
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Obra: Praça PNE - Praia do Barco 

Endereço: Praia do Barco - Capão da Canoa/RS. 

 

 

O Presente Memorial tem por finalidade orientar a execução da Pavimentação, quadra 

de futebol de salão, banheiros, depósito, Cancha de Bocha, e Iluminação da Praça. 

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 o modo de execução da construção de cada 

unidade. 

 

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: 

Será executada a forma de contorno na área delimitada através de quadro de guia de 

pinus, devidamente travada e em perfeito alinhamento, servindo para definir a altura da 

camada de concreto do piso; 

As formas poderão ser de reaproveitamento 2X, estando em bom estado, devendo ser 

aplicado o desmoldante antes da concretagem para facilitar a desforma, molhando-se 

previamente as formas de forma abundante; 

Toda a área do piso a ser concretada deverá possuir uma tela soldada ø 4.2 mm de 

malha 15 x 15cm, distanciada com espaçadores a 1,50 cm do piso existente; 

O piso de concreto deverá ter caimento de 5% conforme projeto, do maior eixo 

longitudinal para as laterais e para o fundo, para o escoamento das águas da chuva e 



evitar o acúmulo de água sobre o piso. A elevação do nível no eixo da quadra será 

compensada com o lastro de brita, que deverá preencher, também, as depressões 

existentes no piso, servindo de base para o novo piso; 

Antes de cada etapa de concretagem deve-se molhar toda a área a ser concretada para 

que não ocorra a absorção da água do concreto a ser lançado; 

O novo piso a ser concretado deverá ser executado em uma única vez, do início ao fim, 

de forma ininterrupta para que não fiquem emendas; 

O concreto será espalhado nas canchas seguindo etapas pré-estabelecidas para um bom 

andamento da obra. O espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal que, após o 

adensamento, exista pouca sobra de material para ser removido, facilitando os trabalhos 

com a régua; 

Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de concretagem 

“bicheiras”, o adensamento do concreto será realizado com o auxílio de vibrador 

mecânico. Depois de adensado, o concreto deverá ser reguado em toda a extensão da 

cancha de concretagem, garantindo-se, assim, a uniformidade da superfície. 

Será executada uma única camada de concreto usinado de alta resistência (fck 30 Mpa) 

com espessura de 10cm para regularização com concreto armado sobre a malha de tela 

soldada para possibilitar o acabamento por polimento na superfície do concreto. 

O acabamento superficial do concreto será realizado com polimento de acabadora 

mecânica profissional até que a superfície do piso torne-se lisa, sem porosidade e livre 

de ondulações. 

Com a finalidade de manter as condições de hidratação do cimento e evitar fissuras por 

retração, deve-se fazer a cura do concreto com manta úmida ou aspersão de água por no 

mínimo 7 dias. 

Após o período entre 12 e 20 horas do término da CONCRETAGEM, será realizado o 

corte das juntas previsto para o piso. O corte deverá ser efetuado com serra específica de 

disco diamantado e terá profundidade de 2,00 cm. As juntas deverão ser espaçadas e 

serradas de modo que as placas do piso fiquem nas dimensões de 2,50 x 2,50 m 

(aproximadamente), não devendo ultrapassar uma área de 9,00 m² a fim de evitar a 

fissura do piso de concreto. 

Passado o período de 28 dias de cura do concreto, as juntas de dilatação do piso deverão 

receber selamento com aplicação de mastique flexível a base de poliuretano ao longo de 

todas as juntas de dilatação. 

 

Deverá ser respeitado o período de cura de 28 dias entre a execução do piso de concreto 

e a aplicação da pintura; 

A superfície deve estar totalmente limpa e seca, isenta de pó, umidade, ceras, óleos, 

resíduos de vernizes e resinas para a sua correta aplicação; 

Serão aplicadas 2 (duas) demãos de pintura de tinta acrílica do tipo Novacor ou similar 

para a demarcação das faixas de múltiplo uso, com largura de 7,00 cm, indicativa de 

cada tipo de modalidade de esporte conforme projeto; 

As cores serão distintas para cada demarcação de esporte e de acordo com cada 

federação, e que deverá ser avalizada pela Fiscalização do Departamento de Engenharia 

da Prefeitura Municipal. 

 

3 – SANITÁRIOS E DEPÓSITO 

 

3.1. FUNDAÇÃO 

Conforme NBR 6122/19. A fundação será executada em concreto armado composto de: 



Micro estacas de diâmetro 22cm, com profundidade de 2,5m. Vigas baldrame 15x30cm 

(Fck 25 MPa) com armadura longitudinal 4d=8mm e transversal d=5mm c/ 15cm. 

 

3.2. ESTRUTURA 

A estrutura será composta por pilares e vigas em concreto armado e deverá ser 

executada conforme preceitos da NBR 6118/2014. 

Os pilares serão em concreto armado (fck 25 Mpa), com seção 20 x 22cm e armadura 

longitudinal 4 Ø 10 mm e transversal Ø 5 mm cada 15 cm. 

As vigas serão adicionadas sobre as paredes de alvenaria, as mesmas serão em concreto 

armado (fck 25 Mpa) de seção 15x30 cm, armadura longitudinal 4 Ø 8 mm 

e transversal Ø 5 mm a cada 15 cm. 

O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, 

quanto necessário, segundo as recomendações de norma. O agregado graúdo a ser 

utilizado na mistura deverá ser proveniente de britagem de rocha sã, isento de resíduos e 

materiais pulverulentos. A água destinada ao concreto deverá ser limpa e isenta de 

matéria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



orgânica. Lançamento do Concreto – O concreto deverá ser lançado logo após o 

amassamento, não sendo permitido entre o fim desse e o início do lançamento, um intervalo 

de tempo superior a duas horas. Deverão ser tomadas precauções para manter a 

homogeneidade do concreto, sendo que a altura de queda livre não poderá ultrapassar 1,50m. 

O sistema de transporte do concreto deverá permitir o lançamento direto, evitando depósitos 

intermediários e o adensamento deverá obedecer a todos os parâmetros de norma. 

 

3.3. ALVENARIA 

As paredes serão em alvenaria de tijolos 6 furos assentadas com argamassa de cimento, cal e 

areia 1:2:8. 

Os blocos cerâmicos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem trincas. 

As juntas deverão ter no máximo 15mm, permanecendo perfeitamente colocados em linhas 

horizontais contínuas e verticais descontínuas. 

O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, 

quanto necessário, segundo as recomendações de norma. A água destinada ao concreto 

deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica; 

Junto aos vãos das janelas deverá ser executada vergas e contravergas e sobre as portas 

vergas, ambas em concreto armado, com engastamento lateral mínimo de 20 cm. 

 

3.4. COBERTURA 

Será executado laje em concreto espessura mínima 12cm, com devida inclinação mínima de 

de 2% a qual servirá como telhado. 

Executar impermiabilização na mesma. 

Forro: Será da própria laje, recebendo o revestimento de chapisco, emboço,reboco, selador e 

pintura com tinta acrílica semi-brilho. 

 

 

3.5. REVESTIMENTO E OUTROS. 

Deverá ser aplicado revestimento de chapisco, emboço e reboco conforme especificação, nas 

paredes externas. 

Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 0,5cm. 

O emboço será executado em argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8, sobre o 

chapisco. 

Reboco executado em argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:1:3, na espessura de 

1,5cm. 

Na parte interna do piso ao pé direito(toda parede) dos banheiros e depósito, fornecer e 

executar revestimento cerâmico Classe A, com as peças  nas dimensões 0,33 x 0,45 m, ou 

equivalente, da marca Eliane, Portobello ou similar, aplicado, em perfeito esquadro, com 

argamassa colante, através do uso de desempenadeira dentada e martelo de borracha; 

 

3.6. APARELHOS SANITÁRIOS E OUTROS. 

Em cada banheiro, Instalar 2(duas) barras de apoio do tipo metal cromado com 90 cm de 

comprimento e 1(uma) barra retangular, instaladas com parafusos e buchas nos locais 

indicados em planta para auxílio junto ao sanitário e lavatório.  

 

Também serão instaladas saboneteira, toalheiro, papeleira e placas de identificação em 

ambos banheiros. 

 

3.7. PISOS 

Sanitários e Vestiários: Para a execução dos pisos deve-se respeitar as especificações abaixo: 



Lona para impermiabilização: Deverá ser instalada lona para que a mesma evite que a 

umidade do solo venha a superfície do piso. 

Leito de Pedra Brita: deverá ser executado um leito de pedra brita com 5cm de espessura; 

Lastro de Concreto: deverá ser executado um lastro de concreto para contrapiso, com FCK 

20 MPa, na espessura de 5cm com esteira de ferro 4.2mm malha 20x20 cm; 

Pisos Internos: piso cerâmico antiderrapante PEI 5, 45x45cm, assentado com argamassa 

colante, incluindo rejuntamento com argamassa industrializada e regularização de base com 

espessura de 2,5cm. 

Deverá ser instalada soleira em granito nas portas externas, medindo 15 cm de largura. 

Rodapés: O rodapé deverá ser da mesma pedra do piso cerâmico, colado com argamassa 

industrializada com 7,5 cm de altura.  

3.8. ESQUADRIAS 

As esquadrias deverão obedecer rigorosamente o projeto arquitetônico, quanto a sua 

localização, forma de abertura e tamanho. As fechaduras serão de primeira qualidade, de 

marca solidamente consolidada no mercado. 

Portas: Deverão ser em madeira, dimensões conforme projeto, almofadada com marco e 

alisares em Cedro ou Angelim, e ferragem (dobradiças em metal cromado e fechaduras do 

tipo alavancas) necessária para o perfeito funcionamento do mesmo. 

Deverá ser instalados grelhas de entrada e saída de ar em todas as portas. 

 

3.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

- Entrada de Energia: 

Deverá ser executada entrada para energia no local, bifásica, incluindo poste, fiação, fio 

terra, caixa para instalação do medidor, seguindo as normas da CEEE e da ABNT. 



– Instalações e tubulações: A tubulação será embutida nas paredes, executada com 

condutores do tipo PIRASTIC ou similar, os eletrodutos serão de PVC tipo mangueira 

corrugada. Os pontos de luz serão com lâmpada LED 9w completa com plafon. As caixas de 

passagem serão de 2x4 cm de plástico, assim como os espelhos das tomadas e interruptores 

também serão de material plástico. 

 

Todos os materiais deverão sofrer aprovação prévia da fiscalização. E deverá ser executada 

conforme projeto elétrico. 

 

3.10. PINTURAS 

O teto do sanitário receberá acabamento mediante 1 demão de selador e pintura de duas 

demãos de tinta acrílica fosca na tonalidade(cor) a definir junto a fiscalização no setor de 

engenharia. 

 

Aplicar em toda a face das paredes externas uma demão de selador e duas demãos de tinta 

acrílica semi-brilho na mesma tonalidade(cor) a definir junto a fiscalização no setor de 

engenharia. 

 

As portas de madeira deveram receber acabamento de duas demãos de tinta esmalte sintético 

semi brilho na tonalidade(cor) a definir junto a fiscalização no setor de engenharia. 

 

3.11. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 
 

SUMIDOURO: 

Conforme projeto, será construído um poço absorvente (sumidouro) com capacidade para 2,5 

m³, de dimensão 2,5 x 1,0 x 1,0 m.



O sumidouro servirá para captar os resíduos sólidos dos sanitários e vestiários. 

Os serviços só deverão ser iniciados mediante o prévio isolamento da área; 

A área escavada deverá ser protegida por chapas de compensado durante o período necessário 

para a execução da tampa do sumidouro; 

Deverá ser removido o aterro com a grama existente no local; 

Deverá ser removido o aterro para a execução do sumidouro conforme indicado em projeto para 

suprir a necessidade da rede de esgoto; 

Tanto a grama quanto a terra serão reaproveitadas posteriormente, para reposição sobre a tampa 

do sumidouro a ser confeccionada; 

Dessa forma, o material deverá ser depositado próximo ao sumidouro para posterior 

reaproveitamento ao final do serviço. 

 

ALVENARIA E TAMPONAMENTO:  

As paredes do sumidouro serão executadas em alvenaria de blocos cerâmicos de seis furos meia 

vez deitados desencontrados, com junta argamassada de 1,5 cm; 

Previamente ao assentamento dos blocos cerâmicos serão realizados o nivelamento e a 

compactação do solo na vala; 

O substrato resultante deverá constar de lastro de camada de brita na base com espessura 

aproximada de 0,10 m, a qual será compactada manualmente com emprego de água corrente e 

malho manual; 

O nivelamento e a compactação do solo serão efetuados dentro da mais perfeita técnica; 

A dimensão do sumidouro corresponde às paredes internas de alvenaria; 

Ao término dos serviços deverá ser confeccionada uma tampa de concreto armado para o 

fechamento do sumidouro; 

A tampa envolverá toda a dimensão das paredes até as faces externas; 

O sumidouro terá a tampa confeccionada em concreto armado com o uso de laje pré- moldada; 

Sobre as vigotas e tavelas será executada uma malha de aço CA 60 com diâmetro de 6 mm e 

espaçamento de 0,15 m nos dois sentidos; 

Sobre a malha de aço deverá ser executada uma camada de concreto FCK 15 MPA; 

A espessura total da laje será de aproximadamente 0,13 m; 

Antes da concretagem deverão ser dispostas tubulações de visita de PVC CL8 de diâmetro 100 

mm para sucção. 

 

REATERRO:  

Após a execução do sumidouro, deverá ocorrer o reaterro com areia junto às paredes externas; O 

reaterro consiste na reposição do material escavado, complementando os vazios deixados pela 

execução das paredes do sumidouro; Deverá ser assentada a grama que será reaproveitada 

juntamente com a camada de aterro, considerando-se o nível das paredes prontas com a 

respectiva tampa; Os reaterros deverão ser executados manualmente, com auxílio de 

equipamentos específicos, conforme os volumes envolvidos, devidamente compactados e 

molhados de modo a serem evitados desníveis, por recalque, nas camadas aterradas. 

 

BOCAIS PARA SUCÇÃO NA TAMPA DO SUMIDOURO:  

Na tampa do sumidouro deverá ser instalado conforme indicação em projeto, em 1 pontos 

distinto no eixo longitudinal da maior dimensão da tampa, tubulações de visita de PVC CL8 de 

diâmetro 150 mm; 

Essas tubulações de visita possibilitarão a retirada de resíduos por caminhão de coleta de 

resíduos sólidos; 



A tubulação deverá possuir um CAP de vedação na parte superior para possibilitar o fechamento 

a fim de evitar odores oriundos do sumidouro; 

As extremidades de cada tubo ficarão cerca de 10 cm acima e abaixo das faces superior e 

inferior da tampa. 

Deverá complementar a rede a instalação de caixas de inspeção, fossa séptica  e filtro anaeróbio, 

conforme projeto. 

As bacias sanitárias serão de louça com caixa acoplada na cor branca e com assento plástico 

também na cor branca. 

Os lavatórios deverão ser em louça suspensa na cor branca. As instalações para os lavatórios 

será mediante uso de sifão sanfonado inteligente em material plástico ligado à rede de esgoto 

embutida na parede. 

 

METAIS/OUTROS 

As torneiras das pias deverão ser de ½” em metal cromado para lavatório e de uso em bancada. 

Não serão aceitas torneiras em material ABS cromado. 

Juntamente com a torneira deverá ser instalada ligação flexível instalando-se ligação flexível em 

material plástico de 1/2"; 

Instalar registro de gaveta bitola ¾” com derivação da rede hidráulica existente próximo ao 

local;  

 

 
 

 

4 - CALÇAMENTO DA PRAÇA. 

 

 Meio-fio:  

Deve-se utilizar meios fios de concreto pré-moldado nas dimensões de 13x15x30x100 cm, com 

suas juntas argamassadas. 



 

 

 

 

Figura 01 – Meio-fio concreto pré-moldado 13x15x30x100cm 

 

 Passeio intertravado:  Deverá ser realizado passeio da área interna e entorno da praça, canchas 

de bocha e futebol, nas cotas e dimensões indicadas em projeto. 

A pavimentação dos passeios será de blocos de concreto pré-moldado intertravados do tipo 

holandês com fck 35 MPa, nas dimensões de 6,00 cm de altura, 10,00 cm de largura e 20,00 cm 

de comprimento, assentados em meia-esquadria (forma espinha de peixe) sobre um colchão de 

pó de pedra de 6,00 cm. 

Durante a execução da pavimentação em PAV’s deve-se deixar o gabarito para o posterior 

assentamento do piso tátil com argamassa. 

As rampas de acessibilidade serão do mesmo tipo de pavimento e devem conter sinalização tátil 

de alerta perpendicularmente ao sentido do deslocamento de acordo detalhamento de projeto. 

 

Figura 02 – Modelo bloco concreto pré-moldado intertravado tipo holandês 

 

Figura 03 – Modelo do assentamento tipo espinha de peixe 

Com o assente da pavimentação deverá seguir os serviços de rejuntamento 

com pó de pedra, espalhando-a com vassourão até se obter o perfeito enchimento dos vazios 

para sua posterior 



 

compactação com placa vibratória. Após a compactação deve-se substituir as eventuais peças 

que apresentarem rachaduras ou trincas. 

 

Piso tátil de alerta e direcional: 

 Deverá ser instalada conforme detalhamento de projeto, sinalização tátil horizontal do tipo 

alerta e direcional, em placas de dimensões 20x20x2,0cm, fabricados em concreto na cor 

amarela ou vermelha. Durante a execução da pavimentação em PAV’s deve-se deixar o 

gabarito para o posterior assentamento do piso tátil com argamassa. 

 

Figura 04 – Modelo piso tátil de alerta em concreto de 20x20x2,0cm. 

Na área do playground com piso de areia conforme projeto, será executado a colocação de 

meios fios de concreto pré moldados de 13x15x30x100cm, com suas juntas argamassadas 

para contenção e areia, a qual será do tipo areia média e preencherá 18cm de altura. 

 

5.ILUMINAÇÃO 

 

Conforme locado em projeto, deverá ser instalados 4 luminárias tipo pétalas, com poste em 

madeira, com altura mínima 3,5mts.  
 
 

 6. Cancha de bocha: 

 

Estrutura:  

A estrutura da cancha de bocha compreende, no fornecimento e instalação dos pilares de 

madeira, para a sustentação da cobertura e também o fechamento das paredes laterais e 

cabeceiras da cancha de bocha, a ser executado conforme projeto apresentado e 

especificações a seguir: 

Os pilares da cancha de bocha, deverão ser em madeira tratada equivalente da região de 

seção 15x15 cm, cravados no solo existente à uma profundidade mínima de 70 cm.As tábuas 

das paredes da cancha de bocha deverão ser em madeira tratada equivalente da região de 

seção 2,5x30 cm, devidamente aparelhada. 

Deverão ser utilizadas guias de em madeira tratada equivalente da região, seção 2,5x15 cm, 

nas cabeceiras das paredes da cancha e corrimão, devidamente aparelhada. 

 

 Cobertura: 

 Telhado: Deverá ser executado cobertura com telhas fibrocimento onduladas, espessura 

6mm, conforme projetos e especificações do fabricante. 

Trama de madeira: Deverá ser executada trama em madeira angelim ou similar, composta 

por terças de seção 6x12 cm, para apoio e fixação do telhado. 

 

Piso da cancha: 



Pó de pedra: O piso da cancha de bocha será executado com uma camada de 15 cm de pó de 

pedra. 

Transporte: Trata-se do transporte de brita com caminhão basculante de capacidade 10 m³ 

posto na pedreira. 

 

Compactação: Após a aplicação da camada de pó de pedra conforme item anterior, deve- se 

proceder a compactação mecânica do mesmo com placa vibratória (sapo). 

 

 Pintura do madeiramento da cancha de bocha: 

Pintura: todo o madeiramento da cancha de bocha deverá receber três demãos de pintura em 

verniz sintético. 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 
Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento 

Av. Paraguassú, 1881 - Capão da Canoa/RS - 95.555-000 
Fone/Fax: (51) 3995-1100 - 1150 
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Dos Complementos: 

A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução dos 

serviços. 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos 

adequados. 

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente da 

empresa executora dos serviços.  

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado. 

A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos serviços 

executados. 

A placa deverá ser afixada no início da obra. O modelo da mesma será fornecido pelo Dep. 

de Engenharia. 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem 

reavaliados pelas empresas participantes da licitação. 

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 

O prazo de conclusão desta obra é de 180 dias. 

 

 

Capão da Canoa, 09 de Janeiro de 2020. 

 

 

_________________________ 

    Diego Martins Ferruda 

   Técnico em Edificações 

       CRT/RS 5514703    

 


