
 

 

Âmbito Engenharia  
Avenida Castelo Branco 1019 - Centro Sul, Várzea Grande – MT. 
Tel. 65 3682-1696  
arquitetura@ambitoengenharia.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DO PROJETO 

Escola Luiz Carlos Alves da Cruz  

 

 

  Lambari D’Oeste - MT 
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INFORMAÇÕES GERAIS DO CLIENTE 

 

Objeto: PROJETO DE AMPLIAÇÃO. 

Cliente: Prefeitura Municipal de Lambari D’Oeste, sob CNPJ 37.465.408/0001-49, endereço na Rua Sidrolândia, 300N - Centro, na Cidade de 

Lambari D’Oeste - MT, denominado CONTRATANTE. 
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A EMPRESA 

 

A Âmbito Engenharia é um dos eixos que constitui o Grupo Âmbito, onde vem se consolidando como um dos principais grupos de consultoria 

especializada, a empresa atua em todas as áreas da engenharia, onde ao longo de sua história, já realizou diversos projetos e possui em seu portfólio 

vários clientes satisfeitos com o serviço de qualidade prestados pelos diversos profissionais atuantes na empresa. 

A Âmbito Engenharia é formado por uma equipe multidisciplinar, composta por engenheiros e consultores especializados, com o objetivo de 

atender ao seu empreendimento em todos os aspectos. 

Missão 

Proporcionar aos nossos clientes resultados satisfatórios, focando na inovação, sempre respeitando as pessoas e o meio ambiente.  

Visão 

 Se tornar referência em engenharia sustentável na integração de produtos, prestação de serviços e projetos.  

Valores 

• Credibilidade,  

• Ética, 

• Transparência,  

• Relacionamento,  

• Fidelidade,  

• Confiança, 

• Respeito ao meio ambiente e à sociedade. 
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DADOS DA EMPRESA 

Razão Social:                Âmbito Engenharia LTDA 

Nome Fantasia  Âmbito Engenharia  

CNPJ:    23.710.201/0001-88 

Registro CREA/MT 43292 

Registro CAU: PJ50125-1 

 

• Unidade São Paulo 

Endereço:                     Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Jardim Paulistano 

Edifício Empresarial Mario Garnero. 

CEP:                               01452-002 

Município:                    São Paulo - SP 

Telefone:                      (11) 3797-6815 

E-mail:                          contato@ambitoengenharia.com 

• Unidade Mato Grosso 

Endereço:                     Avenida Castelo Branco 1019- Centro Norte 

CEP:                               78110-402 

Município:                    Várzea Grande – MT  
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Telefone:                     (65) 3682-1696 / 9 9697-4208   

E-mail:                          arquitetura@ambitoengenharia.com 

EQUIPE TÉCNICA 

 

• Kethellyn Fernanda Alves Costa 

Arquiteta e Urbanista 

CAU MTA2545942 

• Elem Priscila Korchak 

Engenheira Ambiental esp. Engenharia e Segurança no Trabalho  

CREA MT047334 

• Fabio Marucci Chinoti 

Engenheiro Civil 

CREA MT037540 

• Gabriel Eid Ferrari  

Engenheiro Eletricista 

CREA MT035831 

• Tiago André da Silva 

Engenheiro Ambiental esp. Gestão de Projetos  

CREA MT040670 
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1. APRESENTAÇÃO – OBJETO 

 

Localização da obra; Escola Luiz Carlos Alves da Cruz em Lambari D’Oeste-MT 

Proprietário(a); Prefeitura de Municipal de Lambari D’Oeste, sob CNPJ 37.465.408/0001-49, residente na Rua Cidrolandia, 300N – Centro, na 

Cidade de Lambari D’Oeste – MT. 

Detalhe de cada etapa da construção; 

Alvenaria; De acordo com o projeto estrutural. 

Acabamento; Médio padrão 

Conceituação do projeto; Projeto de ampliação de uma edificação educacional.  

Premissas básicas adotadas durante o projeto;  

Tudo de acordo com a Norma de Desempenho (NBR 15.575). 

2. DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO  

 

Projeto de ampliação de um edifício educacional, onde dispõem de salas de aulas, 2 banheiros pne, 2 banheiros sendo 1 masculino e o outro 

feminino, 1 banheiro unissex social, 1 secretaria, 1 refeitório, 1 cozinha e 1 despensa, que já estão construídas na local. Os seguintes ambientes a 

serem ampliados são, 1 sala para a diretoria com sala de espera e 1 banheiro privativo, 1 corredor coberto que da acesso ao refeitório e o aumento 

das áreas do refeitório, tendo uma área do terreno de 3.543,81m².  
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2.1 Localização  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem Satélite -Situação 

 

Figura 1 -Escola Luiz Carlos Alves da Cruz em Lambari D’Oeste-MT. 
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Figura 02: Planta de Implantação 

2.2 Descrição de Áreas do Terreno 

O empreendimento disponibiliza de um terreno de 3.543,81m², tendo dentro na mesma 1.007,81 m² de áreas construída existente, e sendo 

previsto uma área de ampliação de 142,00m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Âmbito Engenharia  
Avenida Castelo Branco 1019 - Centro Sul, Várzea Grande – MT. 
Tel. 65 3682-1696  
arquitetura@ambitoengenharia.com 

 

Figura 03: Planta baixa 

2.3 Descrição das Edificações – Método Construtivo 

 

Método Construtivo 

Para as áreas a serem ampliadas: 

Estrutural: sendo previsto a utilização de sapatas pilares e vigas mondadas no local, na parte de cobertura a sala da diretoria será em estrutura 

metálica, já o corredor coberto e a aparte de ampliação do refeitório terá sua estrutura em madeira.  

Vedação: a sala de diretoria e a área a ser ampliada do refeitório terão a sua vedação em alvenaria convencional.  

Mais detalhes será acrescentado na proposta estrutural. 
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Acabamentos das áreas a serem ampliadas.  

Diretoria, sala de espera e banheiro privado:  

▪ Piso cerâmico – Brilhoso Antiderrapante (sala da diretoria e sala de espera) 

▪ Azulejo (banheiro) 

▪ Pia (banheiro) 

▪ Bacia sanitária (banheiro) 

▪ Kit Banheiro (banheiro) 

Corredor coberto  

▪ Piso cerâmico – Brilhoso Antiderrapante 

Refeitório  

▪ Piso cerâmico – Brilhoso Antiderrapante 
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2.4.1 Cobertura 
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Outros Detalhes 

▪ Forro de gesso 

▪ Fechamento em vidro 10mm a 1.50 m no refeitório. 

▪ Louças sanitárias branca modelagem padrão. 

Iluminação 

▪ Plafon Sobrepor Quadrada em todos os ambientes 

Esquadrias 

▪ Portas De Madeira Simples 

▪ Janelas De alumínio com Vidro Blindex 
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2.4.3 Perspectiva: 

 

Figura 2 Perspectiva 
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03. NORMAS  

 

NBR 16.280:2015 – Reforma em Edificações 

 A “norma das reformas” é uma das mais recentes do grupo e trata dos requisitos para a elaboração de plano de reforma, considerando alterações 

em áreas privativas das edificações. 

Essa norma ganhou visibilidade nos últimos aos devido aos episódios recentes de desabamentos, muitas vezes provocados por intervenções 

desastradas que levaram à colapsos nas estruturas das edificações. 

A norma exige que intervenções como troca de piso, revestimentos, troca de esquadrias ou fachada-cortina, instalações elétricas, de gás ou de ar-

condicionado, e que alterem o projeto original da estrutura, tenham o aval de um arquiteto ou engenheiro. 

  

NBR 9050: 2015 – Acessibilidade 

Edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos devem ser acessíveis a todos – independentemente de sua condição física—e esta norma 

técnica ajuda a concretizar esta diretriz. 

Ao estabelecer exigências para altura de interruptores, dimensões das áreas de transferências e sinalizações táteis (entre muitas outras), a norma 

leva em conta diversas condições de mobilidade, com ou sem ajuda de aparelhos — como próteses, cadeiras de rodas, bengalas, aparelhos auditivos 

e quaisquer outros que complementem necessidades individuais. 

  

NBR 13532:1995 – Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura  

Esta norma aborda a confecção dos projetos arquitetônicos, mas regulando as condições exigidas para a construção de edificações, tanto em 

construção e ampliação, quanto em modificação, recuperação etc. 

Descrevendo as etapas do projeto arquitetônico (levantamento de dados, estudo de viabilidade, estudo preliminar da Arquitetura entre outros), a 

norma detalha quais as informações de referência devem constar do projeto. 

Identificação; descrição; condições climáticas, de localização e de utilização; exigências e características relativas ao desempenho no uso e 

aplicações do produto ou objeto estão entre as informações que devem ser registradas no projeto, conforme esta norma. 

  

NBR 6492:1994 – Representação de projetos de Arquitetura 

Esta norma também trata de projeto arquitetônico, mas se concentra sobre os elementos gráficos do trabalho. 

O tipo e o formato do papel, as escalas do desenho arquitetônico, os tipos das letras e dos números, os tipos de linhas, as formas de indicação de 

fachadas e elevações estão entre os parâmetros técnicos definidos pela norma. 

Tanto a NBR 6492 quanto a NBR 13532 estão em processo de revisão técnica pelos comitês da ABNT. 



 

 

Âmbito Engenharia  
Avenida Castelo Branco 1019 - Centro Sul, Várzea Grande – MT. 
Tel. 65 3682-1696  
arquitetura@ambitoengenharia.com 

 

 

04.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os projetos são parte integrante deste memorial, devendo ser obedecidos rigorosamente. 

Para a apresentação da proposta, a proponente deverá vistoriar o local para conhecimento dos  serviços a serem executados. 

Todo o material a ser utilizado deverá ser de primeira qualidade e ter aprovação prévia da contratante, assim como qualquer alteração ou 

substituição que venham a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos serviços. 

 

 

 

 

 

Kethellyn Fernanda Alves Costa 

Arquiteta e Urbanista 

CAU A2545942 
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