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OBRA: REFORMA DA QUADRA DA APARECIDA 

LOCAL: 

Município de Aurora do Pará - PA 

 Comunidade Aparecida 

 Área: 660,67 m² 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial  descritivo, como parte integrante do projeto para 

“REFORMA DA QUADRA DA APARECIDA”, no Município de Aurora do Pará, tem a 

finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, 

bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define 

integralmente o projeto básico e suas particularidades. 

Consta neste presente memorial descritivo a apresentação dos elementos 

constituintes do Projeto Arquitetônico. Constam também do Memorial a citação de leis, 

normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, 

emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias 

de serviços públicos. 

A elaboração do projeto arquitetônico seguiu as etapas do processo projetual, 

onde inicialmente foi realizado o levantamento planialtimétrico, in loco, e elaboração do 

programa de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e 

posteriormente a elaboração do anteprojeto com apresentação de um layout. A 

confecção do projeto executivo com elaboração de detalhamentos e cortes, 

especificação técnica, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, se deram 

após aprovação do estudo preliminar. 

 

2. OBJETO DA PROPOSTA 

O projeto trata-se da “REFORMA DA QUADRA DA APARECIDA”, localizado 

no estado do Pará, na Comunidade de Aparecida, na Zona Rural do Município de Aurora 

do Pará. Deste modo, visa detalhar adequadamente as melhorias a serem realizadas 

no local, cuja execução deverá seguir o Projeto Arquitetônico e Urbanístico. O 

empreendimento visa a implantação de espaço social e lazer, bem a melhorias de 

elementos já construídos no local, mas que sofreram com as interpéries do tempo, com 

o conceito de valorizar os elementos naturais da paisagem, requalificando toda a área 

da quadra e aumentando a visibilidade aos visitantes e moradores locais. Assim, o 

projeto prevê a reforma da quadra de esportes, bilheteria e uma parte da cobertura, 
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assim como a construção de uma calçada já prevendo a colocação de piso tátil 

direcional ou alerta. 

 

3. DESCRIÇÃO DA OBRA 

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A placa da obra deverá possuir dimensões de 6 m², seguindo o modelo do 

Governo Federal, e deverá ser instalada em um único local visível, definido pelo 

fiscal da obra, e lá permanecerá por todo o período de execução da obra, do início 

até a conclusão e encerramento do convênio. 

Deverá ser providenciado pela CONTRATADA a estrutura necessária para 

abrigar materiais, documentos, projetos e alojamento dos funcionários com 

sanitários e local para aquecimento de marmitas. Haverá ainda na obra, disponível 

para uso todo equipamento de segurança dos trabalhadores, visitantes e 

inspetores. 

O executante procederá a locação da obra de acordo com plantas e 

memoriais e quaisquer outras indicações constantes do projeto. Havendo 

discrepância entre as reais condições existentes no local e/ou os elementos de 

projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à fiscalização da 

prefeitura, a qual competirá deliberar a respeito. 

 

3.2. PAVIMENTAÇÃO 

A quadra de esportes possui atualmente uma área de 526,13 m², sua 

estrutura está deteriorada devido as intempéries do tempo, devido a isso será 

colocado um piso de alta resistência de 8mm de espessura, incluindo camada 

regularizadora e pintura acrílica para piso. O piso deteriorado da quadra de 

esportes não será removido. 

Será construído uma calçada na entrada da quadra e a colocação do piso 

tátil direcional ou alerta, além disso o piso da bilheteria será de lajota cerâmica 

padrão médio. 

 

3.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICA 

Serão instalados nos locais definidos pelo Projeto Elétrico postes em aço 

galvanizado com 9m de altura com dois refletores para iluminação pública Slim Led 

de 200W para iluminação da quadra de esportes. 
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3.4. ALVENARIA E REVESTIMENTO 

As alvenarias são de tijolo de barro a cutelo. Os tijolos a serem utilizados na 

edificação serão na espessura constante em projeto, com tijolos de boa qualidade, 

colocados em nível e perfeitamente contrafiados, com juntas totalmente preenchidas 

com no máximo 15 mm. 

Os revestimentos da alvenaria interna e externa são de chapisco aplicado 

em alvenarias e estruturas de concreto internas e reboco com argamassa de 1:6 e 

aditivo plastificante. 

A pintura deverá ser nas alvenarias rebocadas externamente ate o nível da 

cobertura, será com aplicação manual de pva externa e interna com massa acrílica sem 

liquido preparador.  

 

3.5. COBERTURA 

A cobertura será em Madeira de Lei, utilizando tesouras, terças, caibros e ripas 

para telhados de telha cerâmica, tipo plan, para telhados com até 2 águas. As telhas 

serão fixadas sobre terças de madeira de boa qualidade em espaçamento e dimensões 

adequadas aos vãos e as especificações do fabricante das telhas. Antes da colocação 

das telhas, a estrutura deverá ser submetida à apreciação da fiscalização.Os elementos 

de madeira das novas coberturas serão compostos por madeira de lei de primeira, com 

origem certificada, originária de reflorestamento. 

 

3.6. SERVIÇOS DIVERSOS 

O alambrado existente será retirado e reformado, colocado com 1,20m de 

altura, além disso serão instalados barras de apoio para portadores de 

necessidades especiais na arquibancada, de acordo com Projeto Aquitetônico. 

Serão instalados tabém bancada de mármore branco polido de 1,50 x 0,60m 

na bilheteria. 

O forro em PVC 100mm com barroteamento metálico será instalado na área 

da bilheteria. 

As equadrias serão portas em madeira compensada de Lei com caixilho, 

aduela e alizar, medindo 0,80m x 2,10m e porta de aço-esteira de enrolar com 

ferragens e pintura anti-corrosiva para a bilheteria. A entrada da quadra de esportes 

será em portão de ferro em metalom, incluindo pintura anti-corrosiva, medindo 

1,00m x 2,10m. 
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3.7. PRAZO DA OBRA 

 

O prazo para a conclusão dos serviços deste objeto é de 90 (noventa) dias, 

contados a partir da assinatura do contrato. 


