ANEXO 02
MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO / REFORMA
1. Identificação do estabelecimento
Razão social / Nome do Produtor

Nome Fantasia

Classificação do Estabelecimento
CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Responsável Legal da Firma:
Responsável pelo projeto (Número do registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e anexar a cópia
da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica)

2. Localização
Endereço
Bairro/Localidade

Município

UF

Telefone

CEP

E-mail

3. Caracterização do Estabelecimento
Localização:

zona:

Rural

Urbana

Área total do terreno (m²):

Área a ser construída (m²):

Área útil (m²):

Recuo das ruas, avenidas e estradas (m):

Cofrontantes e vias de acesso:

4. Descrição da Construção
4.1 Objetivos
Descrever sucintamente sobre os objetivos do projeto apresentado. No caso de projetos de
reforma/ampliação, informar o que será alterado, construído ou demolido e os cuidados que serão tomados
durante a execução do projeto visando a preservação das condições higiênico sanitárias do
estabelecimento.

4.1 Serviços Preliminares
Descrever sobre limpeza e preparo do terreno: supressão de vegetação (autorização de órgão competente),
aterro e terraplanagem (autorização de órgão competente), demolições dentre outros.

4.2 Pavimentação e Delimitação Externa
Informar material utilizado para pavimentação do pátio (concreto, asfalto, blocos etc.), a delimitação das
áreas externas (cerca, muro, alambrado, portões etc.) Caso o pátio não seja completamente pavimentado,
descrever os trechos que serão pavimentados (trânsito de pessoas e veículos).
Item
Pavimentação do pátio
Delimitação externa:
Portões externos:

Descrição (material utilizado)
Trânsito veículos:
Trânsito pessoas:

4.4 Pé Direito
Informar a altura do pé direito nos diferentes setores: recepção, expedição, áreas de manipulação, câmaras
frigoríficas, depósitos, banheiros, vestiários, refeitórios e demais áreas de acordo com a natureza do
estabelecimento.
Setor
Altura do pé direito (em metros)

4.5 Cobertura/Telhado e Forros
Informar o material utilizado para cobertura (incluindo o material utilizado nas vigas/madeiramento) e para
o forro nos diferentes setores: recepção, expedição, áreas de manipulação, câmaras frigoríficas, depósitos,
banheiros, vestiários, refeitórios e demais áreas de acordo com a natureza do estabelecimento.
Setor
Cobertura/Telhado/Vigas (natureza
Forros (natureza do material)
do material)

4.6 Portas, Janelas e Óculos
Informar a localização, a quantidade, as dimensões, os materiais utilizados na confecção das portas,
janelas e óculos bem como de seus batentes/marcos. Obs.: Vidros com comunicação direta com a
indústria deverão possuir película plástica protetora (anti-estilhaçamento).
Setor
Localização

Qtd

Dim.

Portas
Mat. Batentes

4.7 Piso, Rodapés e Ralos

Qtd

Dim.

Janelas
Mat. Batentes

Qtd.

Dim.

Óculos
Mat.

Batentes

Informar o material do piso e rodapé, além de sua declividade em relação aos ralos e calhas, bem como a
presença (quantidade) de ralos sifonados, canaletas, e calhas para cada dependência/setor. Na área
industrial, os rodapés devem possuir os cantos arredondados entre o piso e as paredes.
Setor
Piso (material)
Rodapé
Declividade p/
Ralos/ calhas
(material)
ralos
(quant.)

4.8 Paredes
Informar o material utilizado e a altura da impermeabilização das paredes internas nos diferentes setores do
estabelecimento e sobre a pintura utilizada nas paredes externas (paredes de dependências que se
delimitam com a área externa).
Setor
Parede (material)
Impermeabilização/ pintura

Pintura das paredes externas:
4.9 Instalações Industriais -Trilho Aéreo e Plataformas (recepção de matéria prima e expedição de
produtos acabados) - *Obs: Quando houver, descrever o sistema de trilhagem aérea.
Informar as dimensões, o material utilizado e a altura das plataformas e o material utilizado, a altura, a
metragem linear e o distanciamento entre trilhos e entre os trilhos e as paredes nos diferentes setores do
estabelecimento.
Setor

Material

Altura

Trilho aéreo
Metragem
Distanciamento
linear
entre trilhos

Distanciamento
entre
trilhos
paredes

e

Plataformas
Dimensões
Material
e altura
utilizado

4.10 Instalações de água, vapor e canalização
Relacionar (quantidade por setor) os pontos de água e vapor internos e água externos. Informar se a
canalização é embutida ou externa e informar também sobre a capacidade de armazenamento e
abastecimento. Obs.: As torneiras das pias localizadas nas áreas internas da indústria, nos banheiros,
vestiários e nos gabinetes sanitários devem ser de acionamento não manual.
Capacidade de armazenamento (em litros)
Capacidade de abastecimento/ vazão
(litros/hora)
Setor

Pontos de água internos
Quantidade Canalização

Pontos vapor internos
Quantidade Canalização

Pontos água externos
Quantidade
Canalização

4.11 Sistema de escoamento das águas residuais
Descrever sucintamente sobre o sistema de escoamento das águas residuais (tipo de tratamento e o destino
dado as águas residuais) e informar sobre o escoamento em todos os setores.
Descrição do sistema de escoamento (local de captação, condução até o tratamento, sequência do
tratamento e destino final):

Setor

Escoamento das águas residuais

4.12 Ventilação, iluminação, modelos de tomadas e fiação
Informar o tipo de ventilação (ventiladores, exaustores, climatizadores etc.) presentes nos setores bem como
se o setor possui fonte de ventilação natural. Informar a quantidade dos pontos de iluminação (lâmpadas e
refletores) e informar a sua potência e luminosidade, bem como se o setor possui iluminação natural. Informar
a quantidade e descrever quais os tipos de tomada (com ou sem proteção contra água ). Informar se a fiação
é embutida na parede ou em dutos externos. As lâmpadas devem possuir proteção contra queda e
estilhaçamento.
Ventilação
Iluminação
Setor
Tomadas
Artificial
Natural
Qtd
Potência
Luminosidade
Natural
(tipo)
(Lux)

Fiação:
4.13 Fonte produtora de calor, banco de água gelada, água quente e fábrica de gelo
Informar o tipo, a localização e a capacidade de produção.

4.14 Duração (Tempo) aproximado para conclusão da obra
Informar o tempo aproximado para a conclusão da obra. No caso de projetos de reforma/ampliação,
apresentar o cronograma de execução do projeto, informando as etapas que serão realizadas.

5. Observação
2.1 Anexar Plantas
5.1.1
Situação na escala igual ou superior a 1/500
5.1.2
Baixa com leiaute dos equipamentos na escala igual ou superior a 1/ 100
5.1.3
Baixa das instalações sociais, administrativas e depósitos na escala igual ou superior a 1/100
5.1.4
Fachada na escala igual ou superior a 1/ 50
5.1.5
Cortes na escala igual ou superior a 1/ 50
5.1.6
Hidrossanitária na escala mínima igual ou superior a 1/100
Obs.: Nos estabelecimentos de menor porte poderão ser exigidas escalas maiores para melhor visualização.

LOCAL E DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL LEGAL DA FIRMA

CARIMBO E ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL PELO PROJETO

OBS.: Deverá ser detalhado cada item, bem como acrescido de outros,

quando necessários.

