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JUSTIFICATIVA 

Considerando a necessidade de proporcionar maior convívio entre a população, 

qualidade de vida e promover mais segurança e bem estar social para os munícipes que utilizam 

o espaço em questão é que foi solicitada a CONSTRUÇÃO DA QUADRA no Bairro Bela 

Vista no Município de Afonso Cláudio. 

A obra refere-se a CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA, a elaboração deste projeto tem como 

objetivo apresentar informações técnicas com a finalidade de discriminar e estabelecer 

parâmetros e diretrizes que deverão ser observados na execução das atividades da obra e de 

seus serviços. 

O presente memorial integra e complementa o projeto arquitetônico da referida execução e 

instalação de Alambrado e visa determinar as orientações básicas para disciplinar o emprego, 

bem como a especificação de materiais a serem aplicados na fase de execução dos serviços 

devidamente discriminados no decorrer deste. 
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IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

 

O local do referido projeto de construção, se localiza na Rua Merentino Cândido de Souza, 

na Cidade de Afonso Cláudio. Em seu entorno se encontram edificações comerciais, religiosas 

e residencias, interligados através de um sistema viário pavimentado bloco sextavado cuja 

identificação se segue: 

 

- Área da quadra: 332,00 m² 

- Local: Bairro Bela Vista - Município de Afonso Cláudio – ES 

- Localização: 20º05’11,68’’ S   41º 07’ 44,40” O (Google  Earth) 

 

    Localização da Praça no Bairro Bela Vista 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1 e 2 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES 

 A Administração da obra é de responsabilidade exclusiva do Responsável Técnico de 

execução, com ART anotado no respectivo Conselho de Classe, não é passível de aditamento e 

será pago proporcionalmente ao andamento das obras. 

Será obrigatória a presença do Mestre de obras encarregado, do CONSTRUTOR, durante 

condução dos serviços, até o seu término.  

A guarda e vigilância de materiais e equipamentos da obra são de responsabilidade do 

CONSTRUTOR.  

O quadro efetivo da obra será dimensionado pelo CONSTRUTOR, selecionando operários com 

comprovada capacidade técnica e responsabilidade pela condução dos serviços, utilizando-se 

de mão de obra idônea, agrupando permanentemente em serviço uma equipe homogênea e 

suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório à obra. 

Observar severamente as normas de segurança no trabalho expedidas pelo Ministério do 

Trabalho, atentando-se sempre para as medidas de proteção aos operários e a terceiros, de 

acordo com a NR-18. 

A Placa da obra deverá ser confeccionada de modo a conter todas as informações pertinentes, 

medindo 2,00 x 1,00 m, acompanhando o padrão IOPES. A obra deverá ser locada com gabarito 

de madeira. 

Deverá ser instalado na obra um barracão para depósito de cimento com área de 10,90m², de 

chapa compensado 12,00 mm e pontaletes 8,00x8,00 cm, piso cimentado e cobertura de telhas 

de fibrocimento de 6,00 mm, inclusive ponto de luz. 
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3 – PISO 

Na área de jogo será executado piso para quadra poliesportiva fck=25Mpa, espessura de 

10,00cm, armado com tela Q138, camada única de concreto bombeável com brita nº 01, 

acabamento com rotoalisador, juntas com corte em serra diamantada, preenchida com mastique, 

base de 5,00cm solo brita 30% e resina endurecida. 

 

4 – COBERTURA 

 Sobre a quadra será executada uma cobertura com estrutura metálica constituida por 

perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) 

com sistema de trat. e pintura. A cobertura será de telha de aço/alumínio esp.=5,00cm. 

    

  Modelo similar telha em alumínio (imagem ilustrativa) 

 

5 – PINTURA  

Na quadra será executada pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 03 

demãos, incluindo o fundo preparador, nas cores Amarelo Canário e Azul Del Rey conforme 

detalhado na prancha de especificação de pinturas, apresentada em projeto. 
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As demarcações da quadra serão feitas com tinta acrílica, na cor branca e adotando listras com 

espessura de 5,00cm, conforme especificado em projeto. 

Nos pilares será aplicada pintura para superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e 

duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor Azul Del Rey, conforme projeto. 

        

                                 cor amarelo canário                                                                  cor azul Del Rey 

 

6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

A EMPREITEIRA deverá entregar um par de traves para futebol de salão de tubo de ferro 

galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m com rede para futebol de salão. 
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7 – LIMPEZA DA OBRA 

A obra deverá estar limpa de qualquer resquício de material utilizado, bem como em perfeitas 

condições as quais serão verificados os serviços executados para posterior entrega definitiva da 

obra, ficando ao encargo da empreiteira juntamente com as liberações ambientais para 

destinação do material a ser removido como entulho e derivados. 

A placa de inauguração a ser instalada no processo final de entrega da obra será em Aço 

Escovado nas dimensões 42x60cm. 

 

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua 

execução. As definições dos equipamentos em geral aplicados no projeto, não devem ser em 

hipótese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista e equipe técnica 

da Secretaria de Infraestrutura. Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e 

confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material 

utilizado.  

 

 

Afonso Cláudio, 02 de junho de 2022. 

 

 

 

 

                            _______________________________________________ 

   Eng. Glauber Alves de Moura 

   Autor do Projeto (CREA: 39487/D-ES) 

 


