sistema estarão detalhadas e dimensionadas no projeto de 
ar condicionado anexo ao Memorial Descritivo. 
 
4.7. IMPERMEABILIZAÇÕES 
Os pisos dos dos banheiros receberão tratamento com material impermeável sob o piso acabado. As demais 
áreas de piso não receberão tratamento sob o piso acabado e não devem ser lavadas com água corrente. 
 
4.8. LIMPEZA GERAL 
Todas as áreas do empreendimento serão entregues limpos, sendo as cerâmicas, pisos e vidros 
perfeitamente lavados, livres de todos os resíduos e sujeiras provenientes da construção, podendo deixar 
forrações ou revestimentos que protejam piso e outros materiais de acabamento.  
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5. OBSERVAÇÕES GERAIS: 
 

 
a. Fica reservado o direito do proprietário do empreendimento de proceder alterações nas 

especificações estabelecidas, desde que mantida a qualidade dos produtos e/ou serviços, 
sempre que: 

- encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e /ou contratação dos produtos e/ou 
serviços; 
- houver possibilidade de aplicação de produtos e/ou serviços resultantes de novos 
lançamentos ou inovações tecnológicas; 
- precisar atender exigências dos Poderes Públicos e/ou concessionárias de Serviços 
Públicos. 
 

b. Não serão permitidas visitas de parte de pessoas não autorizadas à obra, a não ser em casos 
excepcionais, com autorização escrita da FENAC e Construtora e com hora marcada, com pelo 
menos dois dias de antecedência, sempre na presença do engenheiro da obra.  

 
c. Os acabamentos deste memorial prevalecem sobre quaisquer outras especificações adotadas, 

tais como memorial de incorporação ou de prefeitura. 
 

d. No encontro de distintos revestimentos dos pisos, poderão ocorrer pequenas diferenças de 
níveis. Sendo assim, toda vez que for necessário, haverá a colocação de soleiras de pedra entre 
cômodos, para possibilitar melhor acabamento entre estes diferentes materiais. 

 
e. No desenvolvimento dos projetos complementares poderão ocorrer pequenas variações nas 

medidas internas dos cômodos deslocando elementos estruturais (para mais ou menos) que não 
excederão 4% (quatro por cento), e na posição dos equipamentos, golas, vãos janelas, etc., para 
adaptar às necessidades dos projetos. 

 
f. A construtora poderá, sempre que for necessário, propor alterações no projeto de construção do 

empreendimento, em razão de imposição de boas normas técnicas de execução da obra ou de 
determinação ou exigência dos poderes públicos ou de empresas concessionárias de serviços 
públicos. Para isso, é fundamental que estas alterações sejam aprovadas pelo escritório autor do 
projeto e pelo corpo técnico da FENAC. 

 
g. O projeto atenderá plenamente a Norma de Desempenho NBR 15.575 
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