
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUÇUM RS 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (20X40) M  

ÁREA – 800,00 m2  

LINHA 28 DE SETEMBRO – MUÇUM RS 

 
01. APRESENTAÇÃO 

 
A quadra poliesportiva a ser construída tem área total construída de 800,00 m2. A 
área de terra em que será localizada, será conforme planta de situação 
e localização com superfície de 3.167,45 m2 registrado na matrícula 
28.228 do Registro de Imóveis do Cartório de Encantado RS. 

 
 
 

02. ESTRUTURA DE REPRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

A  apresentação  do  projeto  Padrão  para  construção  da  Quadra  Poliesportiva  será estruturada 

conforme descrito a seguir. 

-   Projeto de Arquitetura. 
 

-   Projeto de Instalações Elétricas. 
 
 

03. MEMORIAL DESCRITIVO 
 

O programa deverá abrigar os seguintes elementos: 
 

- Quadra Poliesportiva; 
 
-  Iluminação 

 
 

04. ESPECIFICAÇÕES 
 

04.1. Convenções, siglas e abreviaturas 
 

ENGENHEIRO  –  Autor  do  projeto,  designa-se  na  NB-578/89(NBR 

567) pela expressão “Autor do Projeto“ e defini-se como “Pessoa Física, legalmente habilitada,  

contratada  para  elaborar  o  projeto  de  um empreendimento. 

Cronograma  –  Tradução  literal  ou  gráfica  da  previsão  de  desenvolvimento  dos serviços em 

função do tempo. 

Designa-se  na  NB-578/89(NBR-5671)  pelo  vocábulo  “Fiscal”  e  define-se  como “Pessoa  Física  ou  

juridicamente  habilitada  para  verificar  o  cumprimento  parcial  ou total das disposições contratuais”. 

INSTALADOR  –  Firma  com  a  qual  for  contratada  a  execução  dos  serviços  de instalações  

especiais.  Designa-se  na  NB-578/89(NBR-5671)  como  “Pessoa  Física ou   Jurídica,   técnica   e   

legalmente   habilitada,   escolhida   pelo   contratante   para executar o empreendimento de acordo 

com o projeto e considerações mutuamente estabelecidas, conforme legislação em vigor”. 

Montador – Empresa encarregada da montagem das estruturas metálicas. 
 



 

Pintor – Empresa que executará o tratamento superficial e aplicação das pinturas de proteção e 

acabamento final. 

PROPRIETÁRIO  –  Contratante  das  obras  e  serviços.  Designa-se,  na  NB-578/89 (NBR/5671), 

como “Pessoa Física ou Jurídica de direito, que tem a capacidade de determinar a execução de um 

empreendimento, correndo por sua conta de todas as despesas inerentes”. 

Transportador  –  Empresa  responsável  pelo  transporte  de  peças,  equipamentos  e materiais dos 

fabricantes e fornecedores até o canteiro da obra. 

 

04.2 siglas e abreviaturas 
 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
 

ACI  –  American Concrete Institute 
 

AISC –  American Iron and Steel Construction 
 

AISI –  American Iron and Steel Institute 
 

BFPC – British Fire Prevention Committee 
 

CBF – Confederação Brasileira de Futebol 
 

COBRACON – Comitê Brasileiro de Construção (CBZ/ABNT) DIN – 

Deutsche Institut Fur Normung 

EB – Especificação Brasileira da ABNT FBF – 

Federação Brasileira de Futebol 

FIFA – Federation Internationale de Football Association 
 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
 

INPM – Instituto Nacional de Pessoas e Medidas 
 

INT – Instituto Nacional de Tecnologia 
 

IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo 
 

 
04.3 Introdução 

 
As presentes especificações têm por objetivo fixar as condições gerais e específicas que  deverão  ser  

obedecidas  na  elaboração  das  obras  de  implantação  de  uma quadra poliesportiva, determinando  

normas  e  processos  que  devem  ser  utilizados  para  execução  dos serviços. 

Essas especificações acompanham os elementos gráficos do Projeto Arquitetônico. Os demais 

elementos de projeto executivo – especificações gerais, especificações  particulares  e  elementos  

gráficos  dos  projetos  complementares  e outras    recomendações,    complementam-se    e     não    

devem    ser     utilizadas independentemente,  pois  a  fiel  observância  a  cada  uma  delas  é  

indispensável  ao êxito na execução dos serviços. 

Nestas  especificações deve ficar  perfeitamente  entendido que, em todos  os casos de   

caracterização   de   materiais   ou   produtos   através   de   determinados   tipo, denominações  ou  

fabricantes,  fica  subentendida  a  alternativa  “ou  rigorosamente similar de mesma qualidade”, a qual 

será admitida a critério da Equipe Técnica da Prefeitura, respeitados os critérios de analogia e 

semelhança a seguir estabelecidos: 



 

 

Dois materiais   ou   produtos   apresentam   analogia   total   ou   equivalência se desempenham idêntica 

função e apresentam as mesmas características exigidas nas especificações de materiais ou serviços 

que a eles se refiram. 

Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma função, mas não tenham as  mesmas  

características  exigidas  nas  especificações  que  a  eles  se  refiram, eles terão analogia parcial ou 

semelhança. 

 Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituição por equivalência, a mesma se fará após 

ouvida a Equipe Técnica da Prefeitura, sem compensação financeira entre as partes, Proprietário e 

Construtor. Caso haja substituição por semelhança, e autorizada pela Equipe Técnica da Prefeitura, o 

Construtor deverá abater do custo a diferença que por acaso exista entre o material especificado e o 

utilizado. Em nenhum caso será admitido o aumento do custo do fornecimento ou serviço por 

substituição dos materiais ou produtos, seja por equivalência ou semelhança. 

Para  a  execução  dos  serviços,  o  Construtor  deverá  disponibilizar  toda  a  mão  de obra, materiais e 

ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento e o 

acabamento satisfatório das tarefas. 

Eventuais  discrepâncias  e/ou  contradições  diretas  entre  estas  especificações  e  os demais  

elementos  que  compõem o  projeto  executivo  serão resolvidas  pela deverá ser  consultada  a  equipe  

técnica  da  Prefeitura  que  se  pronunciará  quanto  aos esclarecimentos devidos. 

Os elementos que, por sua características específicas serão executados baseados em “desenhos de 

produção e montagem” encontram-se detalhados e especificados em nível de “desenhos de projeto”, 

onde estão indicados os elementos necessários ao seu desenvolvimento, o que será feito pelos seus 

Fabricantes ou Fornecedores. 

Fazem  parte  destas  especificações,  e  serão  exigidas  rigorosamente  na  execução dos   serviços,   

as   normas   aprovadas   ou   recomendadas,   as   especificações   ou métodos referentes à materiais, 

mão de obra e serviços e os padrões da ABNT.   

Deverão ser obedecidas as exigências da Legislação Urbanística e Ambiental e do Código   de  Obras   

do  Município,   bem  como   as   normas   e   procedimentos   das Companhias Concessionárias de 

Serviços Públicos, no que se refere à implantação das Obras. 

Toda e qualquer alteração que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necessária, será 

admitida com prévia autorização da Prefeitura. 

Quaisquer  divergências  entre  as  medidas  verificadas  nos  desenhos  e  as  cotas indicadas,  

prevalecerão  estas  últimas  e  entre  os  desenhos  e  as  especificações, prevalecerão às 

especificações. 

Onde estas especificações forem eventualmente omissas, ou na hipótese de dúvidas quanto  a  sua  

interpretação  ou  na  das  peças  gráficas,  deverá  ser  consultada  a equipe   técnica   da   Prefeitura  

que   se   pronunciará  quanto  aos   esclarecimentos devidos. 

 

 

 

 



 

4.4 Materiais 
Todo  e  qualquer  material  a  ser  empregado  na  Obra  será,  obrigatoriamente,  de primeira 

qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina e deverão satisfazer às presentes 

especificações. 

Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum material por outro  equivalente,  

isto  só  poderá  ser  feito  mediante  autorização  expressa  e  por escrito da Equipe Técnica da 

Prefeitura. 

Caberá à Equipe Técnica da Prefeitura, sempre que preciso exigir do Construtor ou efetuar  por  

iniciativa  própria  todos  os  testes e  ensaios  dos  materiais  aplicados  na obra, sempre que 

considere necessário, de modo a preservar sua boa qualidade. 

 

04.5. Serviços 
 
04.5.1. Mão de obra 

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário especializada, deverá ser de  primeira  

qualidade,  com  operários  tecnicamente  capazes  e  conhecedores  de suas funções. Com isso 

espera-se obter em todos os serviços a melhor execução e o melhor esmero possível em 

acabamentos, que só deverão ser aceitos pela Equipe Técnica da Prefeitura nessas condições. Para   

execução   dos   serviços,   os   operários   deverão   utilizar,   obrigatoriamente, equipamentos de 

proteção individual (EPI). 

 

04.5.2. Ferramental e equipamentos 

Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro de obras do ferramental e dos 

equipamentos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos. 

 

04.5.3. Serviços preliminares /  Terraplenagem 
 

04.5.3.1 placa da obra 

Deverão  ser  colocadas  placas  alusivas  às  obras  e  serviços  técnicos  de  terceiros, correndo  os  

custos  por  conta  dos  mesmos,  obedecendo  a  modelos  a  serem fornecidos pela Equipe Técnica 

da Prefeitura. 

As  placas  oficiais,  próprias  da  obra,  terão  as  dimensões,  conteúdo  e  padrão fornecidos  pela  

Prefeitura,  cabendo  sua  execução  e  colocação  por  conta  da Construtora. 

A  Equipe  Técnica  da  Prefeitura  indicará,  em  campo,  os  locais  adequados  para  a colocação das 

placas. 

A terraplenagem ficará por conta do Município. 

 

04.5.3.2 locação e gabarito da obra 
 

A  locação  da  obra  deverá  ser  feita  rigorosamente  de  acordo  com  os  projetos  de urbanização  e  

arquitetura,  50,00cm  (cinqüenta  centímetros)  acima  do  nível  do terreno. 

O gabarito deverá utilizar tábuas de pinho de 3, novas, com dimensões de 1”x12”e barrotes de 3”x 3”, 

devidamente contraventado e nivelado à altura de 1,00m do solo e  espaçados  1,50  m cada.  Neste  



 

gabarito  serão  feitas  as  marcações  de  locação, sendo  escritas  em  tinta  a  óleo  vermelha  as  

indicações  dos  eixos  e/ou  faces  e designação dos elementos a executar. 

 
04.5.4. Demolições e retiradas 

 
Antes  de  serem iniciados  os serviços de demolição,  caso  necessário, deverão  ser tomadas  

medidas  adequadas  que  garantam à integridade  das  redes existentes no local  da  obra  -  energia  

elétrica,  água,  esgotos  e  águas  pluviais  –  a  proteção  dos operários,   transeuntes   e   edificações   

vizinhas.   Deverão   ser   observadas   as prescrições da NR 18 - NBR 5682/77. 

Cuidados  especiais  deverão  ser  dispensados  às  raízes  das  árvores  a  serem preservadas.  

Sempre  que  houver  risco  de  agressão  às  raízes  das  árvores,  para atender aos  serviços do  

Projeto  Executivo, a  Equipe Técnica da  Prefeitura deverá ser  notificada  e  deverá  indicar  os  

procedimentos  a  serem  adotados,  visando minimizar a agressão ao espécime a ser preservado. 

 
04.5.5 Bota fora 
 

O  transporte  dos  materiais  considerados  inaproveitáveis,  oriundos  das  demolições ou   da   

limpeza   do   terreno   deverão   ser   rapidamente   retirados   do   canteiro   e transportados  por  

veículos  adequados,  até  o  seu  destino  final,  obedecendo  às orientações e normas Municipais.  

 

04.5.6. Abrigo provisório 
 

Será executado abrigo provisório de obra em chapa de madeira compensada com banheiro para 

escritório/depósito, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso cobertura e instalações. 

 

5 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 
 Primeiramente será feita uma limpeza no local da obra. Será feito instalações provisórias de água e luz e 
também de um depósito para equipamento e materiais de construção. Será executada  a locação da 
obra, obedecendo as medidas contidas em projeto arquitetônico. 
 
6 - TRABALHO EM TERRA: Será feita a limpeza geral do terreno para pronta execução da obra. O 
terreno será preparado de modo a propiciar um perfeito alicerce e devidamente aterrado e nivelado com 
materiais de boa qualidade e isentos de matéria orgânica. 
 
7 - FUNDAÇÕES: Serão executadas sapatas de concreto armado para regularização e assentamento da 
estrutura, a qual é calculada para suportar as cargas solicitadas. Sendo após preenchido inteiramente o 
espaço ao redor da estrutura com concreto ciclópico. A capacidade de suporte deverá ser de no mínimo 
5 kgf/cm2 para solo argiloso, conforme sondagem. 
 
8 - IMPERMEABILIZAÇÃO: Sobre o respaldo da viga de baldrame, nos anexos, serão aplicadas demãos 
de hidroasfalto a frio, quantas forem necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9 - Estruturas 
 

9.1 estruturas de concreto armado, moldado in locus 
 
 

As fundações e estruturas serão executadas de acordo com o projeto, obedecendo às normas 

específicas. 

-  Armaduras  –  o  aço  será  cortado  e  dobrado  obedecendo  rigorosamente  aos procedimentos  

definidos  na  ABNT.  Deverão ser  considerados  com o  máximo  de cuidado os traspassos, 

cobrimento da armadura e espaçamento das armaduras. 

- Formas em estrutura - serão em chapa compensada com no  mínimo 12  mm de espessura. Deverão 

ser observados com rigor os prumos de pilares, alinhamento de vigas e planicidade das lajes. 

-  Concreto   das   fundações   e   da   estrutura  -   deverá   ser   30   MPA,   usinado   e bombeado. As 

técnicas de lançamento e adensamento deverão ser criteriosamente observadas tendo em vista a 

preocupação com bexigas e  juntas frias nas peças estruturais.  A  cura  será  rigorosamente  

observada  com  inundação  de  água  ou cobrimento com mantas ou sacos vazios molhados, 

durante o período estabelecido na Norma.  

 

9.2 ESTRUTURA EXTERNA PRÉ-MOLDADA DO PRÉDIO: 
 

a)  Abertura dos buracos  das  fundações  dos 22 pilares, até  1,50 metros de profundidade, 

b) Concretagem da fundação  de 22 pilares  (incluído  o  material  até  1,50 metros  de 

profundidade. 

c)  Fornecimento  e  instalação  de  16  pilares  laterais  em  concreto  pré-moldado  nas 

dimensões 20x40x750 cm; 

d) Fornecimento  e  instalação  de  04  pilares  oitões  em  concreto  pré-moldado  nas 

dimensões 20x40x870 cm; 

e)  Fornecimento  e  instalação  de  02  pilares  oitões  em  concreto  pré-moldado  nas 

dimensões 20x40x990 cm; 

f)  Fornecimento  e  instalação  de  16  peças  de  tesouras  em  concreto  armado  pré- 

moldado com vão 20 metros com aba; 

g)  Fornecimento e instalação de tirantes e contraventamento metálico, 

h) Fornecimento    e     instalação     de     terças     metálicas     galvanizada    – ASTM A-36 perfil 
U40X100X40 chapa espessura 2,65mm,  incluso pintura. 

i)   Fornecimento  e  instalação  de  cobertura  com  telhas  de  aço  galvanizada   AZM150 

trapezoidal TP40, espessura técnica de 0,50mm, cor natural; 

j)   Frete, montagem da estrutura e assessoria técnica, por conta da empresa contratada. 
 
 

9.3 VIGAS PRÉ-MOLDADAS 
 

 a)  Fornecimento e instalação de 120 ml de vigas baldrame em concreto pré-moldado nas 

dimensões 15x40 cm (perímetro externo do prédio – nível do térreo = 0,00 m); 

b) Fornecimento e instalação de 120 ml de vigas respaldo em concreto pré-moldado nas  

dimensões 15x30 cm  (perímetro externo do  prédio  – nível do  coroamento 6,00 m), 

 

 

 

 



 

 

9.4 ALVENARIA E OITÃO: 

 

a)  No pavilhão não teremos fechamento lateral em alvenaria, sendo totalmente aberto; 

 

 

 

10 -  Pavimentação  - Piso da Quadra 
 

O  piso  da  quadra  -  atenderá  ao  seguinte  sistema  construtivo;  nivelamento  e regularização do  

terreno natural, onde será assentado lastro de brita nº. 1 apiloado com 7cm de  espessura, será 

assentada malha soldada de ferro CA60 - 5.0-C15, e sobre  este  o  piso  de  concreto  estrutural,  com 

8cm de  espessura,  com  resistência mínima de 25mpa.   O   sistema   de concretagem  adotado  para  

a  execução     do  piso  da  quadra  é  o  de  quadros intercalados  tipo  tabuleiro  de  xadrez,  com  

placas  de  2,00  x  2,00m  e  juntas  de dilatação deverá ter no máximo 10mm  sendo  o  acabamento  

final     do  piso  da  quadra  em  concreto cimentado desempolado liso, executado com o concreto 

ainda fresco, obedecendo as cores e dimensões das marcações de quadra, apresentadas em projeto. 

 A  forma  se  constituirá  de  réguas  (sarrafos)  de  pinho  na  dimensão  2,5  x  8  cm, dispostos em 

quadrados de no máximo 2,00m de lado, os quais serão substituídos por  réguas  de isopor,  quando  

da  concretagem no  sistema  de  tabuleiro  de  xadrez, sendo o isopor derretido com querosene para 

aplicação do enchimento da junta. 

Juntas 
 

O enchimento das juntas será em selante tipo mastic ou frio asfalto e espessura de 
 

1cm e  só será aplicado quando terminada a cura e endurecimento do concreto. 
 
Selagem das Juntas 

 
 O  material  selante  só  poderá  ser  aplicado  depois  que  os  sulcos  das  juntas estiverem limpos  e  

secos.  Para  tanto,  serão empregadas  ferramentas  com pontas em cinzel, vassouras de fios duros e 

jato de ar comprimido. 

A  aplicação  do  selante  deverá  ser  feita  de  forma  cuidadosa,  sem  respingar  a superfície e em 

quantidade suficiente para encher a junta, sem transbordamento. 

 

11 -  Pintura e Demarcação 
 
 

A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica para pisos do tipo 

poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os respectivos esportes conforme planta de 

marcação. A base será P.U. antiderrapante. 

A pintura será executada somente na área de jogos e não em toda a quadra. 

A pintura do piso deverá ser realizada quando o mesmo estiver  totalmente seco e isento de poeira, 

com espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas. 

 
 

 
 
 
 



 

 

12 -  Instalações elétricas 
 

Serão  executadas  de  acordo  com  o  projeto  especifico,  atendendo  às  normas  da ABNT.   

Nas tesouras  serão  acoplados  eletrodutos  de  1”  (uma  polegada) 32 mm de  PVC  rígido roscável  

para  passagem  dos  cabos  de  alimentação  elétrica  dos  projetores de LED.  Esses eletrodutos 

serão amarrado com uma fita de alumínio a cada 1,5m.  

Os   circuitos   que   alimentarão   a   quadra   de   esportes   deverão   ser   totalmente independentes, 

dotados de sistema de proteção através de 04 disjuntores trifásicos de 20A cada, abrigados em caixa 

com barramento e disjuntor geral bifásico de 40A. 

A ligação entre os refletores da quadra e o quadro de distribuição far-se-á através de cabo PP com 3 

vias de 2,5mm² cada. 

A  alimentação  do  quadro  de  distribuição  de  energia  para  os  refletores  da  quadra será 

executada em 3 X cabo de 2,5mm² (2F+N+). 

Sendo a  tensão 220V será ligado uma fase, um neutro e o terra, sendo de fundamental importância 

aterrar todos os circuitos. 

Serão utilizados projetores de LED de 220w, com 26.400 lúmens. Luvas e conexões de 32mm, 

abraçadeiras 4,5x200mm. 

A alimentação da rede existente com o CD, será com cabo de alumínio trifásico, 4 #4mm2. 

 

 
13 Equipamentos 
 

 
13.1 Girafas para Basquete 

 
Serão  em  tubo  galvanizado  diâmetros  de  4” polegada e espessura 4,50mm  firmemente 

chumbados  em fundação no piso  e soldados  sem rebarbas ou  arestas, de acordo com  os  projetos  

fornecidos  pela  Prefeitura,  recebendo  posterior  pintura  em tinta esmalte sintético. 

As  tabelas  serão  em  chapas  de  madeira  compensada  com tamanho de 1,80 x 1,20 m, chapa  de 

espessura 15mm,  com aro de metal e rede (sem suporte de fixação), convenientemente pintada, 

protegidas as faces externas por moldura em perfil  de alumínio.  

Os reforços em mão francesa em tubo de 2 polegada e espessura 3,65 mm, com avanço de 1,20 mts, 

removível por rodas com base de apoio através de contrapeso. Tabela em laminado naval, com 

dimensão de 1,80m x 1,20m, aro e redes em fio 2mm. 

 

13.2 - Traves de Futebol de Salão. 
 

Serão em tubo galvanizados, pintadas em primer com esmalte sintético, devidamente esquadrinhadas  

formando  um  conjunto  rígido,  conforme dimensões indicadas. 

Não devem  ser  fixadas  no  piso,  sendo  passíveis  de  remoção  quando  do  uso  da quadra  de  

basquete,  onde  terá  um  tubo  de  3”  (três  polegadas) e requadro de 1” polegada,  fixado  dentro  de 

base no piso, com tampa removível, tamanho largura 3,00 metros, profundidade 1,00 metro e altura 

2,00 metros. Terão também redes de polietileno com fio 4mm. 



 

 
 
 
 
 

13.3 - Poste para Vôlei 
 

Em  tubo  galvanizado  diâmetro  3”  (três  polegadas), altura 2,55 m,   pintado  com esmalte sintético, 

conforme dimensões estabelecidas pela Federação Brasileira de Voleibol e deverão dispor  de  catraca  

com  manivela  e  carretilha,  bem  como  alças  de  suporte  para fixação adequada da rede. Rede de 

náilon com fio 2mm e malha 10 cm, além de antenas oficiais em fibra de vidro. 

 

14 – Limpeza da Obra: Após do término dos serviços será feita a limpeza total da obra, tanto 
internamente como externamente, retirando-se todos os entulhos existentes, ficando a cargo do 
Município este ítem. 
 

15 – C.N.D. e ART da Obra: A empresa contratada fornecerá a ART da obra e as negativas junto aos 
órgãos competentes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muçum, 20 de fevereiro de 2018. 
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 Município de Muçum      Marcelo L. Deconto 
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