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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

 

OBJETIVO: O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes 
e as especificações dos serviços e materiais conforme Planilha Orçamentária para 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ 
FERREIRA GARCIA. 
 

Área cobertura: 30,92 X 20,00m = 620,00m². 

Fazem parte deste memorial descritivo todos os itens relacionados na 

planilha orçamentária. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

1.1. Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de 

camada vegetal, utilizando trator de esteiras.  

1.2. Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser 

construída, obedecendo-se os recuos projetados. Utilizando gabarito de tábuas 

corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018, sendo definidos 

claramente os eixos de referência.  

1.3. Com referência as cotas do piso acabado em terrenos em que não haja 

definição de platôs e em casos especiais, estas serão fixadas pela Fiscalização.  

1.4 Colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50m) - em 

chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura 

metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto auto clavado 

pintada. 

1.4. Instalação provisória de container (6,0x2,3x2,5m) com isolamento 

térmico-vestiário com quatro (4) chuveiros, três (3) sanitários, um (1) lavatório e um 

(1) mictório completo. 
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1.5 Escavação mecânica de material 1a. categoria, proveniente de corte de 

subleito (c/trator esteiras 160hp). 

1.6. Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. 

Distância média de transporte de 2.501a3.000 m. 

 

2. FUNDAÇÕES:  

 

As fundações deverão ser executadas, obedecendo ao projeto estrutural. 

Escavação manual de valas h <= 1,50 m.   

Forma e desforma de tábua e sarrafo, reaproveitamento (3x) (fundação). 

Concreto estrutural, preparado em obra, com fck 25 mpa, inclusive lançamento, 

adensamento e acabamento. 

Armação: aço ca-50 (execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas 

formas e transporte de todos os materiais). 

OBSERVAÇÃO: 

a) Após a execução das fundações, deverá ser providenciado o reaterro das 

valas e aterro interno, com material isento de sedimentos orgânicos, 

devidamente compactados, em camadas sucessivas de 0,20m, apiloadas e 

compactadas para sua perfeita consolidação. 

b) As vigas baldrames serão impermeabilizadas nas laterais e por cima, 

utilizando produtos impermeabilizantes (neutrol). 

 

 

4. METAIS E COBERTURA: 

 

4.1 A cobertura da quadra será em estrutura de aço para cobertura em arco, 

com espaçamento entre arcos 5 m e vão de 20 m.  

4.2 Pilares metálicos conforme especificações em projeto.  

4.3 Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo simples, 

esp.0,50mm, acabamento natural. 
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4.4 Portão de ferro padrão, em chapa (tipo lambri ), colocado com cadeado, 

01 unidade. 

 

5. ÁGUAS PLUVIAIS: 

5.1 Calha de chapa galvanizada nº.22 gsg, desenvolvimento= 50 cm. 

5.2 Condutor de água pluvial do telhado em tubo pvc esgoto, inclusive 

conexões e suportes, 100 mm. 

 

 
 
6. QUADRA DE ESPORTES:  
 
 
6.1 Piso da quadra poliesportiva:  
 
Lastro de brita e contra piso: sobre o aterro perfeitamente compactado, após 
colocadas as canalizações que devem passar sob o piso, será executado o lastro 
com uma camada de brita nº 01. Após a compactação do lastro, será executado o 
piso em concreto usinado, convencional, fck = 15,0 Mpa com espessura de 5 cm. 
Com tela soldada, nervurada de aço CA 60 ø 4.2mm do tipo Q-61- com 
espaçamento de 15cm x 15cm, em toda extensão da quadra. Logo após o termino 
da concretagem, dentro do prazo de pega do concreto, inicia-se os trabalhos de 
acabamento da superfície através de serviços mecânicos de polimento e juntas de 
dilatação 10mm com espaçamento de 1,5m x 1,5m, sendo o acabamento final do 
piso da quadra em concreto polido em nível zero, espessura de 5cm, executado com 
o concreto ainda fresco, obedecendo as cores, dimensões das marcações da quadra 
apresentadas em projeto. 
 
6.1.1 Piso podotátil: 
 
Instalação de piso podotátil de borracha, alerta, esp.5mm, colorida, assentamento 
com cola de contato e piso podotátil de borracha, direcional, esp.5mm, colorida, 
assentamento com cola de contato, localizados conforme indicado em projeto. 
 

  

6.2 Acessórios esportivos quadra: 

02 tabelas de basquete em poste metálico e suporte de piso; 

02 traves de gol em tubo galvanizado para quadra, inclusive rede e pintura; 

01 rede de vôlei com mastro em tubo galvanizado sem pedestal; 
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Todo material e execuções de serviços deverão atender os padrões de qualidade da 

ABNT. 

 
 
6.3 Pintura piso: 
 
2 demãos de pintura acrílica para piso em quadras esportiva, em uma área de 
378,00m². Obedecendo as demarcações apresentadas em projeto, conforme as 
cores a seguir: 
 
Na cor verde (futsal) 

Na cor laranja (vôlei) 

Na cor azul (basquete) 

Na cor branca (linhas de demarcações) 

Obs: Será utilizada sobre superfícies acabadas, sendo executadas tantas demãos 
quantas necessárias para perfeito recobrimento (mínimo de duas demãos) da 
superfície. 
 

As tintas a serem aplicadas deverão ser afinadas ou diluídas com solventes 

apropriados e de acordo com instruções dos respectivos fabricantes. Deverão ser de 

primeira qualidade. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 Toda superfície a ser pintada deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de 
partículas soltas, fungos, algas e     completamente livre de gordura, 
ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc. (Norma ABNT NBR 13.245). 

 Preparação da quadra com lixamento, correção das imperfeições. (Trincas e 

Buracos) 

 Lavagem de quadra para completa remoção de matérias. (Fuligens e 

Sujeiras)  

 Aplicação de duas demãos de tinta para piso, acrílica, com o devido intervalo 

entre cada aplicação para possibilitar a secagem adequada entre cada de 

mão, na cor estabelecida. 

 

 

 

 



 

 6 

 

 

 

 

10. Instalações Hidro-sanitárias: 

 10.1 Esgoto Sanitário: deverá ser observado o projeto sanitário quer na 

execução, quer no que se refere aos materiais a serem empregados. As peças de 

PVC deverão ser soldadas conforme indicação do fabricante. As declividades 

deverão ser compatíveis com o diâmetro e tipo das tubulações. As tubulações 

quando enterradas devem ser assentadas sobre o terreno com base firme, 

recobrimento mínimo de 0,30 m.  

  

OBSERVAÇÃO: 

- Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade 

 

12. Instalações Elétricas: 

 As instalações elétricas serão executadas de acordo com a NB-3 da ABNT e 

com as normas da Companhia Concessionária de Energia Elétrica, obedecendo ao 

Projeto Elétrico específico. 

13. Limpeza: 

Após o término dos serviços acima especificados, devera se providenciar a 

limpeza do canteiro de obra. As edificações deverão ser deixadas em condições de 

pronta utilização. 

14. Informações gerais: 

 

OBSERVAÇÃO: Toda obra deverá atender as normas ABNT 9050 

(Acessibilidade) quanto aos portadores de necessidades especiais (PNE) 

 

Nota Importante: Todos os serviços e materiais deverão estar de acordo com 

cada item relacionado na planilha orçamentária. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO BATISTA DO GLORIA - MG 

 

28 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

 

Arq. Leatrice Ribeiro Guimarães 

CAU: 181348-0 


