
MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Obra: Reforma e ampliação da Quadra Poliesportiva 
Local: Av. São João Batista – Novo Barreiro 
Proprietário: Prefeitura Municipal 
 

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios para 
execução das obras e especificar os materiais a serem utilizados na reforma e 
ampliação de quadra poliesportiva, totalizando uma área de 1.381,68m², localizada 
na Avenida São João Batista, no município de Novo Barreiro- RS, tendo como 
proprietário a Prefeitura Municipal 

 
1- Considerações gerais: 

Ás áreas necessárias de demolições serão executadas pela Prefeitura 
Municipal, bem como a limpeza de todo material residual, estando à área em 
perfeitas condições de início de obra pela empreiteira responsável pela execução do 
projeto de reforma e ampliação. 

Será utilizada a captação de água e luz existentes na edificação, sem 
necessidade de ligação provisória das mesmas.  

Caberá a empreiteira um exame detalhado do local da obra, verificando todas 
as dificuldades dos serviços, análise do solo, acessos, transportes e tudo o que se 
fizer necessário para a execução dos serviços iniciais até a entrega final da obra. A 
mesma deverá fornecer todo o material, mão de obra, leis sociais, ferramental, 
maquinaria e aparelhamentos adequados a mais perfeita execução dos serviços.  

2- Generalidades: 
Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa 

técnica e por profissionais especificados. Os materiais de construção a serem 
empregados deverão satisfazer as condições de 1ª qualidade e de 1º uso, não 
sendo admissíveis materiais de qualidade inferior que apresentarem defeitos de 
qualquer natureza, (medidas, empenamentos, etc.). 

Todos aqueles aqui especificados poderão ser substituídos desde que os 
empregados, após exame e aceite por escrito da Prefeitura Municipal de Novo 
Barreiro, através do Departamento Técnico de Engenharia com o ciente do Prefeito 
Municipal. Não serão consideradas propostas verbais para a adoção de materiais 
diferentes dos especificados. 

Todo material que for substituído ou diferir do aqui especificado, deverá ter 
aceite, antes, de o mesmo ser usado. A contratante se reserva o direito de impugnar 
a aplicação de qualquer material, desde que julgada suspeita a sua qualidade pela 
fiscalização. 



3- Execução da obra: 
A empresa executora deverá fazer anotação de responsabilidade técnica 

ART/CREA-RS ou RRT/CAU-RS, referente à execução da obra. Todos os trabalhos 
deverão ser executados de acordo com a boa técnica, posturas da Prefeitura 
Municipal de Novo Barreiro, e as normas da ABNT. 

Se, em qualquer fase da obra, a fiscalização tomar conhecimento de serviços 
mal executados no tocante a níveis, prumos, esquadros, etc. ou materiais 
inadequados, ela se reserva no direito de determinar sua demolição e tudo o que 
estiver incorreto, cabendo a Empreiteira o ônus dos prejuízos. 

4- Projeto: 
A obra será executada em obediência aos projetos apresentados que 

definirão nos seus aspectos de arquitetura e instalações. Modificações que possam 
haver no decorrer da construção serão acertadas e discutidas previamente entre as 
partes interessadas. A locação da construção, dimensões, afastamentos, detalhes 
construtivos e arquitetônicos deverão estar de acordo com o projeto. 

5- Serviços gerais: 
Serão de responsabilidade da empreiteira e correrão por sua conta todos os 

serviços gerais, tais como, despesas com pessoal de administração da obra, 
transportes diversos, consumo de água, luz e força provisória, e outros que se façam 
necessários ao bom andamento da obra. 

6- Vigilância: 
A proteção dos materiais e serviços executados caberá a empreiteira, que 

deverá manter a permanente vigilância sobre os mesmos, não cabendo a Prefeitura 
Municipal de Novo Barreiro a responsabilidade por quaisquer danos de qualquer 
natureza que venham a sofrer. A vigilância será mantida até a entrega da obra. 

7- Condições da entrega da obra: 
A obra será considerada concluída após o término de todos os serviços e 

quando a obra apresentar condições de funcionamento, habitabilidade e segurança. 
Deverão ser testadas e feitas as ligações definitivas de água e luz e a limpeza geral 
da obra. 

 
9. Locação da Obra: 

A obra será locada com todo rigor, os esquadros serão conferidos a trena, 
conforme medidas da planta baixa. Os níveis dos pisos deverão estar de acordo com 
os indicados em planta, devendo o ponto mais desfavorável ficar, no mínimo, 15 cm 
acima do nível do terreno. 

 
10. Fundações: 

As fundações serão diretas das seguintes formas: 



Sapata isolada: em concreto armado com Fck 20 Mpa, com dimensões serão 
de no mínimo de 1,50x1,50x0,60 cm de altura, armada com malha de aço CA-50 
10mm espaçadas a cada 10 cm.  

 
 
11. Supraestrutura: 

Os pilares serão em perfis metálicos, com altura de 4,5m, em perfil U 
dobrado, com trama diagonais e montantes com cantoneiras em perfil laminado 
duplo L 1”x1”x1/8”, totalizando 155kg/pilar. 

Os arcos metálicos possuem de 30,80m comprimento e flecha de 4,5m, com 
banzos em perfil U, com trama diagonais e montantes com cantoneiras em perfil 
laminado duplo L. Seu peso é de 280Kg. 

As terças deverão ser em perfil laminado duplo. Seu peso é de 2.3Kg/m². 
 

12. Fechamento lateral: 
As paredes laterais serão todas aproveitadas, devendo ser executadas 

apenas as divisões internas e complementações de altura, conforme projeto, que 
deverão ser em alvenaria de bloco cerâmico 6 furos, em pé, com fiadas niveladas, 
alinhadas e aprumadas, com juntas horizontais contínuas de 1,5cm, e verticais 
descontínuas. Os tijolos serão previamente molhados e assentes com argamassa na 
proporção de uma lata de cimento, duas latas de cal e oito latas de areia 1:2:8. 

Os oitões serão fechados com chapa trapezoidal de aluzinco com espessura 
de 0,50mm. O oitão da frente receberá ainda fechamento em alvenaria de bloco 
cerâmico 6 furos até a altura de 4,5m, seguindo a alvenaria já existente.  

Os vão laterais da quadra, entre a alvenaria existente e a cobertura, não 
receberam fechamentos, permitindo a entrada de luz e ventilação natural. 

  
 

13. Cobertura: 
A cobertura será executada com telhas de aluzinco, com 0,50 mm de 

espessura e deverá atender as exigências da ABNT. 
A cobertura da área onde estão localizados os vestiários, onde parte excede 

a cobertura da quadra, será mantida a existente, com tesouras de madeira e 
cobertura em aluzinco.   

 
14. Pisos: 

O piso será em concreto armado polido, sobre 4cm de brita nº 02, com 7cm 
de espessura, com juntas de dilatação em quadros de 3m, executados apenas nas 
áreas que não possuem esse tipo de pavimento, devendo ser executado conforme 
segue: 

Após a regularização do leito, deve-se estender a lona plástica para 
isolamento e redução de fricção no trabalho(dilatação, expansão e contração). 



A lona deverá ser colocada na interface entre a pedra britada e o pavimento 
de concreto a construir. Essa lona serve como barreira de vapor, evitando a umidade 
ascendente do lençol freático. A lona deve ser bem colocada e não pode ser 
danificada no processo de confecção do pavimento.  

Será colocada a armadura em tela soldada. 
O Concreto será Usinado, com resistência de Fck 20 Mpa. A aplicação do 

concreto deve ter os recursos necessários à obra tais como: vibradores de imersão, 
régua vibratória, réguas de sarrafeamento, desempenadeiras, pás, enxadas, float 
manual, nível manual, nível de mangueira, mangueira para água e equipamentos de 
prevenção de acidentes para os operários, bem como pessoal em quantidade e 
qualidade necessária. 

A distribuição e o espalhamento do concreto deverá acompanhar a 
planicidade e nivelamento previsto. 

O Sarrafeamento deverá ser monitorado por nível de mangueira d’agua e 
mestras alinhadas. 

O rodo de corte(ferramenta de alumínio com 2 a 3m de largura e cabo de 2 a 
9m de comprimento) será utilizado durante o sarrafeamento, flotação e acabamento 
do piso, para correção da planicidade. 

Durante a pega do concreto o piso deverá flotado com o uso de float 
manual(prancha de aço, alumínio ou  de madeira), para correção de planicidade e 
compressão do agregado graúdo do concreto, ficando na parte superior a nata e 
agregados miúdos para acabamento. 

Durante a pega e endurecimento do concreto, o piso continuará sendo 
desempenado e acabado de forma a proporcionar conforto ao usuário, obedecendo, 
contudo ao caimento transversal previsto para drenagem.  

As juntas deverão ser serradas, com 4,00cm de profundidade, tão logo 
quanto possível, ou seja, tão logo o concreto aceite o corte sem esborcinar, o prazo 
típico é cerca de 8 horas a 12 horas após o término do acabamento, a ser 
determinado in loco. 

Depois de limpas e secas as juntas deverão ser seladas com material 
selante apropriado. 

Nos vestiários e sanitário PNE a pavimentação receberá contrapiso e 
revestimento cerâmico de alta resistência. 

 
15. Revestimentos: 

As paredes novas deverão ser convenientemente molhadas para receber as 
seguintes camadas: 

Chapisco: com argamassa de uma lata de cimento e quatro de areia 
grossa(1:4) em camada irregular cobrindo toda a superfície do tijolo. 

Emboço: após a cura do chapisco e de embutidas todas as canalizações que 
deverão passar pelas alvenarias, todas as paredes receberão o emboço com 
argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, com espessura não superior a 20 



mm. Afim de garantir o perfeito aprumo do revestimento, deverá ser utilizado regra-
guia de madeira, ficando a superfície regulada e desempenada.  

Reboco: após a cura do emboço, as paredes receberão uma camada de 
reboco com argamassa de cal e areia fina, no traço de 1:3 + 5% de cimento, com 
espessura de 7 mm internamente e 10 mm externamente. 

O resultado final as paredes deverão estar bem desempenadas e feltradas, 
não se admitindo espessura menor que 1,5cm e maior que 2,5cm.  

As paredes dos vestiários e do banheiro PNE receberão revestimento 
cerâmico na cor branco até a altura de 1,5m em todas as paredes. Os sanitários 
existentes receberam revestimento similar ao atual onde necessário. 

 
 

16. Forros 
Nos vestiários e sanitários, novo e existente, deverá ser instalado forro em 

PVC na cor branco. 
 

17. Esquadrias 
As esquadrias atuais serão mantidas, sendo instaladas novas as seguintes:  
- Janelas de ferro galvanizado nos vestiários, nas dimensões 60x50cm, com 
fechamento em vidro tipo fantasia canelado. 
- Portas tipo semi-oca com fechaduras nos banheiros e vestiários, nas 
dimensões informadas em projeto. 
- Porta com barra anti-pânico, nas dimensões e local indicados em projeto.  
 
 

18. Pinturas e demarcações: 
 
Será executada pintura e demarcação da quadra conforme padrões e normas 

pertinentes, com espessura de 10cm. 
 

19. Instalações Elétricas: 
Toda a instalação elétrica ficará a cargo da Prefeitura Municipal, podendo ser 

reaproveitado os materiais existentes que estiverem em boa qualidade de uso. 
As instalações elétricas serão executadas por profissionais habilitados, de 

acordo com as normas técnicas. As instalações deverão ficar embutidas em 
eletrodutos de PVC.  

As caixas dos interruptores serão as de ligação ou de passagem serão de 
4”x2” plásticas ou metálicas de chapa nº 18, sendo os interruptores e tomadas com 
espelhos plásticos. 

Deverá ser observado quadro de carga e projeto elétrico anexo, para 
verificação, de proteção dos circuitos e enfiação na bitola correta. 



A entrada de luz será trifásica, sendo o medidor colocado em caixa padrão de 
acordo com a concessionária local. O ramal de ligação será em cabo multiplex 
2#10mm², haste e conector de cobre de 2,00m. 

Não será permitida a utilização de fios paralelos, somente rígidos. 
 

20. Instalações Hidráulicas e Hidrossanitárias: 
O sistema de abastecimento será ligado diretamente da rede da 

concessionária local, conforme existente. 
O ramal predial será em PVC 20mm ligado ao reservatório superior, 

localizado entre o forro e a cobertura da edificação, sobre os sanitários, sendo 
utilizado reservatório existente, apenas instalado em outro local.  

As tubulações nunca deverão ser totalmente horizontais, devendo ter uma 
inclinação mínima de 2% na direção do escoamento. 

No sanitário e vestiários, serão colocados os aparelhos constantes no projeto: 
lavatório, bacia sanitária e chuveiro elétrico.  

As instalações hidrossanitárias serão executadas por profissionais habilitados, 
de acordo com as normas técnicas e projeto. No sanitário e vestiários, deverá ser o 
piso inclinado na direção dos ralos sifonados, que serão de PVC rígido com diâmetro 
de 150mm.  

As canalizações serão executadas com tubos de PVC soldáveis nas bitolas 
indicadas no projeto e ficarão totalmente embutidas nas alvenarias, no contrapiso ou 
no solo, de acordo com o projeto. Devesse observar a inclinação das tubulações, a 
fim de permitir perfeito escoamento dos efluentes. 

A caixa de inspeção deverá ser executada em alvenaria de tijolo maciço, 
rebocadas internamente com cimento alisado, com tampa de concreto vedada, com 
dimensões de 60x60cm e altura não inferior a 40cm, com fundo em meia calha, em 
concordância com entrada e saída de efluentes, afim de evitar o deposito de detritos. 

O esgoto será direcionado para fossa séptica e sumidouro existentes. 
 
 

Novo barreiro, 11 de julho de 2013. 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
 Arqª Jocassia Tonini   Ivandro da Silva Schlemer 
 CAU RS A70052-5     Prefeito Municipal 


