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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Obra: Construção de Praça (Ao lado UBS Santa Luzia) 

Endereço: Rua Ari Silveira de Souza s/nº - Santa Luzia - Capão da Canoa/RS. 

 

 

O Presente Memorial tem por finalidade orientar a execução das quadras de areia e vôlei e da 

pavimentação(calçamento) do passeio da quadra em seu entorno e, também serve para dissipar quaisquer 

dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo às cotas e 

detalhamentos indicados em planta.  

  As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando 

das medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto. 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na 

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e 

que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os projetos, sobretudo deverá realizar uma 

visita prévia de inspeção e confirmar os serviços que deverão ser realizados. 

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do material 

necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do canteiro de 

obras. Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar nas condições idênticas às 

encontradas. Sem ônus ao contratante. 

Todos os serviços preliminares não previstos, serão de responsabilidade da empresa executora, 

realizados com material próprio e sem ônus para o contratante. 

A seguir será descrito de forma simplificada do modo de execução da construção de cada unidade. 
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1 – SERVIÇOS INICIAIS: 

 Todos os serviços deverão seguir as especificações descritas a seguir, sendo que havendo 

necessidade de alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas pelo Setor de Engenharia da 

Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento da Prefeitura Municipal de Capão da canoa. 

• Placa de Obra – deverá ser afixada Placa de Obras padrão do programa em local de boa 

Visibilidade. Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. 

Terá dimensões de 1,25x2,00m e deverá ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo.  

 

2 - QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA: 

 

Deverá ser confeccionada uma quadra para pratica de futebol de areia, conforme projeto. 

 - Decapagem com remoção: A área interna da quadra será escarificada mecanicamente com 

limpeza do terreno e raspagem superficial de 10 cm de espessura. O volume de solo escarificado deverá 

ser removido com carga mecanizada e transportado com caminhões basculantes até o estabelecimento 

especializado e licenciado para devindos fins. 

 -  Aterro: Será inserido uma camada de 30cm de areia média em toda área da quadra de futebol 

em questão, adquirida preferencialmente em jazida próxima. 

 - Postes do entorno: Devem ser fornecidas e instalados postes de madeira de eucalipto tratado 

roliço com diâmetro mínimo 20 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da rede de proteção. 

Cada poste será cravado em profundidade mínima de 1 m, ficando 4 m acima do nível do solo. 

 - Rede: será executado rede de proteção ao redor de toda a quadra poliesportiva, na Lateral e 

Fundo de Campos de Futebol de areia - Fio 6 - Malha 15 com altura de 4,00m em polietileno. 

 - Goleiras: Devem ser fornecidas e instaladas goleiras de madeiras roliça tratada diâmetro entre 

10 a 20 cm com redes de nylon polietileno malha 12x12 cm, em fio 4mm trançado. Os postes das goleiras 

devem ser de eucalipto e fincados no próprio solo a uma profundidade de 1,00 m e nas distâncias 

indicadas em projetos. 
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3 - QUADRA DE VÔLEI: 

 

Deverá ser confeccionada uma quadra para pratica de vôlei de areia, conforme projeto. 

- Decapagem com remoção: A área interna da quadra será escarificada mecanicamente com 

limpeza do terreno e raspagem superficial de 10 cm de espessura. O volume de solo escarificado deverá 

ser removido com carga mecanizada e transportado com caminhões basculantes até o estabelecimento 

especializado e licenciado para devindos fins. 

-  Aterro: Será inserido uma camada de 30cm de areia média em toda área da quadra de futebol 

em questão, adquirida preferencialmente em jazida próxima. 

 - Postes do entorno: Devem ser fornecidas e instalados postes de madeira de eucalipto tratado 

roliço com diâmetro mínimo 20 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da rede de proteção. 

Cada poste será cravado em profundidade mínima de 1 m, ficando 4 m acima do nível do solo. 

 - Rede: será executado rede de proteção ao redor de toda a quadra poliesportiva, na Lateral e 

Fundo de Campos de Futebol de areia - Fio 6 - Malha 15 com altura de 4,00m em polietileno. 

– Suporte para rede de vôlei: Devem ser fornecidas e instalados postes de madeira de eucalipto 

tratado roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da rede. Cada 

poste será cravado em profundidade de 1,5 m, ficando 2,5 m acima do nível da areia e neles instalada 

catraca para postes de vôlei. 

- Rede de vôlei: Devem ser fornecidas e instaladas redes de vôlei do tipo praia, de tamanho 

1,00x8,50 metros, com fio de 2,5mm de polipropileno e nas extremidades deve possuir fitas de proteção 

em PVC, malha 10x10 cm.  

 

4 – PAVIMENTAÇÃO:  

 

Deve-se realizar a pavimentação do passeio em blocos de concreto intertravado 16 faces, conforme 

projeto. 

 

 

           - Remoção de meio-fio: 

 

Todos os meios-fios, deverão ser removidos. As operações de remoção compreendem: 
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Remoção do meio fio, carga, transporte e descarga do material removido, em locais licenciados. 

A remoção deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados atendidas as 

condições locais e a produtividade exigida. 

Na remoção poderão ser empregados retro-escavadeiras, caminhões basculantes e equipamentos 

manuais. 

 

 

– Meio-fio: Os meios-fios a serem utilizados serão de concreto pré-fabricado de boa qualidade e 

com as seguintes dimensões por unidade: 100cm x 30cm x 15cm de Fck 25,0Mpa. 

Os meios-fios deverão ser assentados devidamente alinhados, nivelados e compactados de forma 

que fiquem com nivelamento conforme o projeto. 

Os meios-fios deverão atender as normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada no rejunte 

deve ter traço de 1:3 (cimento e areia). 

 

 

 – Pavimentação em PAVS: A empresa deverá realizar pavimentação com blocos de concreto 

intertravado do tipo 16 faces de 6,0cm de espessura, assentado sobre um colchão de pó de pedra de 06 cm 

de espessura.  

modelo bloco PAVS 16 faces 
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O assentando deve se dar da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o 

arremate junto ao meio-fio para fazer depois da conclusão da pavimentação. É necessária a utilização de 

linha para assentamento dos pisos para garantir os esquadros e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, 

para emendas e arremates, são feitos com serra mármore ou policorte. Para finalizar o assentamento, usa-

se o equipamento vibratório sobre o piso para nivelá-lo. O rejuntamento dar-se-á com areia fina, que deve 

ser espalhada sobre o piso com uma vassoura e utiliza-se novamente o equipamento vibratório para que a 

areia penetre nas juntas. Após a colocação das peças é necessário compactá-las, em geral, em dois ciclos 

de compactação. 

 

- Rampa de acesso a cadeirantes, conforme detalhamento: 

 

As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres conforme indicado em planta. 

Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável. 

Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres. A 

inclinação deve ser constante e não superior a 8,33%. A largura do rebaixamento obedecerá um limite 

mínimo de 1,20 m de largura de rampa (Figura 01).   Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados 

opostos da via devem estar alinhados entre si. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do 

espaço ocupado pelo rebaixamento, de no mínimo 0,80 m, sendo recomendável 1,20 m. As abas laterais 

dos rebaixamentos devem ter projeção horizontal mínima de 0,50m e compor planos inclinados de 

acomodação. A inclinação máxima recomendada é de 10%.  

 

 
Figura 01 

 

             -  Piso tátil direcional e de alerta:  

 

                  Será instalado nas rampas de acessibilidade, conforme projeto. 
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     Piso Tátil 

 

O prazo de conclusão desta obra é de 60 dias. 

 

 

 

Capão da Canoa, 28 de Agosto de 2019. 
 
 
 
 

  ____________________________ 
       Diego Martins Ferruda 
                 Téc. em Edificações  
                   CRT/RS 5514703 

  
 

 


