
	

																																																																				

	

 
M E M O R I A L    D E S C R I T I V O 

 

 

 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA MINI ARENA ESPORTIVA 

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS 

LOCAL: RUA  KASUSIGUE UMADA – PRAÇA JOSÉ CARLOS SABO E ÁREA 

INSTITUCIONAL V DA QUADRA G – JARDIM ESPERANÇA 

MUNICÍPIO: ANAURILÂNDIA/ MS   CEP: 79.770-000 

 

 

1. PLACA DE OBRA 
 

Será colocada uma placa de obra em chapa galvanizada em local de fácil 
visualização antes do início de qualquer atividade. Esta obedecerá o padrão 
da prefeitura em cores e tamanho. 

 

2. LIMPEZA DO TERRENO 
 

Antes do início da obra o terreno será limpo, desobstruído de material 
impróprio para construção, sobretudo de matéria orgânica, tais como turfas, 
restos de madeiras, restos de capinas, etc. e nivelado na cota estabelecida 
como referência (RN). Toda a limpeza será executada pela contratante 
(Município de Anaurilândia/MS), assim como a retirada e transporte dos 
materiais e equipamentos existentes no local. 

 

3. LOCAÇÃO 
 

Será construído um gabarito que consiste em um retângulo em toda a 
edificação a ser locada com um afastamento de no mínimo 50 cm de suas 
faces. O gabarito será materializado através da firme fixação no solo de 
pontaletes de caibro devidamente aprumados. No topo dos referidos 
pontaletes, serão pregados lateralmente sarrafos de 2,5 x 10 cm, 



	

																																																																				

	

devidamente nivelados, onde serão marcados, através da cravação de 
pregos, todos os elementos construtivos da edificação.  

 

4. FUNDAÇÃO 
 

Será do tipo radier em concreto armado no traço 1:2:3;2,7., e terá uma  viga 
de borda de concreto armado. Todas as medidas deverão ser obedecidas 
fielmente conforme indicação do projeto, será sarrafeado e com espessura 
média de 12 cm. Será observado atentamente os níveis que corresponde 
sempre a parte mais alta do ambiente, e os caimentos, que estão indicados, 
em seus sentidos laterais. 

 

5. IMPERMEABILIZAÇÃO 
 

Para melhor isolamento da umidade, sua base será impermeabilizada 
através de uma lona, conforme a composição do orçamento, assentada 
sobre uma camada de brita de 5 cm, conforme projeto. 

 

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

As Instalações elétricas serão realizadas por profissional tecnicamente 
habilitado. Serão instalados eletrodutos do tipo flexível corrugado, enfiação 
de cobre e serão executadas duas caixas elétricas em alvenaria. 

 

7. ATERRO 
 

O aterro a ser utilizado na edificação, será limpo e isento de matéria 
orgânica, ser executado em camadas com espessura nunca superior a 20 
cm, com adição de água em quantidade suficiente a fim de se obter a 
umidade ótima do solo que está sendo utilizado, e ser fortemente apiloado. 
O referido aterro assim como a sua compactação será executado pela 
contratante (Município de Anaurilândia/MS) 

  

8. LIMPEZA 
 

A obra será entregue limpa e desimpedida de restos de materiais, entulhos e 
outros tipos de sujeira, que impossibilitem ou dificultem o livre trânsito pela 



	

																																																																				

	

mesma, tanto internamente como externamente. E todos os entulhos em 
decorrente da obra será depositado em caçambas já previsto no orçamento. 

 

Anaurilândia – MS, 16 de fevereiro de 2022. 

    

 

                               _________________________________ 

GOLAM PEREYRA                                                                                                                                           
Engenheiro Civil 

CREA/MS 18718 	


