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MEMORIAL DESCRITIVO 

Reforma do Ginásio Poliesportivo Osni Manoel dos Santos 

Rua José Pereira da Silva, s/n – Bairro Centro 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1.Limpeza de superfícies com jato de alta pressão 

As operações de limpeza e lavagem do telhado metálico existente serão 

executadas mediante a utilização de equipamentos adequados (como lavadora de alta 

pressão para água fria, pressão de operação entre 1400 e 1900 lib/pol², vazão máxima 

entre 400 e 700 l/h) complementados com o emprego de serviços manuais.  

1.2.Remoção / recolocação de piso modular existente na quadra 

Para início dos serviços no ginásio esportivo é necessária a remoção de todo o 

piso modular existente e, também, da manta instalada. Esta será totalmente substituída no 

momento da reinstalação e, portanto, pode ser encaminhada ao ponto de dispensa de 

entulho da obra. Após a conclusão dos serviços deve ser feita a instalação de manta PEBD 

com espessura de 3,0mm e, posteriormente, o piso modular anteriormente retirado. 

 

2. COBERTURA 

 

2.1.Revisão e fixação das telhas 

O início dos trabalhos do telhado começa pela revisão geral das telhas após a 

limpeza verificando a existência de fissuras, elementos quebrados e quaisquer outras 

intercorrências que possam comprometer a funcionalidade do mesmo. Conforme 

necessidade deverá ser feita a substituição, reparo ou fixação das telhas existentes. 
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2.2.Impermeabilização de superfície com manta asfáltica 

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pontas de ferro, 

pinturas, óleo, desmoldantes e sistemas de impermeabilização anteriores formando uma 

superfície única após a secagem.. 

A área deve ser regularizada, com caimentos adequados - mínimo de 1% de 

inclinação - e cantos em meia cana (arredondados). Sua aplicação é feita com o uso de 

maçarico e exige mão-de-obra especializada, a qual deve usar materiais de proteção 

individual (EPI): botas, luvas de raspa e óculos de segurança. 

Posteriormente deverá ser aplicada uma ou duas demãos de primer asfáltico (o 

qual é o elemento de ligação entre o substrato e as mantas pré-fabricadas de asfalto). 

Depois de seco, inicia-se a aplicação da manta, iniciando pelo lado mais baixo da 

superfície, para que as emendas obedeçam ao sentido de escoamento. A maioria das 

marcas indica 10cm como medida de sobreposição das mantas. Sendo que estas emendas 

devem ser biseladas. 

 

3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

3.1.Retirada da iluminação existente, revisão das instalações elétricas e 

instalação de novos refletores 

O objetivo deste item é a instalação de novos refletores LED com potência 150W 

e, para tanto, há necessidade de retirada da iluminação existente bem como a revisão das 

instalações elétricas visando garantir a funcionalidade de todos os elementos elétricos 

existentes dentro do ginásio poliesportivo. 

 

3.2.Retirada / recolocação de interruptor / tomada 

Alguns acabamentos elétricos (interruptores e/ou tomadas) encontram-se 

deteriorados ou não estão no local, para encerrar os serviços referentes às instalações 

elétricas é necessário rever, substituir e/ou colocar os interruptores e/ou tomadas 

necessários. 
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4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

4.1.Remoção de louças 

Considerando o estado de conservação das louças existentes, é prevista a 

substituição delas por novos elementos. Para isso é necessário proceder a retirada das 

louças, evitando quebras e acidentes. Os elementos retirados podem ser desprezados e 

encaminhados ao entulho da obra. 

 

4.2.Vaso sanitário com caixa acoplada 

Deverá ser executada a fixação da bacia sanitária com caixa acoplada utilizando 

os parafusos fornecidos pelo fabricante bem como bem como o rejuntamento entre a bacia 

e o piso para acabamento final. Serão sumariamente recusadas todas as peças que 

apresentem sinais de rachaduras, lascas e quaisquer outras imperfeições. 

 

4.3.Assento sanitário convencional 

Nos vasos sanitários devem ser instalados os assentos convencionais em plástico 

com fixação cromada em poliéster para garantir o uso do elemento. 

 

4.4.Bancada de mármore sintético 

As bancadas de mármore sintético terão dimensões 120x60cm além de conter 

cuba integrada com sifão flexível em PVC, válvula tipo americana em plástico cromado 

e torneira cromada de parede. A bancada será engastada na parede utilizando-se 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e, posteriormente, os serviços de acabamento 

serão executados. 

 

4.5.Chuveiro elétrico 
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O chuveiro elétrico será do tipo comum com corpo plástico e ducha, de marca 

consagrada no mercado nas tensões 220/380V, instalado obedecendo as orientações 

técnicas do fabricante com o devido aterramento. 

4.6.Saboneteira plástica 

Nos banheiros e demais locais necessários serão instaladas saboneteiras plásticas 

do tipo dispenser com sabonete líquido com reservatório entre 800 a 1500ml, conforme 

orientações do fabricante. 

 

4.7.Papeleira de parede em metal 

Nos banheiros serão instaladas papeleiras de parede em metal sem tampa 

conforme orientações do fabricante. 

 

4.8.Porta papel toalha 

Nos banheiros e demais locais necessários serão instalados porta papel toalha, 

conforme orientações do fabricante. 

 

5. ALAMBRADO 

 

5.1. Retirada de alambrado 

O alambrado existente no ginásio poliesportivo deve ser removido, dispensado e 

encaminhado ao entulho da obra. Na retirada devem ser evitados danos à estrutura 

existente bem como propiciar segurança aos funcionários. 

 

5.2. Alambrado para quadra poliesportiva 

O alambrado metálico será composto de quadros estruturais em tubo de aço 

galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata 
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galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com 

espaçamento de 2”.  

Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda 

elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais 

onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, 

graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverá ser esticada, 

transpassada e amarrada no requadro do portão 

 

6. PAREDES 

 

6.1. Demolição de revestimento cerâmico 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários 

e observadas as prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da 

Construção (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. 

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual 

(EPI). 

Os azulejos deverão ser demolidos cuidadosamente, com a utilização de 

ferramentas adequadas de modo a não danificar as instalações e equipamentos existentes 

no local. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente 

retirado da obra como entulho. 

 

6.2. Massa única para paredes internas 

Para executar a massa única nas paredes internas é necessário reforçar os 

encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada caso existam, 

fixando-a com pinos. Aplicar a argamassa com colher de pedreiro. Com régua, deve ser 

comprimida e alisada a camada de argamassa. Para acabamento superficial deve ser 

retirado o excesso de material, providenciar o sarrafeamento e posterior desempenho da 

área. 
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6.3. Emboço para recebimento de cerâmica 

O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com 

traço de 1:2:8 e ter espessura máxima de 20mm. De início, serão executadas as guias, 

faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As 

guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas 

extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio 

de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á 

proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas 

de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. Depois de sarrafeados, 

os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a aderência do 

reboco.  

 

6.4. Aplicação de fundo selador acrílico em paredes 

A superfície a receber o fundo selador acrílico deve estar limpa, seca, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou bolor. O selador deve ser diluído em água potável, conforme 

orientações do fabricante. A aplicação do fundo selador deve acontecer em demão única 

com rolo ou trincha. 

 

6.5. Revestimento cerâmico para paredes internas 

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta 

adesividade, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo 

ou ladrilho. As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior 

a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 

2mm. Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que 

será efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4.  

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com 

equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. Os cortes 
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e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento. As 

cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta.  

Questões estéticas das peças cerâmicas podem ser previamente acordadas com a 

equipe de fiscalização e/ou gestão do contrato administrativo mediante apresentação de 

amostras. 

 

6.6. Aplicação de pintura com tinta látex acrílica em paredes 

Primeiramente deve-se garantir que a superfície esteja limpa, seca, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou bolor. A tinta látex acrílica deve ser diluída em água potável, 

conforme orientações do fabricante. A aplicação na parede deve ser feita em duas demãos 

de tinta com rolo ou trincha. Deve-se atentar e respeitar o intervalo de tempo entre as duas 

aplicações.  

Questões estéticas como a cor das tintas pode ser previamente acordada com a 

equipe de fiscalização e/ou gestão do contrato administrativo mediante apresentação de 

amostras. 

 

6.7. Aplicação de pintura com tinta látex acrílica em tetos 

Primeiramente deve-se garantir que a superfície esteja limpa, seca, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou bolor. A tinta látex acrílica deve ser diluída em água potável, 

conforme orientações do fabricante. A aplicação na parede deve ser feita em duas demãos 

de tinta com rolo ou trincha. Deve-se atentar e respeitar o intervalo de tempo entre as duas 

aplicações.  

Questões estéticas como a cor das tintas pode ser previamente acordada com a 

equipe de fiscalização e/ou gestão do contrato administrativo mediante apresentação de 

amostras. 

 

6.8. Preparo de piso cimentado para pintura 
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Para a pintura em epóxi lixar a superfície do piso com equipamento adequado, até 

que toda superfície fique porosa e sem brilho. Deverá ser realizada a limpeza necessária 

com máquina de alta pressão para quaisquer vestígios de sujeiras e contaminação. Para 

remoção de gordura, graxa e poeira deve ser feita a limpeza utilizando escova.  Ainda, 

será necessário corrigir todas as imperfeições existentes na superfície a ser pintada, 

 
6.9. Pintura de piso com tinta epóxi 

 

Para pintar a superfície deverão ser aplicadas duas ou mais demãos de tinta epóxi 

de boa qualidade seguindo recomendações e orientações do fabricante. Após a finalização 

da pintura com a tinta epóxi para piso, a superfície pintada pode ser exposta a tráfego leve 

depois de 12 ou 16 horas e a tráfego normal após 24 a 48 horas. 

Questões estéticas como a cor das tintas pode ser previamente acordada com a 

equipe de fiscalização e/ou gestão do contrato administrativo mediante apresentação de 

amostras. 

 

7. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 

 

7.1.Carga, manobra e descarga de entulho 

Todo o entulho gerado no canteiro da obra deverá ser removido do local e 

encaminhado para local apontado pela equipe de fiscalização e gestão do contrato 

administrativo. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e 

determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 

15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços. 

 

7.2.Transporte com caminhão basculante 

O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, com caçamba 

reforçada, e a mão-de-obra necessária para a execução do serviço de transporte do 
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material de entulho, para distâncias superiores a 1,0 quilômetro. Remunera também o 

retorno do veículo descarregado. Todo entulho gerado deverá obedecer à Lei nº 14.803, 

de 26 de Junho de 2008 e à Resolução CONAMA nº 307/2002.  
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