
MEMORIAL DESCRITIVO 

REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL ALUÍSIO KLAUCK, CUNHATAÍ – SC 

 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços de arquitetura 

paisagística e reforma da edificação do GINÁSIO MUNICIPAL ALUÍSIO KLAUCK existente. A obra prevê 

melhorias para o espaço através de uma arquitetura paisagística no pátio de estacionamento, assim 
como melhorias na edificação, estando estas prevista para ser executada no município de Cunhataí – 
SC.  

Todos os materiais e serviços empregados obedecerão as normas técnicas da ABNT. Em caso de dúvida 
ou divergência com relação ao uso de determinado material esta deverá ser comunicada à fiscalização 
e ao responsável pelo projeto arquitetônico, para verificação e solução. 

Qualquer elemento que for danificado, deverá ser substituído recebendo o acabamento recomendado 
ou de acordo com o padrão existente caso o mesmo não tenha sido especificado neste caderno. 

A empresa executora tem responsabilidade de instalar de início, a placa da obra, em chapa de aço 
galvanizado, dimensão de 1,20x 0,80 m², com descrição de valores do projeto, identificação da 
empresa executora e outras informações que forem necessárias.  

 
2 -  ALVENARIA   

 Nos fundos ginásio, aproveitando um vazio existente, serão construídos banheiros, para tanto 
será necessário quebrar 3,15 m², área correspondente a abertura das janelas e porta de acesso pelos 
fundos. 

 As paredes divisórias serão em alvenaria de tijolos cerâmicos de 06 (seis) furos de barro, de 
dimensão de 9x19x39cm, dispostos a cutelo, com argamassa no traço 1:2:9, cimento, cal e areia 
respectivamente, obedecendo-se as dimensões do projeto arquitetônico. 

O assentamento da alvenaria deve ter como referência os pilares e vigas, esticando-se as linhas 
nos diversos níveis de fiadas pré-definidas. Os tijolos deverão ser molhados na fase de assentamento 
antes da colocação da argamassa.  

 

3 -  REVESTIMENTOS INTERNOS – PAREDE 

A parede em tijolos inicialmente será chapiscada com argamassa traço 1:3 (cimento e areia 
grossa), devendo ser molhadas com antecedência. A área chapiscada terá uma cobertura uniforme, o 
revestimento posterior só poderá ser aplicado após decorridas 24 horas. 

 O emboço será do tipo massa única no traço 1:2:8 de cimento, cal e areia, espessura de 20mm. 
Seu acabamento deverá ter uma superfície lisa e uniforme. 

Todas as paredes internas, na área dos banheiros a ser construídos receberão revestimento 
cerâmico, do tipo esmaltado extra, dimensão de 33x45 cm, na cor branca.  

4- REVESTIMENTO – PISO 

Em área demarcada em projeto, onde existe piso de concreto, será aplicado a pintura epóxi, em duas 
demãos.  



 

Após limpa e sem poeira, a superfície do piso receberá a pintura, que poderá ser aplicada e espalhado 
com rodo ou rolo, a critério da empresa. 

Na área onde serão construídos os banheiros a pavimentação será em cerâmica, cor branca, 
dimensão de 45x45 cm.. 

Os pisos deverão ser assentados com argamassa AC2, para ambientes internos. 
Os pisos serão cuidadosamente classificados para evitar peças com qualquer defeito nas 

dimensões, textura e coloração. 
O rejunte só poderá ser aplicado 72 horas após a colocação do mesmo, sendo que antes do 

endurecimento do rejunte será procedida a limpeza. 
A utilização das áreas revestidas só deverá ser feita após cinco dias da colocação do piso. 

 

5- PINTURA 

Todas as paredes internas e externas em alvenaria, sem revestimento cerâmico serão pintadas com 
tinta acrílica, em duas demãos, na cor a ser escolhida pela administração municipal,  

Todos os guarda corpos, esquadrias, pilares e estrutura de fechamento do ginásio serão pintados com 
tinta esmalte automotiva, na cor a ser escolhida pela administração municipal. 

Todas as esquadrias em madeira serão pintadas em esmalte acetinado, duas demãos. 

 

6- ESQUADRIAS  

Na área de entrada do terreno, serão colocados dois portões de ferro, PF- 500x200, com duas folhas 
de abrir cada, ambos serão com gradil em metalon redondo de 3/4’’, vertical com duas barras cruzadas, 
de acordo com detalhe em projeto. É necessário o cuidado na instalação do mesmo, permitindo a 
abertura total de cada folha, ou seja 180°.   

Também serão instalados nos banheiros a ser construídos, janelas e portas com dimensão e abertura 
conforme projeto e orçamento. 

7- QUADRA POLIESPORTIVA  

O piso em madeira da quadra poliesportiva será removido, não áreas onde possui deterioração ou 
falhas, e substituído por novas tabuas. 

Após termino do trabalho de recuperação do assoalho em madeira, será polido e encerrado todo o 
piso, e então pintadas as faixas de demarcação com 5 cm de largura, com tinta à base de borracha 
clorada. 

Na entrada da quadra do ginásio será colocado um guarda-corpo em ferro, barra chata de 3/16’’, 
disposto no sentido vertical e diagonal, conforme detalhe em projeto. 

A cada 2 metros de extensão do gradil, faz-se necessário a fixação vertical de um tubo no piso, deverá 
ser perfurado cerca de 30 centímetros de altura do piso para engaste seguro do mesmo, afirmando a 
estabilidade da estrutura com os possíveis impactos gerados sobre ela. 
 

8- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

As instalações hidráulicas deverão observar o constante em projetos e normas da ABNT, não 
sendo aceito a locação de fossas sépticas em distâncias inferiores a 1,50 m de divisas de lotes.  

Os materiais a serem utilizados serão de PVC (cloreto de polivinilico) rígido soldável, indicando-
se especialmente o uso de materiais da marca Tigre. 



 

As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo 
apresentar declividade mínima de 2 %, no sentido do escoamento. 

As canalizações enterradas serão devidamente posicionadas para não passarem junto com as 
redes de esgoto cloacal ou pluvial. 

As canalizações não poderão passar dentro de fossas, poços absorventes, poços de visita, caixa 
de inspeção ou valas. 

As canalizações terão os traçados mais curto possível, evitando-se colos altos e baixos de 
acordo com o projeto específico. 

Para evitar perfurações acidentais nos tubos por pregos, parafusos, etc., as reentrâncias ou 
canaletas serão fechadas com argamassa de 1:3 (cimento e areia). 

A rede de esgoto cloacal compreende um sistema interligado que irá para uma fossa séptica, 
filtro anaeróbico e por último ao sumidouro, sendo o dimensionamento de acordo com as normas da 
ABNT. 

A fossa séptica e o filtro anaeróbico serão em polietileno, já o sumidouro será com concreto 
pré- moldado, ambos com dimensionamento em projeto, calculado conforme o número de 
contribuintes. 

A instalação predial dos esgotos sanitários, como parte integrante do sistema separador 
absoluto, não receberá em hipótese alguma águas pluviais nem substâncias estranhas em sua 
canalização. Para coletar os dejetos de água servidas provenientes do piso serão instalados, em 
posição adequada, ralos sifonados com grelha, ligados sempre diretamente a uma caixa de inspeção. 

Nas instalações serão utilizados tubos e conexões em PVC (cloreto de polivinilico ou polivinil 
clorado), rígido, resistente a impactos, abrasão e a produtos químicos. Será utilizado produto de marca 
Tigre. As tubulações enterradas deverão ter caimento perfeito, mínimo de 2%. As caixas de inspeção 
e de gordura serão de alvenaria, revestidas internamente. 

 
9- PAVIMENTO SALA DE TRANSMIÇÃO  

Sobre o vestiário, será construído um segundo pavimento, que será fechado com divisórias em MSO, 
de 35mm, altura de 2,20 m, possuindo uma faixa de vidro fixo de1,10 m de altura, peitoril de 1,00m.  

Na entrada será instalada uma posta em madeira semi-oca de 0,70x2,10m. 

E o acesso ao pavimento, demarcada em projeto, se dará com uma escada em ferro de 3,25 m de 
altura e 0,90 cm de largura, 18 degraus de 30x90 na chapa xadrez de 3mm, um patamar de 
0,90x0,90cm de chapa xadrez de 3mm, estrutura em tubo de 50x50, com espessura de 1,5mm e 
corrimão em tubo de1 ¼ 1,20mm, pintura na cor cinza. 

 

10- CAIXA DE DRENAGEM  

Na entrada do ginásio será feita uma caixa em alvenaria com fechamento superior com grade de ferro, 
para coleta de águas pluviais, que serão direcionadas sentido ao muro de pedras existente. 

É necessário que a caixa de drenagem possua de 40 a 45 cm de profundidade, estando alinhado com 
o fundo do tubo de concreto. 

Quanto a grade de ferro, é necessário a atenção à norma de acessibilidade NBR 9050, respeitando os 
espaçamentos das grades. 

 

 

 

 



 

11- FLOREIRAS 

As floreiras se darão na divisa do lote com a rua 4 de Julho, e também sobre o muro de pedras 
existente, desde a extensão do passeio até a edificação do ginásio de esportes. 

A estrutura das floreiras será constituída por alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, com dimensão de 
5x10x20 centímetros. Com fundações nos pilaretes e pequenas vigas de baldrame para estruturação 
do alinhamento das fiadas de tijolos. 

Os pilaretes também em tijolos cerâmicos maciços, possuirão um coroamento feito de concreto, 
conforme projeto. 

As floreiras, receberão uma cerca em alumínio anodizado, tipo barra chata, altura de 40cm, fixada nos 
pilaretes, conforme detalhe em projeto. A cerca de aço deverá ser na cor marrom, remetendo a cor da 
madeira. 

Ao final de todo o trabalho se faz necessário a pintura dos tijolos maciços com verniz sintético, 2 
demãos. 

Nas arquibancadas e escadas externas, locadas ao lado do campo suíço, será colocado uma capa de 
concreto, traço 1:4 (cimento e areia), espessura de 2 centímetros.  

A base para a execução das floreiras será uma capa de concreto, traço 1:4 (cimento e areia), 
espessura de 2 centímetros. 

O coroamento dos pilaretes, deverá ser feito em concreto, com a mesma argamassa de concreto. 

 

12- COLETA PLUVIAL  

 No telhado na lateral sul será instalado uma calha direcionada para o fundo da construção, e 
com tubulação direcionado 3 caixas de água de 20000 litros. 

 As caixas de água serão posicionadas sobre uma base em pedra argamassada, local delimitado 
em projeto. 

 

13- PASSEIO PÚBLICO  

A calçada do passeio público da rua 4 de Julho na extensão do lote e o acesso a edificação do Ginásio, 
será pavimentado em paver de concreto, dimensão de 20x10, e espessura de 6 cm. Deverão ser 
observadas e seguidas as normas de acessibilidade NBR 9050 e NBR 16537. 

No estacionamento, a mesma pavimentação do passeio será continuada com o mesmo material, o 
paver de concreto. Nas extremidades onde não tem floreira será colocado meio fio pré-moldado de 
15x30 cm. 

Seguindo o projeto, deverá ser feita a guia podo tátil direcional e alerta em todo o percurso delimitado, 
dimensão de 40x40x2,5 cm. 

O acesso de veículos e rampa de acesso a pedestres deve ser com concreto usinado, espessura de 8 
mm, aramado. 

Conforme projeto deverá ser deixado uma faixa de canteiros na lateral da rua, onde será plantada a 
grama esmeralda. 
Ao final de todo o trabalho se faz necessário a pintura do paver de concreto com verniz sintético, 2 
demãos. 

 



 

14- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

Deverá ser conforme projeto anexo. 

 

7 - ENTREGA DA OBRA 

Durante a obra e após o término dos serviços, o município de Cunhataí, através de seu responsável 
técnico fará a averiguação dos trabalhos, podendo vetar materiais que forem considerados 
inadequados, impróprios, de qualidade inferior ou não cumprirem o padrão estabelecido. 

 

 

 
 

 

 

 

Cunhataí, 11 de abril de 2018 
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Prefeito Luciano Franz  
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC 
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Arquiteta e Urbanista  
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