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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

ARQUIBANCADAS E BANHEIROS DO PARQUE DE RODEIOS 

ASSIS SANTOS RODRIGUES 

 

PERIMETRAL LUIZ GRAZZIOTIN, BOM JESUS, RIO GRANDE DO SUL 

OBJETO: ARQUIBANCADAS E BANHEIROS DO PARQUE DE RODEIOS 

 

O presente memorial descritivo fixa normas gerais para a construção de uma Arquibancada e 

banheiros do Parque de Rodeios, com comprimento de 30,00 metros, largura de 7,50m metros e 

altura de 7,00 metros.  

O projeto prevê a demolição de pequeno galpão de madeira existente, e construção de um novo 

espaço coberto de arquibancadas em concreto, com espaços para copa/ lancheria, além de banheiros 

masculino, feminino e PNE. Os serviços executados e os materiais utilizados deverão observar 

rigorosamente os projetos, memoriais e especificações técnicas. 

O engenheiro responsável pela execução da obra deverá apresentar a ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) devidamente quitada. 

 

INSTALAÇÕES DA OBRA: A obra será mantida limpa, sendo o entulho transportado para locais 

apropriados. Durante a execução da obra, deverão ser removidos periodicamente os entulhos de 

obra, mantendo em perfeitas condições de acessos à obra.  

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas 

normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 Equipamentos de Proteção Individual, NR-18 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Deverá ser ocupado um 

barracão existente para depósito. 

 

ESCAVAÇÕES DE SOLO/ ATERRO: Serão executadas escavações necessárias para a locação 

das sapatas, deverá ser executado aterro para nivelamento do terreno, até o nível das vigas de 

baldrame, deverá ser executado escavação e aterro, de fossa filtro e sumidouro. 
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DEMOLIÇÕES: Todo o entulho gerado deverá ser estritamente retirado do local, no momento da 

demolição, por se tratar de um local de lazer, não deverá ser causado nenhum dano que possa 

interferir no local. Os entulhos deverão ser descartados corretamente pela empresa executora da 

obra. 

 

SAPATAS: As mesmas devem ser executadas com auxilio de retro escavadeira. Para levantamento 

dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados. O volume de aterro deverá incluir os aterros 

necessários para cobrimento das sapatas e vigas de baldrame assim como a calçada frontal prevista 

no projeto. 

 Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas deverão estar 

limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, solo 

carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, deverá haver total 

esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá 

ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma 

camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. 

 Sapatas deverão ser executadas 0,80 x 0,80 x 0,30 concretados com concreto fck 25 armadura 

deverá ser utilizado ferro 12,5mm esp. 20 cm por 20cm. 

 

VIGAS: Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as 

seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a 

concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção. 

Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem das 

sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem 

deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para se 

evitar a fissuração da peça estrutural. 

 

 

PILARES: As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, 

arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas 
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deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da 

norma pertinente.  

 

 LAJES: O escoramento das lajes pré-moldada deverá ser executado com escoras de madeira. As 

formas deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Executar concretagem da laje 

com concreto usinado bombeado com espessura de 4cm. Após a concretagem a cura deverá ser 

executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A desforma deverá seguir 

os procedimentos Indicados em norma. 

 

ALVENARIA: Tijolos cerâmicos serão salpicados e rebocados, de primeira qualidade. Paredes do 

banheiro deverão receber chapisco e emboço internamente, com revestimento cerâmico rejuntado, 

até o teto.  

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentado-se os blocos 

em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser 

verificados. Os tijolos devem ser assentados com argamassa de cimento e areia. 

 

COBERTURA: Telhas metálicas. Serão aplicadas telhas de aço ou aluzinco.. As fixações com a 

trama do telhado devem ser feitas conforme as melhores praticas e recomendações do fabricante. 

 

ESTRUTURAS DE COBERTURAS: A estrutura do Telhado Deverá ser executado tesouras e 

estruturas metálicas, conforme projeto. 

 

PORTAS E JANELAS: Deverá ser utilizada madeira maciça local de eucalipto. A madeira deve 

estar bem seca. Todas as portas deverão ser de madeira maciça inclusive as internas dos banheiros. 

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de 

parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. As portas deverão ser pintadas tinta esmalte e 

lixadas  

 

FERRAGENS: As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e 

zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem 
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suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os 

cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de 

mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão utilizar 

cilindros comuns. Nas portas do PNE indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão 

colocados puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta. 

 Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverão ser lixados 

e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem 

as superfícies lisas e isentas de asperezas. 

 

ESQUADRIAS: Deverá ser instalado nos banheiros e salas das laterais janelas basculante 0,40 x 

0,60cm. As esquadrias serão de alumínio ou ferro, fixadas na alvenaria, em vãos reenquadrados e 

nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima de 3mm do tipo liso. 

 

IMPERMEABILIZAÇÕES: Deverá ser feito impermeabilização das vigas de baldrame do subsolo 

e paredes e piso das áreas molhadas. 

 

ACABAMENTOS/PINTURA: As paredes devem ser lavadas e limpas isentas de qualquer tipo de 

sujeira. 

 

Paredes externas – Pintura: As paredes externas receberão revestimento de pintura com tinta 

acrílica para áreas externas. Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes 

de iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos 

rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais 

saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim 

de evitar a formação de bolhas. 

 

Cerâmica (30x40cm): Revestimento em cerâmica 30 X 40cm, branco gelo, do piso à altura de 

2,60m. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo 

modelo referência. Comprimento 40cm x Largura 30cm. 
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Aplicação no Projeto: 

 

- Todas as paredes internas dos ambientes do banheiro. 

Piso cerâmico 40x40 cm 

 

Caracterização e Dimensões do Material: 

 

- Piso em placas de cerâmica 40cm x 40 cm cor branco gelo; 

- Pavimentação em piso cerâmico PEI -5 

-Todas as áreas deverão receber piso cerâmico 40x 40 cm 

 

Sequência de execução: 

 

 Após o nivelamento do contrapiso aplicar o cimento cola e assentar as peças espaçadas com 

espaçadores plásticos de acordo com recomendações do fabricante, após a secagem executar 

rejuntamento epóxi cinza platina. 

 

Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

 

- Deverá ser feito assentamento com argamassa industrial adequada para cerâmica sobre contrapiso. 

 

Piso em Cimento desempenado no pátio da frente. 

 

Caracterização e Dimensões do Material: 

 

- Pavimentação em concreto, com 10cm de espessura sobre camada de brita 5 cm. 

 

Sequência de execução: 
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Serão executados pisos de concreto desempenado, no pátio da frente, após o aterro e compactação 

com equipamento especifico, espalhar camada de brita com 5cm, após executar concretagem, 

espessura de 8cm de concreto FCK 20 mpa. 

 

TETOS 

 

 Características e Dimensões do Material: 

 

 - Teto em laje, com reboco liso. Pintura acrílica branca  

 

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

 

Executar salpico, emboço e pintura acrílica em todas as lajes. 

 

 

LOUÇAS /METAIS /CUBAS/ SANITARIOS E ACESSÓRIOS 

 

 As bancadas dos banheiros em pedra de mármore branco, conforme projeto, com cubas embutidas. 

 

 Torneiras de Metal  

 Bacia sanitária na cor branca com caixa acoplada. 

 Sifões em PVC branco 

 Válvulas para ralo das cubas, em PVC branco. 

 Chuveiro elétrico 220V. 

 Ralos de PVC branco. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral 

das luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O 

atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela 
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concessionária local em 220V. A rede existente de energia tem que atender a nova demanda do 

bloco de ampliação, conforme o projeto. Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de 

consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de 

qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. As instalações elétricas foram 

projetadas de forma independente para cada bloco, permitindo flexibilidade na construção, operação 

e manutenção. Dessa forma cada bloco possui um quadro de distribuição.  O projeto de 220V terá 

um disjuntor geral novo de 50A. As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo 

consumo de energia como as fluorescentes e de LED, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto 

fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. 

 

FOSSA FILTRO E SUMIDOURO: No projeto de instalações hidrossanitário, deverá ser 

executado conforme projeto, com fossa filtro e sumidouro com dimensões e características do 

projeto. 

 

 

            Bom Jesus, 28 de dezembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

MARCOS RONNING 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA-210160 


