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Memorial Descritivo 

 
 
 

Objeto: Construção de Alambrado, Quadra de Areia, Arquibancada, 
Sistemas de Drenagem e Calçada em Concreto 
 
Local: Rua Angelo Sasso, Jardim São Sebastião, Monte Azul Paulista –SP 
 
 
1º. Alambrado 
 
O alambrado será executado em tela de aço galvanizado de 2”, montantes 
metálicos e arame. 
Os montantes verticais executados em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, 
galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro 
externo de 2 e espessura de 2,25 mm chumbados na profundidade média 0,50 m 
e com espaçamento máximo de 3,00 m entre colunas, extremo superior inclinado 
a 45º com acabamento superior tipo tampa em chapa de aço carbono SAE 1008 / 
1012, bitola MSG 14 (2 mm de espessura) e furação para colocação de arame. 
Três fios de cabo tirante para fixação da tela, em cabo de aço doce fio BWG 10 
(3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 3,00 m e fixados nos montantes 
verticais com arames amarradores fio de aço BWG 14. 
Instalação de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, ou 
finais de alambrado, por meio de mãos-francesas em tubos de aço SAE 1008 / 
1010 galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro 
externo de 1 1/2, parafusadas ou soldadas nos montantes verticais; 
Três fiadas de arame liso, na projeção superior inclinada com desenvolvimento de 
0,40 m. 
Instalação de tela, tipo Zinc Fence da Universal, Incotela ou equivalente, com 
malha ciclônica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio 
de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a 
NBR 5589. 
Base dos montantes executada em vala escavada manualmente, com concreto 
preparado no local fck = 20 MPa, armadura em barra de aço CA-50 e bloco de 
alvenaria de concreto 9 x 19 x 39 cm.  
 
2º. Quadra de Areia 
 
Será executada com lastro de areia devidamente espalhada nas dimensões da 
quadra demonstradas em projeto. Poste oficial completo com rede para voleibol 
executado conforme Boletim CDHU 182. 
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3º. Arquibancada 
 
Será feita escavação de vala e reaterro manual apiloado. Alvenaria em bloco de 
concreto 9 x 19 x 39 cm, concreto preparado no local com fck = 20 MPa, 
armadura em tela de aço soldada de aço KG 9,56. Será feito o reboco com cal 
hidratada e areia. Pintura acrílica para pisos cimentados.  
 
4º. Drenagem Quadra de Areia 
 
Será feita escavação de vala seguindo o projeto. Execução de dreno com pedra 
britada, incluindo o fornecimento, lançamento e espalhamento. 
Ainda será colocada manta geotêxtil linha BIDIM RT ou equivalente. 
 
5º. Drenagem Água Pluvial 
 
Será executada construção de uma caixa de areia com grelha em ferro fundido 
para receber água pluvial em bloco de concreto 9 x 19 x 39 cm e concreto 
preparado no local fck = 20 MPa. Tubulação em tubo de PVC rígido branco, linha 
de esgoto DN = 100 mm. 
Ainda será executada canaleta meio tubo de concreto DN=400 mm conforme 
NBR 8890.  
 
6º. Calçada em Concreto 
 
Será feita com concreto preparado no local, fck = 20 MPa. Devidamente lançado, 
adensado e nivelado com dimensões e espessuras seguindo projeto.  
 
 

 
 

 
Monte Azul Paulista, 25 de Agosto de 2021. 
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MÁRIO GILBERTO DUCATTI JUNIOR 

ENGº CIVIL 
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      ________________________________________ 
MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS 

Prefeito 
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