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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA SINTÉTICA  

LOCAL: PRAÇA MUNICIPAL, RUA JORGE LACERDA, CENTRO 

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL 

RESPONSÁVEL TÉCNICA: SABRINA DAL MAGRO ZAFFONATO 

 

1. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever os serviços e 

materiais para execução de uma quadra esportiva com gramado sintético nas 

dependências da Praça Municipal Balduíno Schneider, situada à Rua Jorge Lacerda, 

Centro de Guarujá do Sul – SC. 

 

2. INFORMAÇÕES E DESCRIÇÃO SOBRE A OBRA  

DA LOCAÇÃO 

A locação para execução da quadra se dará em uma área escolhida pelo 

proprietário, nas dependências da Praça Municipal, sendo avaliado o local como de 

menor impacto à vegetação existente e menos serviços de corte e aterro de solo. A 

dimensão da obra será de 14,30x26,30m – 376,09m². 

A escavação do solo e terraplanagem, assim como a retirada da vegetação 

rasteira e entre outros, fica a cargo da prefeitura municipal, sob supervisão do setor de 

Engenharia do Município e da Responsável Técnica pelo projeto. 

ESTRUTURA E ALVENARIA 

A estrutura será de concreto armado, executada in loco, com fundações tipo 

sapata seguindo detalhamento estrutural e postes metálicos. 
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Serão erguidos muros nas laterais conforme projeto arquitetônico, na altura de 

1,00m, com alvenaria convencional em blocos cerâmicos furados na horizontal 

9x14x19cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, de 

preparo manual.  

A alvenaria receberá revestimento de argamassa com espessura de até 25mm, 

apresentando perfeito acabamento de plano, prumo e nível, com arestas vivas e 

alinhadas, sem imperfeições e textura uniforme. 

IMPERMEABILIZAÇÕES 

As vigas baldrames deverão ser impermeabilizadas com emulsão asfáltica 

devendo as superfícies estarem limpas e isentas de partículas soltas e poeiras para 

execução do serviço. 

PAVIMENTAÇÃO 

O solo receberá lastro de material granular graduado, espessura de 8cm, o qual 

deverá ser devidamente compactado para posterior aplicação do pó de brita em camada 

fina, aproximadamente 2cm, a qual também deverá ser rigorosamente compactada pois 

essa será a base para instalação do gramado sintético. 

Não será executado piso em concreto de acordo com indicações do fabricante 

do gramado sintético, sendo a base executada com material granular compactado a 

melhor opção. A quadra terá desnível de 1% para o lado esquerdo para escoamento da 

água, evitando que se formem poças no gramado. Mais além neste memorial, será 

descrita a drenagem dessa água. 

O gramado sintético será aplicado conforme instruções do fabricante, seguindo 

rigorosamente método e materiais de aplicação indicados, sendo que a contratada 

deverá apresentar garantia do produto. As faixas esportivas já fazem parte da grama 

(pronta de fábrica) e deverão ser executadas conforme croqui da prancha 03/10, sendo 

que as cotas estão alinhadas com o centro da faixa tendo essa a largura de 10cm.  

Após instalada a grama sintética, deverá ser espalhada pela sua superfície grãos 

de borracha e areia fina para amortecimento de quedas, itens previstos no orçamento 
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e indicado pelos fabricantes. Fica o proprietário ciente que deverá fazer eventuais 

reposições desse material, mantendo sempre a quadra em perfeitas condições de uso.  

Fica também a cargo do proprietário solicitar reparo e/ou troca do gramado 

durante o período da garantia, seja por má aplicação ou má qualidade do mesmo, sendo 

a contratada responsável pela troca, isentando a responsável técnica do projeto por 

qualquer responsabilidade quanto à essas questões. 

Não deve haver desnível entre o nível do gramado sintético e o nível da calçada 

que dá acesso à quadra. 

DRENAGEM 

A drenagem interna da quadra será feita pela lateral, com uma vala próxima a 

mureta de 1,00m (ver detalhe drenagem), com tubo dreno recoberto de manta de bidim 

geotêxtil. O tubo será colocado acima de uma camada de brita nº 1 o mesmo deverá ser 

recoberto com brita nº 3, facilitando o escoamento da água para o tubo e evitando que 

as partículas do solo prejudiquem a drenagem.  

Na parte externa dos muros será instalada lona plástica na altura de 75cm, ou 

menos onde o solo tiver nível inferior. Será distribuída uma camada de brita com largura 

de 25cm e altura de 10cm para dreno evitando que a água empoce e provoque danos à 

estrutura do muro. Acima, deverá ser feito reaterro até que se atinja o nível original do 

solo. 

FECHAMENTO LATERAL E SUPERIOR 

A quadra terá fechamento lateral em alambrado para quadra esportiva, 

estruturado com tubos de aço galvanizado fixados com chumbadores na estrutura de 

concreto armado, com altura de 1,80 a partir da mureta de alvenaria, 2,80m do piso 

acabado. A partir dessa altura, será instalada rede de proteção nas laterais até a altura 

de 6,00m do piso acabado e na parte superior da quadra, com a finalidade garantir a 

segurança aos usuários da quadra e das demais pessoas que fazem uso do espaço 

público.  
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Os tubos de aço seguem até a altura de 6,00m do piso acabado, sendo que 

também serão instalados tubos na vertical nas alturas 2,80m, 4,60m e 6,00m. para 

sustentar e prender a rede de nylon. Serão instalados tirantes de cabo de aço para 

sustentação da rede de nylon na parte superior da quadra. 

Haverá dois portões, ambos de correr em estrutura de aço galvanizado com tela, 

padronizando toda estrutura lateral da quadra, em dimensões e locais especificados em 

projeto. 

PINTURA 

Será executada pintura com tinta acrílica nas muretas em alvenaria após 

recebimento de massa única, exceto as faces em contato com o solo. Deverá ser 

executado o desempeno da superfície para proporcionar acabamento liso e livre de 

imperfeições, adequado para recebimento de pintura. As cores serão escolhidas pelo 

proprietário. 

ACESSÓRIOS 

A empresa deverá fornecer e instalar conjunto para futsal com traves oficiais, nas 

dimensões de 3,00 x 2,00m em tubo de aço galvanizado, com pintura de tinta esmalte 

sintético e redes de polietileno 4mm. 

ILUMINAÇÃO 

Serão instalados 4 refletores com lâmpadas de led de 125 W ou similar, conforme 

previsto no projeto de instalações elétricas, na parte superior, fixados junto aos postes 

de aço galvanizados de sustentação da tela e da rede de proteção. A alimentação das 

instalações elétricas proverá da rede pública existente no local. 

LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA 

Os resíduos gerados durante a execução da obra são de total responsabilidade 

da empresa contratada, devendo esta dar a devida destinação aos mesmos. Para 

entrega final da obra será feita vistoria pelo Município de Guarujá do Sul, proprietário e 

pela responsável técnica do projeto, Engenheira Sabrina Dal Magro Zaffonato.  
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OUTRAS INFORMAÇÕES 

Não haverá instalações hidráulicas e/ou hidrossanitárias por opção do 

proprietário, uma vez que no local já existam banheiros públicos e torneiras de jardim. 

 

Guarujá do Sul, 10 de Maio de 2022. 

 

__________________________________ 
Sabrina Dal Magro Zaffonato 

Engenheira Civil 
CREA SC 147706-5 
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