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MEMORIAL DESCRITIVO – Construção do Muro de divisa Emef Prof. 

Abílio Sec. Leite e Construção da Quadra poliesportiva.  

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara cada 

item da planilha orçamentária, auxiliando assim a compreensão do projeto como um 

todo.  

Todo material empregado na obra deve ser de qualidade indiscutível e 

satisfazer todas as especificações dispostas no projeto arquitetônico e seus anexos. 

Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de 

boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras e 

a legislação vigente.  

 

SERVIÇOS PRELIMINARES  

A placa de obra deve ser disposta em local visível e deve ser fielmente 

reproduzida. Todas as instalações provisórias devem ser executadas conforme as 

Normas Técnicas Brasileiras, proporcionando segurança aos operários, prestadores 

de serviço e eventuais visitantes.  

A utilização de equipamentos proteção individual ( EPI) é compulsória.  

 

PREPARO DO PISO E DEMARCAÇÕES 

 

Após compactação do fundo da vala, esta deverá estar limpa e isenta de 

material orgânico. Deverá ser executada uma camada de concreto magro com 5,0 cm 

de espessura, com traço 1:4:8.  
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PAREDES E PAINEIS  

O muro deve ser construído em pilares de concreto armado interligado por 

cinta em concreto armado e fechamento em alvenaria com blocos de 9x19x19 cm. 

REVESTIMENTO  

Os revestimentos das alvenarias devem ser feitos com a aplicação de chapisco 

com argamassa de cimento e areia sem peneirar, no traço 1:3 e espessura de 5mm e 

emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:7.  

PISOS  

Piso de concreto polido com junta plástica na cor cinza e demarcação da 

quadra nas cores azul, amarela e branca e quadra nas cores verde e laranja, conforme 

especificado no projeto de arquitetura. A pintura da quadra deverá ser a base de 

resina acrílica.   

PINTURA 

As cores da estrutura deverão seguir as especificações constantes no projeto 

arquitetônico. 

ALAMBRADOS 

 

Possuirão montantes verticais em tubo de ferro galvanizados com bitola de      

2 1/2” (duas polegadas e meia) e montantes horizontais em tubo de ferro galvanizados 

com bitola de 2” (duas polegadas) altura de 4,50m nas partes atrás  das traves de 

futebol e altura de 1,80 m nas laterais da quadra, chumbados em mureta de alvenaria 

com altura de 0,20m (vinte centímetros), com montantes verticais a cada 3,00m (três 

metros) e travamentos nas extremidades, com aplicação de anti corrosivo 

(whasiprime), e pintura esmalte sintético brilhante cor verde. A tela metálica a ser 

utilizada será de arame galvanizado, malha 2” e fio 14 BWG e fixada nas extremidades 

dos tubos através amarração com arame galvanizado fio 14 BWG, conforme 

especificação em projeto.  

 

DRENAGEM  
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Deverá ser prevista a drenagem de águas pluviais da quadra poliesportiva e 

seu entorno, conforme indicado em projeto. 

SERVIÇOS DIVERSOS  

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e 

detritos que venham a se acumular no local. Para descarte do resíduo remanescente 

do canteiro de obra devem ser seguidos rigorosamente a legislação vigente e a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer 

detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos da 

quadra.  

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  

Basquete: estrutura para tabela modelo oficial, fixa conforme detalhe de 

Arquitetura.  

Voleibol: poste de voleibol oficial removível completo, rede, antena de fibra de 

vidro, protetores dos postes.  

Futebol de Salão : trave oficial móvel e rede.  

Verificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos chumbados no piso para 

receber estes equipamentos.  

 

     


