
MEMORIAL DESCRITIVO  

 

IMPLANTAÇÃO GRAMA SINTÉTICA E ALAMBRADO JUNTO A 

PRAÇA CENTRAL DE QUINZE DE NOVEMBRO 

 

Localização:  Rua Alberto Schimidt, Praça Clara Saft, Centro 

Município de Quinze de Novembro – RS 

Área: 703,00 m² 

 

Este memorial descreve a obra a ser realizada na Quadra de 

esportes da Praça central do Município de Quinze de Novembro para 

a instalação de Campo de Grama sintética (conforme Projeto), onde 

deverão ser realizados os seguintes serviços: 

 

1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

  Deverá ser realizada a limpeza do terreno, com demolição da 

quadra de concreto apenas onde será executado dreno, para a 

implantação de campo em grama sintética de 19 m x 37 m, totalizando 

703 m2 (conforme projetos). 

  As estruturas de arquibancadas de concretos existentes ao lado 

da área de intervenção deverão ser mantidas. 

 Instalação da placa de obra conforme modelo e padrão da 

prefeitura. 

 

2. FUNDAÇÕES 



Nivelamento do terreno com inclinação de 1 grau do centro para 

as laterais possibilitando drenagem. 

 Assentamento de uma camada de  pó pedra  graduada com  05 

centímetros de espessura, compactada com rolo mecânico.  

2.  INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA 

 

Grama Sintética 

Deverá ser utilizada grama sintética com espessura mínima de 

40mm – 100% polietileno e estrutura de monofilamento agrupado. 

Preparação do Piso 

Regularização do terreno em toda a área da quadra, com a 

execução de caimento de 1% (um por cento) a partir do eixo 

longitudinal para as laterais. 

Execução de drenagem composta por caixas coletoras e 

tubulação de PVC de diâmetro 100mm, sendo encaminhados a rede 

pluvial existente. 

Execução de base drenante, confeccionada com camadas de 

brita graduada nº 1 e nº 0, perfeitamente compactadas, tendo 

espessura média final de 7 cm. A base deverá seguir o caimento de 

1% a partir do eixo longitudinal para as laterais do campo e não 

deverá ter desnivelamentos, bacias e depressões com sistema de 

amortecedor altamente flexível com granulado especial de borracha 

SBR, base arenosa e tela suporte de poliamida. A grama sintética 

deverá ser executada por empresa especializada seguindo as normas 

e recomendações do fabricante. 



O Campo de Grama Sintética deverá ser demarcado conforme 

especificação e recomendação do fabricante com grama branca. 

 

3. Serviços Finais 

A obra deverá ser entregue limpa e em condições de uso sendo 

que deverá ter aprovação e anuência da fiscalização designada para 

recebimento dos serviços descritos. 

Fazem parte anexa deste memorial projetos arquitetônicos, 

planta de localização, detalhes e planilhas quantitativas para melhor 

entendimento da obra. 

 

 

 

Quinze de Novembro -RS, 18 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

_______________________     _______________________ 

Andressa Kempf                                         Gustavo Stolte 

CAU RS  186611-7                                       Prefeito Municipal. 

Arquiteta e Urbanismo 

 


