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Memorial Descritivo de Obras / Atividades 
 

 

 

Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 

CNPJ:  01.113.810/0002-06 

Cnaes principal: 9430800 - Atividades de associação de defesa de direitos sociais. 

Atividade: Atendimento médico e clinico Social. 

Endereço: Av. Contorno Nº1390 Centro - Anápolis - GO. 

Proprietários: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 

Autor do projeto: Eduardo Augusto G. Coelho    CREA: 22830/D-GO 

Objetivo social: Reforma de edificação ja existente da APAE.   

Área do empreendimento: 936,12 m² 

Data:  abril/2022. 

 

 

Objetivo da análise 

 

 

O presente documento compõe-se das normas gerais para reforma da edificação 

já existente da APAE. 

Para isso a mesma deverá cumprir fielmente o estabelecimento na legislação 

nacional concernente à segurança e higiene do trabalho, bem como obedecer às normas 

próprias e específicas para a segurança de cada serviço. 

Constam de presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes 

do projeto arquitetônico e layout com suas respectivas especificações. 

 

 

Descrição dos ambientes  

Térreo 

 Cadeiras de Rodas - ambiente destinado ao armazenamento de 

equipamentos acessíveis.  

Área: 5,22 m² 

Piso: Revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrílica  

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: sem mobilliário. 

Ventilação: Mecânica (Exaustor) 

 

 Recepção - ambiente destinado a recepcionar e direcionar as pessoas.  

Área: 42,32m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrílica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Cadeiras, bancadas, armários. 

Ventilação: Mecânica (Exaustor) 

Iluminação: Artificial 

 

 Lavabo - ambiente destinado a atender as necessidades fisiológicas do 

público em geral.  

Área: 2, 09 m² 
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Piso: Revestimento ceramico  

Parede: Revestimento ceramico 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: vaso e lavatório. 

Iluminação: Artificial 

 

 PNE - ambiente destinado a atender as necessidades fisiológicas de 

pessoas com necessidades especiais.  

Área: 3,24  m² 

Piso: Revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrílica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: vaso e lavatório. 

Iluminação: Artificial 

 

 Elevador – Fosso destinado à abertura do elevador.  

Área: 4,76  m² 

Piso: Material elevador  

Parede: Material elevador 

Teto: Material elevador 

Equipamentos e mobiliários: sem mobiliário. 

Iluminação: Artificial 

 

 DML - ambiente destinado a deposito de material de limpeza da 

edíficação.  

Área: 2,23 m² 

Piso: Revestimento ceramico  

Parede: Revestimento ceramico 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Lavatório e prateleiras ou armários. 

Iluminação: Artificial 

 

 DRS - ambiente destinado a Depósito de armazenamento temporário de 

resíduos sólidos.  

Área: 2,37 m² 

Piso: Revestimento ceramico  

Parede: Pintura Acrilica lavável 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: sem equipamentos. 

Iluminação: Artificial 

 

1º PAVIMENTO  

 

 Elevador – Fosso destinado à abertura do elevador.  

Área: 4,76  m² 

Piso: Material elevador  

Parede: Material elevador 

Teto: Material elevador 

Equipamentos e mobiliários: sem mobiliário. 

Iluminação: Artificial 
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 Desjejum - Ambiente destinado para servir alimentos para o público.  

Área: 5,69 m² 

Piso: Revestimento ceramico 

Parede: em alvenaria com pintura acrílica 

Teto: pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Bancada e equipamentos eletronicos. 

Ventilação: Mecânica (exaustor) 

Iluminação: Artificial 

 

 Recepção - Ambiente destinado a receber e direcionar o público.  

Área: 74,31 m² 

Piso: Revestimento ceramico 

Parede: em alvenaria com pintura acrílica 

Teto: pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Bancada, cadeiras, armários e 

equipamentos eletronicos. 

Ventilação: Mecânica (exaustor) 

Iluminação: Artificial 

 

 BH M. - ambiente destinado as necessidades fisiologicas do público em 

geral.  

Área: 4,85 m² 

Piso: recestimento ceramico 

Parede: revestimento ceramico 

Teto: pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: vaso e lavatório. 

Iluminação: Artificial 

 

 BH F. - ambiente destinado as necessidades fisiologicas do público em 

geral.  

Área: 4,87 m² 

Piso: recestimento ceramico 

Parede: revestimento ceramico 

Teto: pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: vaso e lavatório. 

Ventilação: Natural e mecanica 

Iluminação: Artificial 

 

 Circ. Acesso Consultórios - ambiente destinado a circulação do público.  

Área: 44,39m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Cadeiras. 

Ventilação: Natural e mecanica 

Iluminação: Artificial 

 

 Coleta - ambiente destinado a coleta sanguinea e outros tipos.  

Área: 10,74m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 
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Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Cadeiras, bancadas e lavatório. 

Ventilação: Natural.  

Iluminação: Artificial 

 

 Otorrinolaringologia - ambiente destinado a consultas médicas.  

Área: 10,95 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Cadeiras, bancadas e lavatório. 

Ventilação: Natural.  

Iluminação: Artificial 

 

 Oftamologia - ambiente destinado a consultas médicas.  

Área: 14,03 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Cadeiras, bancadas e lavatório. 

Ventilação: Natural.  

Iluminação: Artificial 

 

 Fisiatria - ambiente destinado a consultas médicas.  

Área: 14,99 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Cadeiras, bancadas e lavatório. 

Ventilação: Natural.  

Iluminação: Artificial 

 

 Audiometria - ambiente destinado a consultas médicas.  

Área: 7,74 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com acabamento isolante acústico.  

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Cadeiras, bancadas e cabine audiometria. 

Ventilação: Mecanica.  

Iluminação: Artificial 

 

 Expurgo - ambiente destinado a desinfecção e esterilização dos 

equipamentos pequenos em geral.  

Área: 5,20 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: revestimento ceramico 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Bancada, lavatório e equipamentos      

eletronicos. 

Ventilação: Mecanica.  

Iluminação: Artificial 
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 Circulação- ambiente destinado a circulação do público.  

Área: 9,32 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: sem mobiliário. 

Ventilação: Mecanica 

Iluminação: Artificial 

 

 Neurologia - ambiente destinado ao atedimento médico.  

Área: 12,18 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Mesa, cadeiras e lavatório. 

Ventilação: Mecanica 

Iluminação: Artificial 

 

 Terapia Ocupacional - ambiente destinado ao atedimento médico.  

Área: 11,16 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Mesa, cadeiras e lavatório. 

Ventilação: Mecanica 

Iluminação: Artificial 

 

 Fonodiaulogia - ambiente destinado ao atedimento médico.  

Área: 13,03 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Mesa, cadeiras e lavatório. 

Ventilação: Mecanica 

Iluminação: Artificial 

 

 Psicologia - ambiente destinado ao atedimento médico.  

Área: 12,63 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Mesa, cadeiras e lavatório. 

Ventilação: Mecanica 

Iluminação: Artificial 

 

 Circulação - ambiente destinado a circulação do publico.  

Área: 18,34 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 
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Equipamentos e mobiliários: sem mobiliário. 

Ventilação: Mecanica 

Iluminação: Artificial 

 

 Triagem Multidisciplinar - ambiente destinado a atendimento médico.  

Área: 14,02 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Mesa, cadeiras e lavatório. 

Ventilação: Natural 

Iluminação: Artificial 

 

 Fisioterapia - ambiente destinado a atendimento médico.  

Área: 19,58 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Armários, equipamentos para exercícios e    

lavatório. 

Ventilação: Natural 

Iluminação: Artificial 

 

 Estimulação Precoce - ambiente destinado a atendimento médico.  

Área: 29,91 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Equipamentos para estimulo infantil  

(brinquedos), armários e lavatório. 

Ventilação: Natural 

Iluminação: Artificial 

 

 Circulação - ambiente destinado a circulação do publico.  

Área: 15,56 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: sem mobiliário. 

Ventilação: Mecanica 

Iluminação: Artificial 

 

 Lavabo - ambiente destinado a atender as necessidades fisiológicas do 

público em geral.  

Área: 2,87 m² 

Piso: Revestimento ceramico  

Parede: Revestimento ceramico 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: vaso e lavatório. 

Iluminação: Artificial 
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 Lavabo - ambiente destinado a atender as necessidades fisiológicas do 

público em geral.  

Área: 3,11 m² 

Piso: Revestimento ceramico  

Parede: Revestimento ceramico 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: vaso e lavatório. 

Iluminação: Artificial 

 

 

 T.I.- ambiente destinado a manutenção e controle das redes internas.  

Área: 6,86 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Mesa, cadeiras, prateleiras, equipamentos  

eletronicos. 

Ventilação: Mecanica 

Iluminação: Artificial 

 

 Almoxarifado - ambiente destinado a armazenamento de insumos 

internos.  

Área: 11,07 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Mesa, cadeiras e prateleiras. 

Ventilação: Mecanica 

Iluminação: Artificial 

 

 DML - ambiente destinado a deposito de material de limpeza da 

edíficação.  

Área: 2,53 m² 

Piso: Revestimento ceramico  

Parede: Revestimento ceramico 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Lavatório e prateleiras ou armários. 

Iluminação: Artificial 

 

 

2º PAVIMENTO 

 

 

 

 Recepção - Ambiente destinado a receber e direcionar o público.  

Área: 47,92 m² 

Piso: Revestimento ceramico 

Parede: em alvenaria com pintura acrílica 

Teto: pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Bancada, cadeiras, armários e 

equipamentos eletronicos. 
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Ventilação: Mecânica (exaustor) 

Iluminação: Artificial 

 

 DML - ambiente destinado a deposito de material de limpeza da 

edíficação.  

Área: 2,16 m² 

Piso: Revestimento ceramico  

Parede: Revestimento ceramico 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Lavatório e prateleiras ou armários. 

Iluminação: Artificial 

 

 Elevador – Fosso destinado à abertura do elevador.  

Área: 4,76  m² 

Piso: Material elevador  

Parede: Material elevador 

Teto: Material elevador 

Equipamentos e mobiliários: sem mobiliário. 

Iluminação: Artificial 

 

 PNE/Fraldário M. - ambiente destinado a atender as necessidades 

fisiológicas de portadores de necessidades especiais e mães.  

Área: 5,92 m² 

Piso: Revestimento ceramico  

Parede: Revestimento ceramico 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: vaso e lavatório. 

Iluminação: Artificial 

 

 PNE/Fraldário F. - ambiente destinado a atender as necessidades 

fisiológicas de portadores de necessidades especiais e mães.  

Área: 5,93 m² 

Piso: Revestimento ceramico  

Parede: Revestimento ceramico 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: vaso e lavatório. 

Iluminação: Artificial 

 

 Gerencia / R.T. - Ambiente destinado ao controle administrativo.  

Área: 10,47 m² 

Piso: Revestimento ceramico 

Parede: em alvenaria com pintura acrílica 

Teto: pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Bancada, cadeiras, armários e 

equipamentos eletronicos. 

Ventilação: Natural 

Iluminação: Artificial 

 

 Fisioterapia - ambiente destinado a atendimento médico.  

Área: 19,94 m² 

Piso: revestimento ceramico  



 

9 

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Armários, equipamentos para exercícios e    

lavatório. 

Ventilação: Natural 

Iluminação: Artificial 

 

 

 

 Terapia Ocupacional - ambiente destinado a atendimento médico.  

Área: 9,63 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Mesa, cadeiras e lavatório 

Ventilação: Natural 

Iluminação: Artificial 

 

 Odontologia - ambiente destinado a atendimento médico.  

Área: 11,89 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Mesa, cadeiras, armário, cadeira especial e  

lavatório. 

Ventilação: Natural 

Iluminação: Artificial 

 

 Sala de Integração Sensorial - ambiente destinado a atendimento médico.  

Área: 16,39 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Mesa, cadeiras e armário. 

Ventilação: Natural 

Iluminação: Artificial 

 

 Circulação - ambiente destinado a circulação do publico.  

Área: 33,59 m² 

Piso: revestimento ceramico  

Parede: em alvenaria com pintura acrilica 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: sem mobiliário. 

Ventilação: Mecanica 

Iluminação: Artificial 

 

 Apoio Administrativo - Ambiente destinado ao controle administrativo.  

Área: 10,98 m² 

Piso: Revestimento ceramico 

Parede: em alvenaria com pintura acrílica 

Teto: pintura acrilica lavável 
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Equipamentos e mobiliários: Bancada, cadeiras, armários e 

equipamentos eletronicos. 

Ventilação: Natural 

Iluminação: Artificial 

 

 Terapia Ocupacional - Ambiente destinado ao atendimento médico.  

Área: 9,95 m² 

Piso: Revestimento ceramico 

Parede: em alvenaria com pintura acrílica 

Teto: pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Bancada, cadeiras e armários. 

Ventilação: Natural 

Iluminação: Artificial 

 

 Consultório 1 - Ambiente destinado ao atendimento médico.  

Área: 9,90 m² 

Piso: Revestimento ceramico 

Parede: em alvenaria com pintura acrílica 

Teto: pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Bancada, cadeiras e armários. 

Ventilação: Natural 

Iluminação: Artificial 

 

 Consultório 2 - Ambiente destinado ao atendimento médico.  

Área: 9,83 m² 

Piso: Revestimento ceramico 

Parede: em alvenaria com pintura acrílica 

Teto: pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Bancada, cadeiras e armários. 

Ventilação: Natural 

Iluminação: Artificial 

 

 Consultório 3 - Ambiente destinado ao atendimento médico.  

Área: 9,88 m² 

Piso: Revestimento ceramico 

Parede: em alvenaria com pintura acrílica 

Teto: pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Bancada, cadeiras e armários. 

Ventilação: Natural 

Iluminação: Artificial 

 

 Consultório 4 - Ambiente destinado ao atendimento médico.  

Área: 10,27 m² 

Piso: Revestimento ceramico 

Parede: em alvenaria com pintura acrílica 

Teto: pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Bancada, cadeiras e armários. 

Ventilação: Natural 

Iluminação: Artificial 
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 PNE/Fraldário Masc. - ambiente destinado a atender as necessidades 

fisiológicas de portadores de necessidades especiais e mães.  

Área: 4,16 m² 

Piso: Revestimento ceramico  

Parede: Revestimento ceramico 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: vaso e lavatório. 

Iluminação: Artificial 

 

 PNE/Fraldário Fem. - ambiente destinado a atender as necessidades 

fisiológicas de portadores de necessidades especiais e mães.  

Área: 4,95 m² 

Piso: Revestimento ceramico  

Parede: Revestimento ceramico 

Teto: Pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: vaso e lavatório. 

Iluminação: Artificial 

 

 

 Audiovisual - Ambiente destinado ao controle de audio e video do 

auditório.  

Área: 6,79m² 

Piso: Revestimento ceramico 

Parede: em alvenaria com pintura acrílica. 

Teto: pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Mesa, cadeiras, armário e equipamentos 

eletronicos. 

Ventilação: Mecanica 

Iluminação: Artificial 

 

 Auditório - Ambiente destinado ao recebimento do publico e execução de 

palestra e reuniões.  

Área: 88,44 m² 

Piso: Revestimento ceramico 

Parede: em alvenaria com pintura acrílica e isolante acústico em alguns  

lugares 

Teto: pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Mesa, cadeiras, armários e equipamentos 

eletronicos. 

Ventilação: Mecanica 

Iluminação: Artificial 

 

 Copa - Ambiente destinado a alimentação dos colaboradores e públicos 

do auditório.  

Área: 26,02 m² 

Piso: Revestimento ceramico 

Parede: em alvenaria com pintura acrílica e revestimento ceramico 

Teto: pintura acrilica lavável 

Equipamentos e mobiliários: Mesa, cadeiras, eletrodomésticos.  

Ventilação: Mecanica 

Iluminação: Artificial 
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Anápolis, 06 de abril de 2022. 
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EDUARDO AUGUSTO GOMES COELHO 

CREA 22.830/D-GO   


