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1.1 APRESENTAÇÃO 

A presente especificação tem como objetivo, complementar os elementos gráficos do 

projeto de arquitetura, estabelecendo normas de serviços e indicações dos materiais a 

serem empregados. As normas brasileiras da ABNT complementarão estas 

especificações. 

 

1.2 OBJETO 

Este memorial, o projeto 

arquitetônico e a planilha 

orçamentária referem-se à 

reforma para instalação de 

cobertura na quadra 

esportiva do Grupo Escolar 

Municipal Célia Lisboa dos 

Santos, localizada na Rua 

Vidal Mendes, nº 900 – Bairro 

Boa Vista, nesta 

municipalidade. 

 

1.3 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

Nome: Mariana Bunn Souza 

Título do Profissional: Arquiteta e Urbanista 

Registro Nacional – CAU/BR: A90108-3  

 

• Trata-se da adaptação do projeto fornecido pelo FNDE - Cobertura de quadra 

escolar pequena para a área do terreno em questão.  

Disponibilizado no link: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/par/eixos-de-

atuacao/infraestrutura-fisica-escolar/item/5960-cobertura-de-quadra-escolar-pequena 
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1.4 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes 

neste memorial descritivo e no projeto. 

 

A Contratada deverá solicitar ao responsável técnico pelo projeto arquitetônico a 

última versão do projeto e demais documentos elaborados por este profissional. 

 

Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior 

escala. Em caso de divergências entre cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas 

em escala, prevalecerão sempre as cotas. 

 

O material a empregar, assim como a mão de obra, será de primeira qualidade 

objetivando a obtenção de um acabamento esmerado nos serviços. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como especificações, poderá ser 

feita sem autorização por escrito da fiscalização, que poderá impugnar qualquer 

trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificações fornecidos. As 

alterações autorizadas deverão ser cadastradas pela Contratada, com elaboração 

de desenhos “Como Construídos”, cujos originais serão entregues à Secretaria de 

Planejamento. 

 

Para produtos e materiais de marcas ou fabricantes mencionados nestas especificações, 

será admitido o emprego de similares, desde que ouvida previamente a fiscalização ou 

responsável técnico e mediante sua expressa autorização por escrito. Entende-se por 

similaridade entre dois materiais e equipamentos, quando existe a analogia total ou 

equivalência do desempenho destes, em idêntica função construtiva e apresentam as 

mesmas características exigidas na especificação ou no serviço que a eles se refiram.  
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Caberá à Contratada comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo 

oportuno, ao proprietário, não sendo admitido que a dita consulta sirva para justificar o 

não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.  

 

Todas as peças deverão ser devidamente embaladas para transporte, de forma a 

garantir a integridade dos materiais e equipamentos fornecidos. 

Serão de responsabilidade da Contratada toda a mão-de-obra, maquinários e acessórios 

necessários à perfeita instalação e funcionamento dos materiais e equipamentos 

fornecidos. 

 

Todas as medidas contidas nos projetos estão em centímetros. 

 

No início dos trabalhos a contratada deve contactar os fornecedores de todos os 

materiais especificados, pois não serão aceitos pedidos de substituição de materiais ou 

de prorrogação de prazos devidos à dificuldade de encontrar um produto na praça. 

 

A comunicação oficial entre a Contratada e a Prefeitura é o Diário de Obras que deverá 

ser preenchido diariamente. O modelo do diário deverá estar de acordo com o modelo 

exigido pelo Tribunal de Contas.  

 

A contratada terá a obrigatoriedade de entregar junto ao Fiscal da Obra do Setor 

de Engenharia da Secretaria Municipal de Planejamento, o Diário de Obras 

quinzenalmente, correspondendo ao período de 01 a 15 e 16 a 30/31 de cada mês. 

A falta de tal documentação motivará a não realização do boletim de medição. 

 

O pagamento dos serviços executados será realizado de acordo com o cronograma físico 

financeiro, ou seja, mensalmente. 
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1.5 SEGURANÇA 

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de 

Proteção Coletiva e Individual que se fizerem necessários no decorrer das diversas 

etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-05 e NR-18, bem como demais 

dispositivos de segurança necessários. 

 

1.6 ACESSIBILIDADE 

Com base no artigo 8º do Decreto Federal n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, a 

acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, 

total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, 

dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. 

 

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com 

dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado 

nas normas técnicas de acessibilidade, tais como: barras de apoio, equipamentos 

sanitários, sinalizações visuais e táteis. 

 

1.7 LIMPEZA 

Periodicamente o local deverá ser limpo, sendo procedida à remoção de todos os 

entulhos e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos.  

 

A obra será limpa após o seu término, havendo a remoção de entulhos, com todas as 

instalações e equipamentos testados e em pleno funcionamento, fornecendo completas 

condições de habitabilidade. 
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Serão considerados como limpeza os serviços de lavar e retirar os detritos que ficarem 

aderentes às superfícies. 

 

Deverá ser removida dos limites da obra, toda sobra de materiais, madeiras utilizadas 

em andaimes, entulhos etc.  

 

1.8 PROJETOS E MEMORIAL  

O setor de engenharia da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de 

Biguaçu fornecerá o projeto para execução dos trabalhos, juntamente com este 

memorial descritivo. 

 

Os projetos e este memorial têm como base as especificações técnicas, tabelas e 

cálculos do memorial desenvolvido pelo FNDE - Cobertura de quadra escolar pequena 

para a área do terreno em questão. 
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2 . MEMORIAL DESCRITIVO 
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2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Deverá ser instalado o barracão necessário ao atendimento geral da Obra, com previsão 

para depósito de materiais, escritório para o pessoal da contratada e fiscalização, 

sanitários, etc. 

 

Este barraco também servirá de escritório da empresa, para que se guarde de forma 

adequada os projetos e memorial descritivo, além dos diários de obra acima citados. O 

abrigo deverá ter instalação elétrica e todas as necessidades para seu bom 

funcionamento. 

 

A Contratada deverá manter no escritório da obra, em lugar de fácil acesso pela 

Fiscalização, cópia de todo o projeto e do cronograma de obras apresentado por ocasião 

da licitação, deverá manter também os diários de obra (que deverão ser preenchidos 

diariamente na obra) para que o fiscal possa vistoriar, semanalmente. 
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2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES  

2.2.1 PLACA DA OBRA  

A Contratada será responsável pela fixação das placas de obra exigidas pela legislação 

do CREA, e demais órgãos de fiscalização, bem como das placas indicativas do órgão 

repassador do recurso (caso exista) e do órgão responsável pela fiscalização. O desenho 

das placas deverá obedecer ao modelo padrão da Prefeitura de Biguaçu, sendo que os 

dados serão fornecidos pela equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, não 

sendo permitida a utilização de placas de lona ou com letras autocolantes. 

 

 

2.2.2 TAPUME 

Previamente a execução desta reforma, deverão ser erguidos tapumes de compensado 

com pelo menos 6mm de espessura e 2,20m de altura para fechamento de todo o 

perímetro em que não há muro, muro abaixo de 2,20m e/ou parede de fechamento. 

Além dos tapumes, deverá ser instalado um portão de controle de acesso com placa de 

compensado (mesma placa e altura do tapume) para acesso à obra.  

 

Os tapumes tem a finalidade de isolamento do canteiro de obras para garantir segurança 

e controle de acesso. 

 

Ao final dos serviços, os referidos tapumes deverão ser removidos.  
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2.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações das normas 

técnicas, NR 18 e demais normativas e legislações. 

 

Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, serão 

convenientemente removidos e destinados corretamente pela Contratada. 

 

2.3.1 DEMOLIÇÃO DA ARQUIBANCADA LATERAL EXISTENTE 

Deverá ser prevista a demolição da arquibancada lateral existente.  

A arquibancada dos fundos da quadra será mantida. 
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2.4 SISTEMA CONSTRUTIVO 

a) CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO  

O sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber: 

• Estrutura de concreto armado; 

• Estrutura metálica em arco treliçado para cobertura com telha metálica. 

 

b) VIDA UTIL DO PROJETO 

Sistema Vida Útil mínima (anos) 

Estrutura ≥ 50 

Cobertura ≥ 20 

 

c) REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

− Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

− ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações – Procedimento. 
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2.5 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

2.5.1 SISTEMA ESTRUTURAL 

a) CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural 

adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores 

informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificações, 

deverá ser consultado o projeto executivo de estruturas.  

Quanto à resistência do concreto adotada no projeto do FNDE: 

 

Estrutura FCK (MPa) 

Sapatas 25 MPa 

 

b) CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÃO DOS COMPONENTES 

 

• FUNDAÇÕES  

O FNDE disponibiliza as fundações do projeto em sapatas para os locais onde se 

julgue ser mais adequada. A taxa de resistência do solo utilizada no cálculo é de 2 

kg/cm², considerando o solo homogêneo.  

O FNDE recomenda que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT 

para determinação da resistência do solo e análise do perfil geotécnico.   

 

c) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

− ABNT NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de 

prova;  

− ABNT NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

− ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos; 

− ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 
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− ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão; 

− ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

− ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 

 

2.5.2 ESTRUTURA DE COBERTURAS - ESTRUTURA METÁLICA 

a) CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DO MATERIAL 

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e 

posteriormente das telhas metálicas leves.  

− O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo 

ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50.  

− Parafusos para ligações principais – ASTM A325 – galvanizado a fogo; 

− Parafusos para ligações secundárias – ASTM A307-galvanizado a fogo; 

− Eletrodos para solda elétrica – AWS-E70XX; 

− Barras redondas para correntes – ASTM A36; 

− Chumbadores para fixação das chapas de base – ASTM A36; 

− Perfis de chapas dobradas – ASTM A36; 

 

b) CONDIÇÕES GERAIS REFERÊNCIA PARA A EXECUÇÃO: 

O fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis que indicados nos 

Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praça. Sempre que ocorrer tal 

necessidade, os perfis deverão ser substituídos por outros, constituídos do mesmo 

material, e com estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis iniciais. 

Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser 

substituídos por perfis de chapa dobrados. 
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Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil de 

peças tracionadas ou fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para 

qualquer outra finalidade. 

 

Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações 

contidas nos Documentos de PROJETO.  

As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério 

estabelecido entre FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão ser 

parafusadas. 

 

As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento 

deverão ser dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos 

Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do 

esforço admissível na barra. 

 

Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de força 

cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 

75% de força cortante admissível na barra; havendo conexões a momento fletor, aplicar-

se-á critério semelhante. 

 

Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda de ângulo, exceto 

quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO. 

 

Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as 

soldas de importância deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. 

As superfícies das peças a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta de óleo, 

graxa, rebarbas, escamas de laminação e ferrugem imediatamente antes da execução 

das soldas. 
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As conexões com parafusos ASTM A325 poderão ser do tipo esmagamento ou do tipo 

atrito.  

 

Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois parafusos. O 

diâmetro do parafuso deverá estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no 

mínimo Ø1/2”. 

 

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverão ser providos de porca hexagonal 

de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que for dado 

o aperto. 

 

Os furos das conexões parafusadas deverão ser executados com um diâmetro Ø 1/16” 

superior ao diâmetro nominal dos parafusos. 

 

Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até 3/4"; 

para espessura maior, estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados, sendo, 

porém admitido sub-puncionamento. As conexões deverão ser dimensionadas 

considerando-se a hipótese de os parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensão 

admissível correspondente à hipótese de a rosca estar incluída nos planos de 

cisalhamento (= 1,05 t / cm²), 

 

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento, como 

tipo atrito, deverão ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforço 

de ruptura por tração. 

 

Os valores dos esforços de tração que deverão ser desenvolvidos pelo aperto estão 

indicados na tabela seguinte: 
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Parafusos (Ø) Força de tração (t) 

1/2” 5,40 

5/8” 8,60 

3/4” 12,70 

7/8” 17,60 

1” 23,00 

1 1/8” 25,40 

1 1/4” 32,00 

1 3/8” 38,50 

1 1/2” 46,40 

 

Nas conexões parafusadas do tipo atrito, as superfícies das partes a serem conectadas 

deverão se apresentar limpas isenta de graxa, óleo, etc. 

 

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas na tabela 

anterior, o aperto dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada, não 

sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotação da porca. As chaves 

calibradas deverão ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores 

de força de tração indicados na tabela anterior. Deverão ser feitos ensaios com os 

parafusos de modo a reproduzir suas condições de uso. 

Para as conexões com parafusos ASTM A307 (ligações secundárias) e as conexões das 

correntes, poderão ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos 

parafusos ASTM A394. 

 

 

 

 

mailto:admseplan@bigua.sc.gov.br


 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Página 22 de 43 
 

Rua Lúcio Born, nº 12, Ed. São João Evangelista, sala 110 – Bairro Centro  
Biguaçu – CEP 88.160-126 

Telefone (48) 3094-4120      E-mail admseplan@bigua.sc.gov.br 

c) TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e 

deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e 

armazenamento da estrutura metálica. 

 

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de contraventamentos 

provisórios para o transporte e armazenamento. 

 

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, 

de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra. 

d) MONTAGEM: 

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações 

contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execução e 

especificações técnicas). 

 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo 

a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser 

reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e 

angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 

 

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades 

suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança 

da estrutura o exigir. 

 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão 

ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços 
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de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de 

montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 

 

e) GARANTIA: 

O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos 

fornecidos quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, 

contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVIÇOS. 

 

f) PINTURA: 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, 

umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa 

de laminação, furos, etc... 

 

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo 

com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais: 

− Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de 

primer epóxi de 40 micras cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte 

alquídico também com 40 micras de espessura em cada demão. 

− Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação 

dos fabricantes. 

 

g) INSPEÇÃO E TESTES: 

Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

h) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS: 

− ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios; 

− ABNT NBR 6120– Cargas para cálculo de estruturas de edificações; 
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− ABNT NBR 14762 – Dimensionamento de perfis formados a frio; 

− ABNT NBR-8800 – Detalhamento para Execução e montagem de estruturas 

metálicas; 

− AISC – Manual of Steel Estructure, 9° edition. 

 

i) APLICAÇÃO NO PROJETO  

Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva coberta. 

2.5.3 COBERTURAS - TELHAS METÁLICAS - ONDULADAS 

CALANDRADAS E PLANAS - AÇO PRÉ-PINTADO BRANCO 

a) CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL 

− - Telhas onduladas calandradas de aço pré-pintado - cor branca.  

− 995 mm (cobertura útil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)  

 

b) MODELO DE REFERÊNCIA:  

− Isoeste – Telha Standard Ondulada calandrada e reta – OND 17 ou Super Telhas 

ST 17/980 calandrada e reta 

 

c) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e 

simultaneamente em águas opostas.  

 

Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação mínima determinada para cada tipo de 

telha.  

 

As primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame de cobre.  
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d) APLICAÇÃO NO PROJETO E REFERÊNCIA COM OS DESENHOS 

Cobertura da Quadra Poliesportiva. 

 

e) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS: 

− ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – 

Requisitos. 

 

2.5.4 IMPERMEABILIZAÇÕES - TINTA BETUMINOSA 

a) CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

Tinta asfáltica para concreto, alvenarias, ou composição básica de asfalto a base de 

solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante. 

 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO:  

A superfície deverá estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que comprometam 

a eficiência do produto. 

 

A forma correta e a aplicação com duas demãos, sendo cada uma em sentidos 

diferentes, necessitando um tempo de 12 horas em a 1a e a 2a demão. 

 

 A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superfície da fundação, conexões e 

interfaces com os demais elementos construtivos. 

 

c) APLICAÇÃO NO PROJETO: 

Vigas Baldrame  

 

d) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

− ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto 

− ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização – Procedimento 
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− ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade 

(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilização  

− ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização 

 

2.5.5 SISTEMAS DE PISOS 

• PISO EM INDUSTRIAL POLIDO 

Será executado em toda a área da quadra e seu entorno. 

 

a) CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL:  

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcação da quadra com 

pintura à base de resina acrílica e tinta epóxi antiderrapante. 

 

• ESTRUTURA DO PISO:  

− Espessura da placa: 9cm - com tolerância executiva de +1cm/-0,5cm;  

− Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel:  

− A armadura deve ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis 

e que atendam a NBR 7481.  

− Barras de transferência: barra de aço liso Ø=12,5mm; comprimento 35cm, 

metade pintada e engraxada;  

 

• SUB BASE:  

A sub base de 9cm com tolerância executiva de +2cm/- 1cm deverá ser preparada com 

brita graduada simples, com granulometria com diâmetro máximo de 19 mm.  
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b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO:  

• PREPARO DA SUB-BASE  

A compactação deverá ser efetuada com sapo mecânico ou com placas vibratórias; nas 

regiões confinadas, próximas aos pilares e bases deve-se proceder à compactação com 

placas vibratórias, de modo a obter-se pelo menos 100% de compactação na energia do 

proctor modificado.  

 

• ISOLAMENTO DA PLACA E SUB-BASE  

O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plástico (espessura 

mínima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regiões das emendas, 

deve-se promover uma superposição de pelo menos 15cm.  

As formas devem ser rígidas o suficiente para suportar as pressões e ter linearidade 

superior a 3mm em 5m;  

 

• COLOCAÇÃO DAS ARMADURAS  

A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição de malhas da tela soldada, 

nos sentidos transversais e longitudinais.  

 

• PLANO DE CONCRETAGEM  

A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e 

posteriormente as placas são cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas 

longitudinais. 

 

• ACABAMENTO SUPERFICIAL: 

A regularização da superfície do concreto deve ser efetuada com ferramenta 

denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum 

tempo após a concretagem, quando o material está um pouco mais rígido. 
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• DESEMPENO MECÂNICO DO CONCRETO: 

Deverá ser executado, quando a superfície estiver suficientemente rígida e livre da água 

superficial de exsudação. A operação mecânica deve ser executada quando o concreto 

suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de profundidade. 

O desempeno deve iniciar-se ortogonal à direção da régua vibratória, obedecendo 

sempre a mesma direção. Após o desempeno, deverá ser executado o alisamento 

superficial do concreto. 

 

• CURA: 

A cura do piso pode ser do tipo química ou úmida. Nos locais onde houver pintura, a 

cura química deverá ser removida conforme especificação do fabricante 

 

• SERRAGEM DAS JUNTAS: 

As juntas do tipo serradas deverão ser cortadas logo (em profundidade mínima de 3 cm) 

após o concreto tenha resistência suficiente para não se desagregar devendo obedecer 

à ordem cronológica do lançamento; 

 

• SELAGEM DAS JUNTAS: 

A selagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos 

70% de sua retração final; 

 

Quando não indicado em projeto, deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no 

sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo 

neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito. 

 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser preparada para 

receber a pintura demarcatória. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, partículas 

soltas, manchas gordurosas, sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o molde 

demarcando a faixa a ser pintada, com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando 

cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas. 
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c) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS: 

− NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado. 

− NBR 7481 - Tela de aço soldada, para armadura de concreto. 

− NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento. 

− NBR 11578 - Cimento Portland Composto. 

− NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial. 

− NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno. 

− NBR 11801 - Argamassa de Alta Resistência Mecânica para Pisos. 

− NBR 5739 - Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos. 

− NBR 7223 - Determinação da Consistência pelo Abatimento de Tronco de Cone - 

− Método de Ensaio. 

− ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds 

for Curing Concrete. 

− ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and 

FL Floo Levelness Numbers. 

− BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2: Concrete Wearing 

Surfaces. 
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2.5.6 PINTURAS E ACABAMENTOS 

a) CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DO MATERIAL 

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme 

especificado em projeto e citado abaixo:  

− Material: Tinta esmalte sintético CORALIT 

− Qualidade: de primeira linha 

− Acabamento: acetinado 

− Fabricante: Coral ou equivalente 

 

Os pisos em concreto de entorno da quadra receberão pintura acrílica COR CINZA 

conforme citado abaixo: 

− Material: Tinta acrílica Novacor Premium - PISOS 

− Qualidade: de primeira linha 

− Acabamento: próprio para pisos 

− Fabricante: Sherwin Williams ou equivalente 
 

Os muros de entorno da quadra receberão pintura acrílica COR BRANCA. 

 

A arquibancada existente e a porção de alvenaria dos pilares da quadra receberão 

pintura acrílica COR AZUL 

 

Deverá ser prevista a pintura de demarcação da quadra. 
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b) REFERÊNCIAS DE TONALIDADE DAS CORES: 

• AZUL:  

− SHERWIN-WILLIAMS – COR 021 (AZUL) ou equivalente. 

 

 

• BRANCO: 

− SHERWIN-WILLIAMS – COR 003 (BRANCO GELO) ou equivalente. 

 

 

• CINZA:  

− SHERWIN-WILLIAMS – COR 010 (CINZA CONCRETO) ou equivalente. 

 

 

 

c) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO 

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente. (para 

pintura metálica) 
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• PINTURA DE ACABAMENTO 

Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um acabamento 

perfeito, no mínimo duas.  

Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demãos subsequentes 

indicados pelo fabricante do produto. 

 

Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural metálico de 

referência. 

 

 
 

d) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS: 

−  ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não 

industriais – Classificação; 

− ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em 

edificações não industriais - Preparação de superfície. 
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2.6 HIDRÁULICA 

2.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 

A captação das águas pluviais foi definida, nos trechos de cobertura onde necessário 

pelo uso de calhas e condutores de PVC e descarga no piso em locais de fácil drenagem 

para o solo. 

 

O projeto de drenagem de águas pluviais compreende: 

− Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes da cobertura 

de Quadra Pequena; 

− Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de cobertura 

até o deságue final 

− Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de cobertura 

e condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de águas 

pluviais; 

 

a) NORMAS TECNICAS RELACIONADAS 

− ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 

− ABNT NBR 5688, Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água 

pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos; 

− ABNT NBR 10844, Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento. 
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2.7  ELÉTRICA 

2.7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No projeto de instalações elétricas foram definidos 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 concessionária local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados 

com base o critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância 

aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. 

Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados. 

 

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.  

A partir dos QD seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto.  

No quadro de medição é instalado o dispositivo de proteção contra surto classe I - 4 

pólos 350V – 100kA(modelo SIEMENS 5SD7 414-1 ou similar).  Já no quadro geral o 

dispositivo de proteção contra surto adotado é o da classe II, 4 pólos 350V – 40kA 

(modelo SIEMENS 5SD7 464-1 ou similar) .O circuito de tomada é dotado de dispositivo 

diferencial residual 25A (modelo SIEMENS 5SM1 312-0 MB ou similar) de alta 

sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem 

lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista, reatores 

eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica.  

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-

se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções 

que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 
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b) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

− NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

− ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores; 

− ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão; 

− ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores; 

− ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 

− ABNT NBR 5461, Iluminação; 

− ABNT NBR 5471, Condutores elétricos; 

− ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas 

prediais; 

− ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 

− ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas 

residenciais e similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores 

eletrônicos; 

− ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – 

Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos; 

− ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para 

tensões nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD); 

− ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas 

e análogas – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD); 

− ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 

1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 
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2.8 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - 

SPDA 

O projeto de SPDA é destinado a proteger a edificação contra descargas elétricas 

atmosféricas. A localização do sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

devem obedecer ao projeto de elétrica. A nova instalação deve ser conectada a rede 

existente. Os condutores de descida poderão ser embutidos no pilar externo,   

O eletroduto (haste) de aterramento deverá ser instalado em uma caixa de inspeção, de 

no mínimo 0,25x0,25m, com tampa de concreto e recoberto com uma camada de 

concreto magro com espessura mínima de 5cm.   

• NIVEL DE PROTEÇÃO II 

 

a) NORMAS TECNICAS RELACIONADAS 

− ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.  

 

2.9 CONEXÃO ENTRE A EDIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

EXISTENTE E A COBERTURA DA QUADRA 

Além da cobertura da quadra esportiva, deverá ser executava a cobertura metálica de 

conexão entre a quadra coberta e a escola com dimensões conforme projeto 

arquitetônico. 
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3  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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3.1 LIMPEZA DE OBRA  

A obra será limpa após o seu término, havendo a remoção de entulhos, com todas as 

instalações e equipamentos testados e em pleno funcionamento, fornecendo completas 

condições de habitabilidade. Serão considerados como limpeza os serviços de lavar e 

retirar os detritos que ficarem aderentes às superfícies. Deverão ser removidas dos 

limites da obra, toda sobra de materiais, madeiras utilizadas em andaimes, entulhos etc.  

 

3.2 GESTÃO DOS RESÍDUOS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Ao construtor recai a responsabilidade de implantar planos para gerenciamento de 

resíduos em suas obras, reduzir a geração de entulhos e o desperdício de materiais, e 

ainda, reutilizar, reciclar, e quando necessário, descartar os restos de forma adequada, 

sob pena de multa. Os transportadores, como as empresas de caçambas, também são 

responsáveis pelo destino dado aos resíduos das obras, devendo destiná-los de forma 

correta para reciclagem ou aterros.  

 

3.3 SEGURANÇA DO TRABALHO 

A CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento, manutenção e uso dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC) aos seus funcionários e 

empreiteiros, provendo de proteções regulamentadas nas NRs do MTE, máquinas, 

equipamentos e materiais.  

 

A CONTRATADA fornecerá aos operários e exigirá o uso de todos os equipamentos de 

segurança necessários e exigidos pela legislação vigente, tais como capacetes, botas, 

óculos, luvas, etc.  

 

A CONTRATADA manterá na obra o equipamento necessário à proteção contra incêndio 

de obra e de seu canteiro, com no mínimo 1 (um) extintor de incêndio de todos.  
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3.4 OBSERVAÇÕES  

a) Todos os materiais e serviços deverão ser de primeira qualidade;  

b) Todos os quantitativos indicados no orçamento, não eximem a firma de efetuar sua 

própria medição;  

c) Toda medição deverá ser solicitada no Departamento de Engenharia da Prefeitura 

Municipal de Biguaçu;  

d) Qualquer irregularidade constatada será imediatamente comunicada a empresa 

executora oficialmente, cabendo retificação do material ou serviço, sob pena e 

retenção de pagamento; 

e) Em caso de divergência ou omissão de especificações neste memorial, prevalecerão 

as normas vigentes no país.  

 

 

 

 

Biguaçu, 02 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

__________________________________ 

Mariana Bunn Souza 
Arquiteta e Urbanista | CAU/BR nº A90108-3 
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4 ANEXOS – PERSPECTIVAS FORNECIDAS PELO FNDE 

Imagens meramente ilustrativas, conforme projeto padrão FNDE, seguir as 

especificações informadas neste memorial e nos projetos. 

 

 

FIGURA 01 
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FIGURA 02: 

 

FIGURA 03: 
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FIGURA 04: 

 

FIGURA 05: 
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