
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obra: Revitalização do Campo de Areia da Praça/Parque Cidade das Crianças   

Área a construir: 661,19m² 

Proprietário: Município de Maravilha 

Endereço: Rua Euclides da Cunha, Centro, Maravilha – SCENCIAL DE ALVENARIA 



1) LOCAÇÃO DA OBRA: 
 

Será realizada a partir das cotas fixadas no projeto. Locar e marcar a direção da alvenaria de 

blocos de concreto e o vão dos acessos, utilizando a linha traçante e escantilhões industrializados 

ou de madeira (aprumar com base na medida referência com régua prumo-nível ou fio de prumo 

convencional), observando-se o nivelamento e o esquadro da obra. O nivelamento das fiadas da 

alvenaria de blocos será feita a partir das marcas riscadas nos escantilhões. Após o término deste 

serviço o responsável será comunicado para que possa fazer as devidas verificações. 

 

2) DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS: 
 

Deverá ser realizada a remoção de grama e do muro de pneus, devendo os pneus serem 

removidos e descartados em local determinado pelo município.  

Será removida a alvenaria presente no perímetro do campo de areia, bem como o piso, 

próximo aos postes de concreto dos fundos do campo (antigos espaços para árbitros), não 

considerando o reaproveitamento. 

Além disso, deverá ser demolido um trecho de 1,00 metro da mureta entre o passeio público 

da Rua Coberta e a Arquibancada que será executada, criando assim um acesso PCD no primeiro 

lance da arquibancada, o qual deverá ser executado no mesmo nível do passeio público. 

  

3) ESCAVAÇÕES E ATERROS: 
 

Serão feitas as escavações necessárias para execução da regularização da base com 

concreto 20 Mpa e das vigas baldrame. Para as escavações da arquibancada, deverá ser utilizado 

no aterro, material isento de matéria orgânica, em camadas sucessivas de 20cm, molhadas e 

apiloadas, garantindo-se a estabilidade do terreno. Deverão ser realizados também os cortes 

previstos em projeto.  

 

4) FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO: 
 

Primeiramente, deverá ser executado um concreto de regularização de 7 cm de espessura e 

15 cm de largura, em todo o comprimento das vigas. Depois, serão executadas as vigas de 



baldrame em concreto armado moldadas in loco com blocos canaleta (14X19X19cm) com duas 

barras de aço CA-50 com diâmetro de 8 mm. O concreto terá resistência mínima de 25 MPa. 

 

5) ALVENARIAS: 
 

Serão executadas em alvenaria de bloco de concreto estrutural, dimensões de 14X19X39 (cm) 

de primeira qualidade, assentados de cutelo em todas as paredes (e/ou muros), com argamassa 

de cimento e areia média, no traço 1:7, com aditivo plastificante, na quantidade utilizada conforme 

especificação do fabricante. A espessura da junta deverá ser de no máximo 1,5 cm. As juntas 

devem ser niveladas, prumadas e alinhadas. Os blocos deverão ser molhados antes de sua 

colocação. 

 

Observação 1: Inclusos telas de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria e pinos de aço 

com furo; 

Observação 2: Toda a alvenaria será preenchida com concreto FCK = 15 MPA; 

Observação 3: Os tubos de aço galvanizado da estrutura do alambrado deverão ser chumbados 

30 centímetros com concreto na alvenaria.  

 

6) PISO E CONTRAPISO: 
 

Para a área destinada aos árbitros, deverá ser executado piso em concreto armado, usinado, 

moldado in loco, com 6 cm de espessura, com resistência de 20 MPa. Posteriormente será 

executada a camada de contrapiso com 3 cm de espessura. Todos os caimentos para as águas 

de lavação deverão ser dados no contrapiso. 

 

7) PINTURA DAS PAREDES/MUROS DE BLOCOS DE CONCRETO: 
 

Primeiramente, deverá ser feita a aplicação de fundo selador acrílico em todas as paredes e 

muros de blocos de concreto, externas e internas. Depois será feita a pintura com duas demãos 

de tinta acrílica. A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura de película 

de cada demão, será mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas. 



Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca, o 

que evitará o enrugamento e descolamento. 

 

8) CONTENÇÕES: 
 

Para a execução da arquibancada em paver, deverão ser executadas contenções de terra em 

cada lance dos degraus com alvenaria de blocos de concreto. E nas laterais, a contenção dos 

pavers será executada com guias de concreto moldado in loco, com 13 cm de espessura. 

 

9) CANTEIROS DAS ÁRVORES: 
 

Serão realizados canteiros para as árvores com guias de concreto moldado in loco, conforme 

projeto. Após executados, deverá ser feito o espalhamento de 3 cm de espessura de pedriscos 

(ou pedra britada nº 0) em cada um dos canteiros.  

 

10) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO (PAVER): 
 

Após realizados cortes, aterros e as devidas compactações do solo, será executada uma 

arquibancada em piso intertravado, com blocos retangulares de 20 cm x 10 cm, espessura de 6 

cm e FCK=35 Mpa.  

 

11) DRENAGEM: 
 

Será executado um coletor de água pluvial linear com grelha entre o primeiro nível de pavers 

da arquibancada e a parede de blocos de concreto (conforme projeto). E para a drenagem da água 

do campo de areia, serão deixados drenos nos blocos de concreto, para saída da água através de 

caixas de passagem. 

 

12) ALAMBRADO: 
 

Após executada a alvenaria das paredes/muros da quadra e chumbados os tubos de aço 

galvanizados com DN 2’’ (E =3,25 mm, com pintura esmalte sintético) da estrutura do alambrado, 

serão instalados os tubos de aço galvanizados com DN 1.1/4’’ (E =3,25 mm, com pintura esmalte 



sintético) para o fechamento superior e a tela eletrosoldada de arame galvanizado com fio de 1,90 

mm (aproximadamente 14 BWG), malha de *5 X 10* CM, com altura de 1,00 metro. Estão inclusos 

dois portões de acesso, com estrutura em tubos de aço galvanizado DN 2’’ e E = 3,25 mm, com 

pintura em tinta esmalte sintético e tela em arame galvanizado 14 BWG,  conforme projeto. 

Observação: Os tubos de aço galvanizados da estrutura do alambrado terão dimensão total de 

1,30 m, sendo 0,30 m chumbados com concreto na alvenaria. 

 

13) PEDRA ARDÓSIA: 
 

O acesso aos portões do alambrado se dará através de degraus com pedra ardósia de 1,00 

m x 0,50 m. Cada lado possuirá dois degraus para acesso ao alambrado, conforme projeto. 

 

14) LIMPEZA FINAL DE OBRA: 
 

Ao final da obra, a mesma deverá ser entregue limpa, com remoção dos entulhos. Inclusos 

carga, manobra e descarga de entulho. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 

a) Qualquer modificação no projeto arquitetônico terá que ter prévia aprovação do autor do 

projeto. 

b) Todos os serviços e materiais utilizados na obra deverão estar em conformidade com as 

Normas da ABNT e normas locais. 

c) Todos os trabalhadores da obra deverão portar EPI (Equipamento de Proteção Individual). 

d) Qualquer visitante deverá usar capacete de proteção, estando munido de autorização para 

adentrar na obra. 

e) Nenhuma construção, demolição ou reforma pode ser feita no alinhamento da via pública 

sem que haja em toda frente um tapume com 1,80 metros, altura mínima, devendo ficar 

livre para o trânsito público uma faixa do passeio de largura mínima de 1,00 metro, ou 

metade da largura do passeio. O presente não é aplicável aos muros e grades de altura 

normal. 



f) Os serviços, especialmente em casos de demolição, escavação ou fundação, não deverão 

prejudicar os imóveis e instalações vizinhas, nem o passeio dos logradouros. 

g) A limpeza do logradouro público, em toda a extensão que for prejudicada em 

consequência dos serviços ou pelo movimento dos veículos de transporte de material, 

será permanentemente mantida pela empreiteira. 

 

Maravilha – SC, 09 de dezembro de 2021. 
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Arquiteta e Urbanista 
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Proprietário 

 

 


