
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

PROJETO ARQUITETÔNICO – CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO E CENTRO CIRÚRGICO  

FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO  

RUA MANOEL P. PINTO, nº 300, BAIRRO SÃO CAMILO 

– ARACRUZ-ES. 
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1. CONCEPÇÃO DO PROJETO:  

O Projeto em sua concepção buscou preservar as alvenarias externas e 

construções contíguas, com demolição de todas as alvenarias internas e 

construir estrutura de concreto nova. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Demolição nas atuais utilizações; Enfermarias, Postos de enfermagem, Copa 

de distribuição, Repouso dos funcionários, Isolamentos, Salas de Serviços e 

Sanitários. 

O abastecimento de água ocorrerá diretamente da concessionaria, no qual 

abastecerá um reservatório inferior (cisterna) com capacidade de 60.000L, 

esse reservatório alimentará 03 (três) reservatórios de 20.000L localizadas no 

telhado da ALA D e essa por sua vez atenderá futuramente todo o hospital. 

Com a reforma, o hospital não aumentara a demanda de esgoto e de 

abastecimento de água, serviço esse fornecido pela SAAE. Haverá aumento de 

demanda elétrica no qual uma subestação nova foi construída e já está 

operando e com total capacidade de atender as novas instalações.  

Para Climatização da reforma foi adotado o sistema AVAC (Aquecimento, 

Ventilação e Ar Condicionado) para atender as 6 (seis) salas cirúrgicas e VRF 

para atender as demais salas do hospital exceto corredores, foi adotado esse 

sistema devido a automação a qual o equipamento disponibiliza e a 

manutenção que pode ser feita de várias evaporadoras em uma condensadora. 

O hospital conta com um Depósito de resíduos onde são colocados de maneira 

separada todos os resíduos produzidos (biológicos, químicos e comuns), 

separados por três salas e conta com um local para higienização dos coletores. 

Esses resíduos são coletados por uma empresa terceirizada e destinados que 

ao local de despejo adequado. 

 

 

 



 

 

 

3. ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DE MATERIAIS 

Os materiais de acabamento buscam uma padronização e foram escolhidos em 

função de sua durabilidade, facilidade de manutenção e higienização. 

3.1  ESQUADRIAS E FERRAGENS:  

Portas de madeira revestida com pintura esmalte sintético acetinado sobre 

Selador em todas as seis faces. Fechaduras e Dobradiças cromadas, Janelas 

de alumínio e vidro. 

3.2  PAREDES: 

Paredes externas em alvenaria e internas em Drywall, revestidas com massa 

acrílica e pintura esmalte sintético lavável sem cheiro nas áreas críticas e 

pintura acrílica nas demais áreas, exceto locais onde há revestimento de 

parede. 

3.3  COBERTURA:  

Telha Trapezoidal de Zincalume sobre estrutura metálica, nas calhas e áreas 

técnicas para as condensadoras do ar condicionado, impermeabilização com 

Manta Asfáltica sob proteção mecânica, chapim de granito com pingadeira, 

para proteção das platibandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SANITÁRIOS 

Superfície Descrição 

Piso Porcelanato urban grigio 60x60cm biancogrês - le, com rejunte acrílico 

Parede Cerâmica Originale, Bianco Acetinado, 34x59cm, BIANCOGRES, com rejunte 
acrílico 

Teto Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho 
branco neve sobe fundo selador. 

Iluminação Luminária de led de embutir 

Ventilação Exaustão mecânica 

Lavatório Linha Vogue Plus – L510+C510 – DECA 

Metais Torneira metálica com acabamento cromado Deca ou similar, Barras de 
Apoio para Sanitários PNE 

Bacia Sanitária Linha Ravena da Deca 

 

VESTIÁRIOS 

Superfície Descrição 

Piso Porcelanato urban grigio 60x60cm biancogrês - le, com rejunte acrílico 

Rodapé Porcelanato urban grigio 60x60cm biancogrês - le, com rejunte acrílico – 
com 10 cm 

Parede Pintura acrílica lisonja coral sobre massa corrida, 3 demão 

Teto Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho 
branco neve sobe fundo selador. 

Iluminação Luminária de led de embutir 

Vantilação Exaustão mecânica 

Lavatório Linha Vogue Plus – L510+C510 – DECA 

 

ESPERA DE ACOMPANHANTES  

Superfície Descrição 

Piso Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico 

Rodapé Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico- 
com 10 cm 

Parede Pintura acrílica sobre massa corrida, 3 demãos 

Teto Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho 
branco neve sobe fundo selador. 

Iluminação Luminária de led de embutir 

Ventilação Sistema de Ar condicionado VRF 

 
 



 

 

ARSENAL/ SALA DE DISTRIBUIÇÃO 

Superfície Descrição 

Piso Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, LE com rejunte acrílico 

Rodapé Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, LE com rejunte acrílico 
– com 10 cm 

Parede Pintura esmalte sintético a base d`água  sobre massa corrida acrílica - 
lavável sem cheiro 

Teto Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho 
branco neve sobe fundo selador - lavavel sem cheiro. 

Bancada Bancada seca em granito branco romano ou similar  

Iluminação Luminária de led de embutir 

Ventilação Sistema de Ar condicionado VRF 

  

DMLS 

Superfície Descrição 

Piso Porcelanato urban grigio 60x60cm biancogrês - le, com rejunte acrílico 

Rodapé Porcelanato urban grigio 60x60cm biancogrês - le, com rejunte acrílico – 
com 10 cm 

Parede Pintura acrílica sobre massa corrida, 3 demãos 

Teto Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho 
branco neve sobe fundo selador  

Iluminação Luminária de led de embutir 

Ventilação Exaustão mecânica 

Tanque Em aço inox TS550, 63x51, 5 cm, Franke ou Similar 

Metais Torneira metálica com acabamento cromado Deca ou similar 

 

APOIO 

Superfície Descrição 

Piso Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento 
polido mecanizado 

Rodapé Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento 
polido mecanizado – com 10 cm 

Parede Pintura esmalte sintético a base D'Água sobre massa corrida acrílica – 
lavavel sem cheiro   

Teto Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho 
branco neve sobe fundo selador - lavavel sem cheiro. 

Iluminação Luminária de led de embutir 

Ventilação Sistema de Ar condicionado VRF 

 
 



 

 

PRESCRIÇÃO MÉDICA 

Superfície Descrição 

Piso Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico br 

Rodapé Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES com 10 cm 

Parede Pintura acrílica sobre massa corrida, 3 demãos 

Teto Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho 
branco neve sobe fundo selador  

Iluminação Luminária de led de embutir 

Ventilação Sistema de Ar condicionado VRF 

Bancada Granito Branco Romano ou similar 

 

REPOUSO ANESTÉSICO  
Superfície Descrição 

Piso Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento 
polido mecanizado 

Rodapé Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento 
polido mecanizado – com 10 cm 

Parede Pintura esmalte sintético a base D'Água sobre massa corrida acrílica – 
lavavel sem cheiro   

Teto Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho 
branco neve sobe fundo selador - lavavel sem cheiro. 

Iluminação Luminária de led de embutir 

Ventilação Sistema de Ar condicionado VR 

 

POSTO DE ENFERMAGEM 

Superfície Descrição 

Piso Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento 
polido mecanizado 

Rodapé Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento 
polido mecanizado – com 10 cm  

Parede Cerâmica Originale, Bianco Acetinado, 34x59cm, BIANCOGRES, com rejunte 
acrílico branco 

Teto Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho 
branco neve sobe fundo selador - lavavel sem cheiro. 

Lavatório Linha Vogue Plus – L510+C510 – DECA 

Iluminação Luminária de led de embutir 

Ventilação Sistema de Ar condicionado VRF 

Bancada Granito Branco Romano ou similar 

 
 



 

 

 

ESCOVAÇÃO 

Superfície Descrição 

Piso Porcelanato Urban Grigio – 60x60, BIANCOGRES – LE com rejunte acrílico 

Rodapé Porcelanato Urban Grigio – 60x60, BIANCOGRES – LE com rejunte acrílico – 
com 10 cm 

Parede Cerâmica Originale, Bianco Acetinado, 34x59cm, BIANCOGRES, com rejunte 
acrílico 

Teto Rebaixo de teto em gesso acartonado com pintura esmalte sintético branco 
sobe fundo selador 

Iluminação Luminária de led de embutir 

Ventilação Sistema de Ar condicionado VRF 

 

SALAS CIRÚRGICAS  

Superfície Descrição 

Piso Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento 
polido mecanizado 

Rodapé Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento 
polido mecanizado – com 10 cm 

Parede Pintura esmalte sintético a base D'Água sobre massa corrida acrílica – 
lavavel sem cheiro  

Teto Rebaixo de teto em gesso acartonado com pintura esmalte sintético branco 
sobe fundo selado 

Iluminação Luminária de led de embutir 

Ventilação Sistema de Ar condicionado AVAC 

 

FARMÁCIA SATÉLITE SALA DE EQUIPAMENTOS ROUPA LIMPA/ÁREA PARA 
DESCONTAMINAÇÃO/RECEPÇÃO 

Superfície Descrição 

Piso Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico 

Rodapé Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico - 
10 cm 

Parede Pintura esmalte sintético a base D'Água sobre massa corrida acrílica – 
lavavel sem cheiro 

Teto Rebaixo de teto em gesso acartonado com pintura esmalte sintético branco 
sobe fundo selador lavavel sem cheiro 

Iluminação Luminária de led de embutir 

Ventilação Sistema de Ar condicionado VRF 

 
 



 

 

 
 
 

HALL E ESTAR MÉDICO 

Superfície Descrição 

Piso Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico 

Rodapé Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico- 
com 10 cm 

Parede Pintura acrílica sobre massa corrida acrílica, 3 demãos  

Teto Rebaixo de teto em gesso acartonado com pintura acrílica branco sobe 
fundo selador 

Iluminação Luminária de led de embutir 

Ventilação Sistema de Ar condicionado VRF 

 

DESINFECÇÃO QUÍMICA 

Superfície Descrição 

Piso Porcelanato Urban Grigio– 60x60, BIANCOGRES – LE com rejunte acrílico 

Rodapé Porcelanato Urban Grigio– 60x60, BIANCOGRES – LE com rejunte acrílico – 
com 10 cm 

Parede Pintura acrílica sobre massa corrida acrílica, 3 demãos  

Teto Rebaixo de teto em gesso acartonado com pintura acrílica branco sobe 
fundo selador 

Iluminação Luminária de led de embutir 

Ventilação Sistema de Ar condicionado VRF 

Bancadas  Granito branco romano ou similar 

Cuba Retangular Inox 47x32x18 Polida, Franke, Tramontina ou similar 

Metais Torneira metálica com acabamento cromado Deca ou similar 

 

UTILIDADES 

Superfície Descrição 

Piso Porcelanato Urban Grigio– 60x60, BIANCOGRES – LE com rejunte acrílico 

Rodapé Porcelanato Urban Grigio– 60x60, BIANCOGRES – LE com rejunte acrílico – 
com 10 cm 

Parede Pintura esmalte sintético a base D'Água sobre massa corrida acrílica – 
lavavel sem cheiro 

Teto Rebaixo de teto em gesso acartonado com pintura esmalte sintético branco 
sobe fundo selador lavavel sem cheiro 

Iluminação Luminária de led de embutir 

Ventilação Exaustão mecânica 

Bancada Granito Branco Romano ou similar 



 

 

 

CIRCULAÇÃO 01 

Superfície Descrição 

Piso Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento 
polido mecanizado 

Rodapé Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento 
polido mecanizado – com 10 cm 

Parede Pintura esmalte sintético a base D'Água sobre massa corrida acrílica – 
lavavel sem cheiro 

Parede Bate maca 

Teto Forro de isopor 1250x625x20mm, apoiadas em perfis T invertido de aço 
galvanizado com pintura eletrostática na cor branca 

Iluminação Luminária de led de embutir 

Ventilação Sistema de Ar condicionado VRF 

 

CIRCULÇÃO 03 E 05 

Superfície Descrição 

Piso Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico 

Rodapé Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrilico- 
com 10 cm 

Parede Pintura acrílica sobre massa corrida acrílica, 3 demãos 

Teto Forro de isopor 1250x625x20mm, apoiadas em perfis T invertido de aço 
galvanizado com pintura eletrostática na cor branca 

Iluminação Luminária de led de embutir 

Ventilação Ventilação natural por meio de aberturas 

 

Sendo o que tínhamos a descrever, colocamo-nos à disposição para mais 

esclarecimentos. 

 

Aracruz/ES, 31 de março de 2022. 

 

 

Kamila Zamborlini 

Arquiteta Urbanista – CAU/BR 


