
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: PISO EM CONCRETO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

LOCAL: NUCLEO TRITICULA 

MUNICÍPIO: FREI ROGERIO – SC 

 

1. - APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever o trabalho a ser 

desenvolvido, na construção de piso em concreto, para instalação de academia ao 

ar livre. 

2. DESENVOLVIMENTO DO PISO 

Será efetuado o esquadro do local do piso a ser feito, com as medidas de 

10,00m de comprimento por 10,00m de largura e espessura de 0,06m. 

 Após o fechamento do esquadro, deverá ser marcado o local dos aparelhos, 

para que se possa fazer as bases nas seguintes medidas, 0,20m de largura, 0,20 de 

comprimento pela profundidade de 0,60m, para fixação de cada um dos aparelhos. 

 Os que necessitam ser fixados dentro do concreto, já se fará a concretagem 

juntamente com o poste que sustentará o aparelho. Os que não se fizer necessária 

está fixação, se deixará fixado as bases metálicas dentro do concreto para posterior 

fixação dos aparelhos. 

 Efetuando este serviço se fará o apiloamento da quadra, para maior resistência 

do solo, em seguida se fará a concretagem do piso, dentro das guias do esquadro 

efetuado anteriormente. 

3. COLOCAÇÃO DOS APARELHOS 

Após a secagem do concreto, se dará inicio a fixação dos aparelhos nas bases 

que foram chumbadas no concreto, e a colocação dos aparelhos nas que foram 

colocados os postes dentro do concreto. 

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Toda e qualquer alteração que venham a ocorrer deverá ser sempre consultado o 

departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Frei Rogério, e a entrega dos 

trabalhos quando de sua conclusão final, solicitar ao departamento de engenharia para o 

recebimento dos trabalhos. 

 No decorrer dos trabalhos, o representante da Prefeitura Municipal de Frei Rogério, a 

qualquer tempo, poderá verificar, solicitar explicações e mandar refazer os trabalhos, caso 

não estejam com uma boa qualidade. 

 

Frei Rogério, 31 de Março de 2016 


