
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Casa pré-fabricada de madeira – Casa da Sustentabilidade 

 Fundação com pedras grês, sendo uma pedra enterrada e 02 acima do solo, 

altura aproximada acima do solo 30cm (fundação para casa com assoalho no 

sistema de pilares) (na primeira fase, apenas 1 pedra para fundação) 

 Assoalho em pinus ou eucalipto com estrutura de barrotes de Eucalipto e sobre 

barrotes de Eucalipto modular 2,70x2,70m 

 Paredes com estrutura interna e ripas em pinus ou eucalipto na posição vertical 

em sistema de painéis. As ripas externas seguem para tapar a estrutura do piso. 

Os módulos de parede se limitam ao tamanho do módulo de piso 

 Paredes dupladas de pinus ou eucalipto (somente na segunda fase de 

implementação. Na primeira fase, apenas o dormitório de casal será 

totalmente duplado) 

 Pé direito interno 2,40m 

 Forro em pinus ou eucalipto (na primeira fase apenas no dormitório de casal, 

na segunda fase, forro em tudo) 

 Tesouras de eucalipto para estrutura do telhado com inclinação 30% 

 Beirais com avanço de 50cm nos dois sentidos e acabamento em cedrinho 

 Telhas de fibrocimento 5mm parafusadas 

 3 janelas de cedrinho vão interno 80x100cm com abertura tipo guilhotina nos 

dormitórios e sala 

 2 janelas de cedrinho vão interno 50x100cm com abertura tipo guilhotina na 

cozinha e banheiro 

 Porta externa de angelim maciça com marco em angelim vão interno 80cm 

 2 portas internas semi-oca laminada em angelim, com marco em angelim, vão 

interno 70cm para os dormitórios 

 1 Porta interna semi-oca laminada em angelim, com marco em angelim, vão 

interno 60cm para o banheiro 

 Instalação elétrica com eletroduto pvc rígido 3/4”, caixas 4x2 para tomadas 2 P 

+ T, interruptores e caixas sextavadas para pontos de luz conforme projeto 

elétrico (na primeira fase, instalações aparentes). Incluso CD para distribuição 

de circuitos e Aterramento. 



 

 

 Hidráulica e esgoto internos para banheiro e cozinha (na primeira fase, 

instalações aparentes) 

 Banheiro 2,5m² com piso cerâmico (na cor cinza, acetinado com borda reta), 

paredes internas revestidas com placa cimentícia e azulejos (mesma 

especificação do piso) até o teto (somente na segunda fase de implementação). 

Vaso sanitário com caixa acoplada, coluna, lavatório e piso box de fibra elevado 

 Revestimento com placa cimentícia e azulejo (mesma especificação do 

banheiro) até o teto em uma parede da cozinha (já na primeira fase de 

implementação) 

 Caixa d’água de fibra tamanho 300L 

 Calhas em folha de alumínio dobrada 

 Tampo de granito cinza andorinha 120x60cm com área molhada e pia inox 

40x50cm na cozinha 

 Transporte, montagem 

 

 

 


