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TÉCNICA

APRESENTAÇÃO
O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios para a
execução da obra relativa à construção de COBERTURA DE QUADRA COM
REFORMA DE PISO - Quadra Poliesportiva 23,23m x 32 m, área total de 743,42 m2
para o Município de Caraíbas - BA.
Todos os materiais a serem utilizados deverão ser de 1ª qualidade, não devendo
apresentar nenhum defeito de fabricação.

1.0

INTRODUÇÃO

O presente memorial e especificação técnica têm como finalidade fixar as condições
gerais e específicas que deverão ser obedecidas na elaboração das obras de implantação
da Quadra, determinando normas e processos a serem utilizados para execução dos
serviços.
Para a execução dos serviços, o Construtor deverá disponibilizar toda a mão de obra,
materiais e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a
assegurar andamento e o acabamento satisfatório das tarefas.
Deverão ser obedecidas as exigências municipais e principalmente as Normas
Brasileiras da ABNT, bem como as normas e procedimentos das Companhias
Concessionárias de Serviços Públicos, no que se refere à implantação das Obras.

2.0

MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será, obrigatoriamente, de primeira
qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina, satisfazendo às presentes
especificações e as normas da ABNT.
Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum material por outro
equivalente, isto só poderá ser feito mediante autorização do responsável técnico.

Caberá ao responsável técnico, sempre que preciso exigir do construtor ou efetuar por
iniciativa própria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que
considere necessário, de modo a preservar a boa qualidade.
Nestas especificações, deve ficar perfeitamente entendido que em
caracterização de materiais, equipamentos e componentes da
determinadas marcas, tipos ou fabricantes, utilizados como
subentendida a alternativa “ou equivalente”, com a mesma função
qual será admitida a critério da responsável técnico.

3.0
3.1

todos os casos de
obra, através de
referências, fica
e características, a

SERVIÇOS
Mão-de-obra

A mão de obra a ser empregada, deve ser sempre de primeira qualidade, com operários
tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. Para execução dos serviços, os
operários deverão utilizar, obrigatoriamente, equipamentos de proteção individual
(EPI).
3.2

Ferramental e equipamentos

Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro de obras do
ferramental e dos equipamentos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento dos
trabalhos de forma a garantir segurança e produtividade.

4.0
4.1

QUADRA POLIESPORTIVA
Placa da Obra

A placa da obra terá as dimensões, conteúdo e padrão específicos, cabendo sua
execução e colocação por conta da Construtora. A placa deve ter formato retangular, na
proporção de 4,00 m (largura) por 2,00 m (altura), e assentada em local de fácil
visualização.

4.2

Almoxarifado

Para o suporte dos trabalhadores, organização e armazenamento de material será locado
um container – almoxarifado com banheiro nas dimensões de 6,00 x 2,30 m.

4.3

Locação da Obra

Consistem na execução da locação todos os elementos necessários à perfeita
implantação da obra. Será executada inicialmente através de equipe habilitada, que
deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência previamente
estabelecidos, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à
fiel execução da obra, de acordo com as exigências contratuais.
O gabarito deverá ser desmanchado somente após a concretagem do primeiro nível da
obra, após a autorização da Fiscalização.

4.4

Escavação Manual

A escavação de valas e o apiloamento do fundo das valas será de forma manual em
material de 1ª categoria, devendo seguir rigorosamente as indicações do projeto e as
especificações no que se refere à locação, profundidade e declividade para escavação.
O reaterro de valas consiste no preenchimento ou recomposição de escavações,
utilizando-se o próprio material escavado. As operações de aterros e reaterros
compreendem a descarga, espalhamento, homogeneização e compactação quando
previsto em projeto.

4.5

Estrutura

Na infraestrutura e supraestrutura (sapatas isoladas, viga baldrame e revestimento dos
pilares) serão construídas em concreto armado conforme a especificação em planilha e
em projeto, preparado mecanicamente. Os serviços em concreto armado serão
executados em estrita observância às Normas Brasileiras específicas.
4.6

Impermeabilizações

Tinta asfáltica para concreto, alvenarias, ou composição básica de asfalto a base de
solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante. A superfície devera 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.

4.7

Estrutura Metálica

Serão 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; 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. 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 dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensão
admissível correspondente à hipótese da 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. 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. 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 de montagem, esforços decorrentes dos pesos e
operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento.

Após termino da instalação deverá ser aplicado pintura de proteção e/ou acabamento
sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de primer epóxi rico em zinco,
e = 35 micra - R1 (cromato de zinco).

4.8

Sistema de Cobertura

Telhas Metálicas - onduladas calandradas e planas - aço pré-pintado branco.
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)
- Modelo de Referencia:
Isoeste – Telha Standard Ondulada calandrada e reta – OND 17 ou Super Telhas ST
17/980 calandrada e reta
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.

4.9

Sistema de Piso

Piso da Quadra Poliesportiva = Para o recebimento do piso, a área da quadra deverá ser
totalmente nivelada e regularizada. Após esse procedimento será assentado lastro de
brita n° 2, apiloado com espessura de 5 cm e lona plástica para impermeabilização do
piso. Depois da aplicação da lona plástica será assentada tela soldada de ferro CA60
5,00 mm, e sobre este será executado piso de concreto estrutural (concreto simples
usinado) com 10cm de espessura, com resistência mínima de 25mpa, com ferros de
transferência em 3 ferros de 16mm CA 50, deverá aplicar graxa nos ferros antes de
serem concretados. O sistema de concretagem adotado para a execução do piso da
quadra é o de quadros intercalados tipo tabuleiro de xadrez, com placas de 2,00 x 2,00
m e juntas de dilatação 10mm. Após esse procedimento será executado polimento no
piso cimentado e aplicação de pintura acrílica, 2 demãos, obedecendo as cores e
dimensões das marcações de quadra.

4.10

Pintura e acabamentos

Demarcação da Quadra = A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com
tinta específica do tipo acrílica, espessura de 5 cm. A pintura do piso deverá ser
realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de poeira, com espaçamento
entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas.

Pintura de proteção = Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas
com aplicação de 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 (cromato
de zinco). Obedecer às cores especificadas em projeto (plantas gráficas).

4.11

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 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, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos
conforme especificado no projeto.
Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de
alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto
preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as de LEDs, 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 aproveitase melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções
que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.
4.12

Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas (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.
4.13

Limpeza Final da Obra

A obra será entregue perfeitamente limpa, devendo ser removidos todos os entulhos.
Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente
removidos e todas as instalações elétricas deverão estar em perfeito funcionamento. A
obra será considerada concluída após a fiscalização e emissão do termo de recebimento
pela Fiscalização.

