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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: CONSTRUÇÃO PISICNA TERMICA PUBLICA 

ÁREA: 279,87 m² 

 

OBJETIVO 

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a Construção de uma 

edificação destinada a Piscina Térmica Publica no Município de Coqueiros do Sul. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Ficará o Município obrigado a providenciar a ligação das redes elétricas e hidrossanitárias da obra às 

respectivas redes de abastecimento. 

b) As medidas constantes em planta deverão ser obrigatoriamente conferidas no local. 

c) Em local conveniente será colocada placa com as dimensões e dizeres conforme modelo a ser Manual 

divulgado pelo Governo Federal. 

d) Da mesma forma, caso surja neste Memorial a expressão “ou similar” fica subentendido que tal 

alternativa será sempre precedida de consulta, e sujeita a aprovação. 

e) Qualquer divergência ou dúvidas que por ventura houverem, serão dirimidas pela fiscalização. 

 

SERVIÇOES A EXECUTAR 

INSTALAÇÃO DA OBRA: 

1. LIMPEZA DO TERRENO 

a) A limpeza do terreno será executada por equipe da Secretaria Municipal de Obras, compreenderá os 

serviços de capina, limpa, roçado, destocamento, queima e remoção, o que permitirá que a área fique 

livre de raízes, tocos de árvores e detritos orgânicos. Serão evidentemente preservadas árvores que 

não prejudiquem a locação do prédio ou que forem consideradas imunes ao corte. 

2. INSTALAÇÃO DE PROVISÓRIAS 

2.1 ÁGUA 

a) A ligação de água obedecerá as prescrições e exigências do município e demais órgãos 

fornecedores. 

b) Os reservatórios serão de PVC, dotados de tampa, com capacidade dimensionada por atender, 

sem interrupção do fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro da obra. Cuidado 

especial será tomado pela Contratada, quanto a precisão de consumo de água para confecção de 

concreto, alvenaria e pavimentação. 

2.2 ENERGIA ELÉTRICA 

A ligação provisória de energia no canteiro de obras obedecerá, rigorosamente, as prescrições da 

concessionária local de Energia Elétrica. 

 

3. DA OBRA: 

3.1 PLACA 

A contratada deverá possuir providenciar a placa da Obra, conforme modelo a ser fornecido. A mesma 

deverá ser confeccionada em chapa galvanizada nº 26 e fixada em estrutura de madeira. 

3.2 LOCAÇÃO DA OBRA 

a) A contratada procederá a locação da obra de acordo com a planta baixa. 

b) A contratada procederá a aferição das dimensões dos alinhamentos dos ângulos e de quaisquer 

outras indicações constantes no projeto com as reais condições existentes no local, 

c) Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a 

ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, ao órgão técnico competente, a quem 

competirá deliberar o respeito. 
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4. MOVIMENTO DA TERRA 

a) O Município executará o movimento da terra necessário e indispensável para o nivelamento 

do terreno nas cotas fixadas pelo Projeto Arquitetônico. 

b) Ficam a cargo do Município as despesas com transportes decorrentes da execução dos 

serviços de preparo do terreno, escavação e aterro, qualquer que seja a distância média e o 

volume necessário, bem como o tipo de veículo utilizado. 

c) As escavações para a implantação das fundações do prédio deverão ter a profundidade 

necessária até que seja atingido o terreno firme, capaz de absorver a carga do prédio, sem 

riscos de recalques e fissuras. 

d) O reaterro das valar de fundação  e o aterro  necessário ao nivelamento para a base do 

contrapiso deverá ser executado de forma a se obter uma boa compactação do terreno, 

através do apiloamento com camadas sucessivas de no máximo 20 cm, até que se esgote a 

capacidade. 

 

5. FUNDAÇÕES 

a) As fundações serão diretas, executadas em alvenaria de embasamento, executado com tijolo cerâmico 

maciço, nas dimensões de, contra fiadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia regular, sem 

peneira, no traço 1:4 com junta máxima de 2 cm, tantas fiadas quanto forem necessárias, salvo se as 

condições do solo contra indicarem tal solução. 

b) O nº de contra fiadas deverá ser o necessário para o total preenchimento das valas, acrescido ainda, 

de 50 cm do nível do terreno, após nivelamento. 

c) As formas das cintas serão confeccionadas em painéis de guia e sarrafos de pinho com travessas 

perpendiculares e espaçadas de 0.40 m. 

d) A cinta de concreto também será estendida sob a circulação, nas dimensões 0,15 m x 0.30, no mesmo 

traço e armadura do item “d”.  

e) O respaldo da cinta de concreto será impermeabilizado com piche ou hidroasfalto, a fim de ser evitada 

a penetração de umidade do solo, em 3demãos cruzadas. 

f) Sobre as alvenarias serão executadas vigas de amarração superior, na dimensão de 15 cm x 30 cm com 

4 barras de 8 mm e estribo de4,2 mm a cada 20 cm. 

g) A eventual necessidade de outro piso de fundação será objeto de projeto especifico. 

 

6. ALVENARIA 

As alvenarias externas, internas, torre de sustentação do reservatório serão de blocos cerâmico 

furados de 6 o u nove furos, as paredes acabadas deverão ter espessura mínima de 15 cm. 

Os tijolos serão umedecidos antes de sua colocação para não ocorrer a absorção da água da 

argamassa de rejuntamento. Como os tijolos apresentam diferenças de dimensão, a parede é 

aprumada numa face, ficando a outra face coma s irregularidades próprias do tijolo, operação 

denominada facearem se tratando de paredes perimetrais facear pelo lado externo. 

a) Para o assentamento dos tijolos será utilizada argamassa no traço volumétrico 1:2:9 (cimento, cal 

em paste e areia). 

As fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima de 15 

mm. 

b) As amarrações nos cantos das paredes deverão ser feitos de maneira que os tijolos fiquem 

contrafiados. 

c) A fim de prevenir dificuldades de limpeza ou danificar as peças, remover antes de endurecimento 

toda argamassa que venham a salpicar a superfície dos tijolos ou extravasar as juntas. 

d) Sobre a alvenaria será executado uma cinta de concreto armado de 0,15 m de largura por 0.30 m 

armado longitudinalmente com 4 ferros de 8 mm (2 positivos e 2 negativos) com estribos de 0 4, 

2 mm a cada 20 cm, no traço 1:3:4 (cimento, areia, brita 01). 

e) Todos os vãos das aberturas (portas e janelas), previstos no projeto receberão vergo em concreto 

com 3barras de ferro diâmetro 8 mm, transpassando 30 cm para cada lado da alvenaria. 
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7. COBERTURA 

a) A execução da cobertura obedecerá aos desenhos fornecidos. 

b) A estrutura será composta por treliças e terças metálicas. 

c) A cobertura será executada com telhas de zincalun 0.5mm, com inclinação de 10 graus, aparafusados 

sobre as terças da estrutura metálica com parafusos autobrocantes. 

d) No ambiente da piscina serão utilizadas telhas aluzinc termo acústicas, com a face inferior revestida 

com chapa metálica branca lisa. 

e) As calhas deverão ser em chapada de aço galvanizado, com inclinação mínima de 3% . 

 

8. CONTRAPISO E PISO 

 

8.1 CONTRAPISO 

a) Após a desforma da cinta de fundação, será nivelado o solo interno a esta e retirados possíveis 

elementos orgânicos por ventura existentes. Havendo necessidade de aterro, o mesmo será feito 

com terra própria para este fim, rigorosamente compactado, com auxilio de água. 

b) Sobre este terreno, será espalhada uma camada de brita nº 2 e 3. Sobre esta camada será 

espalhada argamassa de cimento e areia média, que será nivelada com régua e desempenada, 

ficando pronto para receber o revestimento. 

 

8.2 PAVIMENTAÇAO 

 

Os revestimentos de pisos interno de toda a unidade serão do tipo porcelanato 

retificado, com previa aprovação da fiscalização, na dimensão 45 cm x 45 cm, tipo PI V, na 

cor areia, padrão Portobelo ou similar. 

Deverá ser proibida a passagem sobre os pisos recém colocados, durante no mínimo 

dois dias. 

As peças deverão ser uniformes e niveladas. 

 

9. LAJE DE FORRO E FORRO 

a) Executar laje pré fabricada, espessura 10 cm, com vigotas de concreto armado e tavelas cerâmicas 

recobertas com uma camada de concreto armado com tela em todo o prédio. 

b) A laje dos sanitários e recepção receberão revestimento composto por chapisco e emboco. 

 

10. ESQUADRIAS / FERRAGENS 

a) Todas as janelas externas e a porta externas serão em alumínio anodizado nas dimensões 

indicadas no projeto. 

b) A colocação e montagem das esquadrias deverão ser feitas de modo a apresentarem um perfeito 

prumo, nível e esquadro. 

c) Rebaixos encaixes ou outros entalhes necessários para fixação das ferragens serão nítidos, sem 

rebarbas e corresponderão exatamente as dimensões das ferragens. 

d) As portas internas, serão em alumínio, sustentados por duas dobradiças de inox 3 1 /2”. 

e) As ferragens serão cromadas e apresentadas a Fiscalização para aprovação antes de sua 

colocação. 

f) A porta externa receberá fechadura cilíndrica de duas voltas, com maçaneta tipo alavanca, com 

respectivo espelho, marca LAFONTE ou similar. A mesma será sustentada por três dobradiças de 

inox 3 1/2 “. 

g) As portas internas receberão fechaduras interna de duas voltas com maçaneta tipo alavanca, com 

os respectivos espelhos, marca LAFONTE ou similar. 

h) Nos boxes dos sanitários serão instaladas portas de vidro temperado 10.0 mm 
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11. VIDROS 

a) Nas janelas dos sanitários será utilizado vidro impresso tipo pontilhado ou mini boreal, com 4 mm de 

espessura. 

b) Fachadas receberão vidro temperado 10.0 mm incolor, fixado em estrutura metálica tubular. 

 

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Serão executados de acordo com o projeto respectivo. 

 

13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Serão executadas de acordo com o projeto respectivo. 

 

14. REVESTIMENTOS 

14.1 Alvenarias Internas / Externas 

Todas as alvenarias internas, com exceção das que forem revestidas com azulejos, serão chapiscadas 

com massa fluída de cimento e areia regular no traço 1:4 para aumentar a aspereza, criando uma 

superfície de apoio ao reboco. Após a cura do chapisco serão levemente molhadas se estiverem secas 

e rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia, no traço1:2:8. 

14.2 Azulejos 

Nos ambientes dos sanitários masculino e feminino deverão ser colocados azulejos de cor branca, 33 

x 45 cm, com acabamento brilhante com cerâmica Eliane ou similar até a altura do pé-direito,. 

Os azulejos deverão ser assentados com junta reta, a superfície a ser revestida deverá ser previamente 

chapiscada com massa fluída no traço 1:4. Após o assentamento dos azulejos deverá ser executado 

com massa de cimento e areia, no traço 1:4. 

É indispensável que os azulejos sejam imersos em água antes do seu assentamento, no mínimo 14 

horas. 

14.3 Divisórias dos sanitários 

Serão em granito polido nas duas faces, fixadas nas paredes com cola especifica, deverão ser alinhadas 

e aprumadas. 

 

15. PINTURA 

15.1. Paredes Internas 

Deverão receber o seguinte tratamento: 

1º) Limpeza manual com remoção posterior do pó; 

2º) Aplicar uma demão de Selador Acrílico Pigmentado; 

3º) Aplicar número de demãos necessárias de tinta acrílica, cor areia, Suvinil, ou similar para um 

perfeito acabamento, no mínimo duas demãos. 

15.2 Paredes Externas 

 a) sobre o reboco deverá ser aplicada massa de textura e pintura, com tinta acrílica semi-brilho na cor 

camurça da Suvinil ou similar, com no mínimo duas demãos. 

OBS. Admite-se alterar o revestimento externo para aplicação de plaquetas cerâmicas. Neste caso dever[a 

ser adotado o seguinte procedimento: 

- Lavar a superfície com solução de 10% de acido muriático em água, usando escovas com cerdas duras. 

Enxaguar em água corrente e deixar secar. 

- Aplicar duas demãos de Protetor Silicone água-repelente Renner ou similar. 

15.3. Forro 

_De Laje de Concreto_ 

Deverá receber o mesmo procedimento especificado para as alvenarias internas, pintada com tinta acrílica 

semi-brilho na cor branco neve, Suvinil ou similar. 

15.4. Esquadrias 

 De Madeira_ 

 Deverão receber o seguinte tratamento: 

1) Lixamento cuidadoso com remoção posterior de pó; 
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2) Uma demão diluída do próprio acabamento, com 20-25% de solvente; 

3) Aplicar número de demãos necessárias de  tinta Esmalte Sintético, cor camurça ou outra conforme 

solicitação da fiscalização. 

 

16.0. PISCINA 

16.1. Estrutura 

A estrutura da piscina será em concreto aramdo, com fechamento das paredes laterais em alvenaria 

de tijolos maciços. 

Deverão ser executadas duas vigas em concreto armado, uma inferior e outra superior. O piso deverá 

ter malha de ferro e concreto Fck 30Mpa, numa espessura de 10 centímetros. 

16.2. Revestimento 

O revestimento interno da piscina será executado em vinil 08mm, será instalado conforme 

recomendações técnicas por profissional habilitado para execução do serviço .  

 

16.3. Equipamentos 

HIDRÁULICA DA PISCINA: Serão instalados 02 dispositivos de Retorno, 01 Aspirador e 02 Drenos de 

Fundo, mais 03 dispositivos de Hidro, com tubulação de 50 mm da piscina até casa de máquinas. 

 

GERADOR DE CLORO: Utilizando somente sal de cozinha, o gerador cria cloro puro na piscina. Basta 

adicionar sal á água de sua piscina (menos de uma colher de chá por galão de água).Ao se dissolver, o 

sal passa através da célula do gerador e é eletroliticamente convertido em cloro puro, que se espalha 

por toda a piscina purificando a água, mantendo-a fresquinha, transparente e segura. 

 

FILTRO E BOMBAS: Será instalado um FILTRO COM MOTOBOMBA DE 3/4 DE CV. 

De uso comercial de 101.000 a 136.000 litros com eficiência e economia. Tanque em polietileno 

rotomoldado, à prova de corrosão, em uma peça única, sem emendas. Projetado com um manuseio 

simplificado através de válvula seletora multivias em ABS com 6(seis) posições (filtrar, lavar, drenar, 

recircular, pré-filtrar e fechado). Compatível com a motobomba Nautilus série NBF-5 com 1.5 de CV 

que proporciona maior eficiência e capacidade de filtração. 

 

Dimensões (Altura x Largura): 1120mm x 750mm 

Tamanho piscina (recirculação 6 horas): 102.000 Litros 

Tamanho piscina (recirculação 8 horas): 136.000 Litros 

Tamanho piscina (recirculação 10 horas): 170.000 Litros 

Quantidade de sacos de areia (25 kg / saco): 10 

Quantidade de sacos de zeólita (25 kg / saco): 7 

Vazão Nominal (m³/hora): 17 

 

Motobomba Centrifuga 1,5CV 127/220VAC 60HZ - JJM 

Fabricada em plástico de engenharia ABS, à prova de corrosão. Vazão nominal com um rendimento de 

até 22.200 litros / hora. Os motores elétricos acoplados são monofásicos com tensão de 220 V, com 

potência de 1,5 CV em ciclos de 60 Hertz. 

Modelo da Motobomba:  

Tensão: 220 V 

Potência: 1,5 CV 

 

AQUECIMENTO: Será instalada bomba de calor (AA-125), gabinete em polietileno rotomoldado, 

evaporadores com aletas de alumínio, automatizado, condensadores isolados eletricamente, com 

fluido refrigerante, com vazão mínima com as seguintes características: 

a) Gabinete em polietileno rotomoldado. 

b) Evaporadores com aletas de aluminio e tubos de cobre. 

c) Compressor tipo "Scroll" (mais silênciosos, econômicos e eficientes). 
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d) Completamente automatizado. 

e) Condensadores isolados elétricamente. 

f ) Ventilador silencioso. 

g) Fluido refrigerante R-22. 

h) Energia em: 220V, 60 hz. 

i) Condensador em Titânio. 

 

HIDROMASSAGEM:  

Características 2 x 2 x 80  

Capacidade em Litros 1.050  

Acomodações : 5 lugares  

Configuração:  

10 - Mini Jatos  

10 - Jatos Grandes Direcionáveis  

02 - Sucção  

02 - Arejadores  

01 - Ladrão Misturador  

01 - Válvula de Fundo Cromada  

02- Moto Bombas 1,5 CV  


