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INTRODUÇÃO

Esse Memorial Descritivo se refere ao detalhamento das bancadas necessárias e não
contempladas na planilha orçamentária original da obra para a construção do prédio que abrigará o
Ice – Instituto do Cérebro, no Campus Central.
O projeto consiste em detalhar indicando localização dimensões e especificações técnicas para
execução e instalação das referidas bancadas, de modo a permitir a utilização dos laboratórios desse
Instituto.

1. BANCADAS
As bancadas deverão ser executadas em granito do tipo Verde Ubatuba, com polimento, e
utilizando chapas de 2 centímetros de espessura e encabeçamento de borda com 4 centímetros,
observando-se também os casos onde haverá espaço de área molhada para instalação de cuba,
conforme detalhamento no projeto arquitetônico. Também deverão ser instalados os respaldos no
encontro dessas bancadas com as alvenarias, do nível da bancada para cima, que deverão ter 10 cm
de altura.
Todas as faces de granito que ficarem a mostra deverão estar polidas, somente sendo
toleradas sem polimento as faces internas abaixo da bancada.
Todos os encontros de peças de granito deverão ter juntas coladas e vedadas contra passagem
de água com massa plástica na tonalidade no material, não sendo toleradas grandes discrepâncias de
tonalidade.

2. ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
Uma vez que o prédio já se encontra construído e entregue pela Construtora, as bancadas
deverão ser instaladas utilizando cantoneiras de aço carbono para fixação das mesmas às alvenarias,
observando-se algum caso específico que possa acontecer a instalação da bancada em parede de gesso
acartonado (drywall). Nesse caso, também deverá ser feito reforço interno à estrutura de drywall para
receber as cantoneiras de modo a assegurar a segurança e estabilidade da bancada.
As cantoneiras deverão ser executadas em aço carbono com especificação adequada para a
resistência necessária de suporte à bancada e calculado o seu espaçamento de acordo com cada
bancada, segundo a necessidade e com atenção para não prejudicar a instalação de armários
inferiores, quando for o caso.
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Essas cantoneiras deverão ter acabamento com material anti-oxidante e finalização com
pintura esmalte sintético fosco na cor cinza escuro/grafite.

3. CUBAS, RODAPÉS E ESTANTES TIPO CASTELO
Em algumas bancadas, conforme indicado no projeto, deverão ser instaladas cubas de aço inox
em duas dimensões:


Cubas convencionais com 50x40 cm e 25 cm de profundidade;



Cubas profundas com 50x40 cm e 40 cm de profundidade.

Em alguns casos, também especificados no projeto, deverão ser instalados rodapés do mesmo
material de granito para dar acabamento entre os móveis inferiores à bancada e o piso, para tanto é
preciso que os móveis estejam instaladas para que se faça a medição do rodapé e sua posterior
instalação.
As estantes do tipo Castelo, também identificadas em projeto em algumas bancadas, deverão
ser executadas no mesmo material – granito Verde Ubatuba – respeitando os detalhes de borda como
prevenção de queda de materiais e tendo todas as suas faces polidas.

4. METAIS
As torneiras são do tipo bica alta e deverão ter acionamento por alavanca ou outro tipo que
permita a utilização com cotovelo ou antebraço sem o toque das mãos, em acabamento cromado.

5. CAPELAS
Estão especificados os locais onde devem ser instaladas capelas de fluxo, que deverão – a
princípio – serem reaproveitadas das existentes. Portanto, a empresa que executará o serviço das
bancadas deverá ter informação acerca desses equipamentos, principalmente as suas dimensões e
peso para bem dimensionar o suporte das bancadas e sua acomodação sobre ela.

Marcelo de Miranda Moura
Arquiteto e Urbanista
Matrícula 1467035

Natal, 05 de agosto de 2020.

