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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

Este memorial descritivo tem como objetivo cumprir os requisitos necessários à Construção 

do polo de modalidade básica do Programa Academia da Saúde na comunidade Del Rey, Zona 

Rural do municipio de Carlinda/MT. 

 

A Implantação da Academia de Saúde visa contribuir para o desenvolvimento de ações de 

promoção da saúde da população do município de Capanema com infra- estrutura, equipamentos 

e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer 

e modos de vida saudáveis. 

 
A Academia de Saúde projetada abrange: 
 

1. Espaço multiuso – área externa (pátio aberto)  - 150m² 

2. Área de vivência (construção coberta) - (9,30x5,40)cm – 50,00m² 

3. Sanitário masculino adaptado PCD - 3,20m² 

4. Sanitário feminino adaptado PCD - 3,20m² 

5. Depósito - 3,20m² 
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DESCRIÇÃO DO TERRENO:  
 
 

A área de intervenção para a construção da edificação esta localizada na comunidade Del 

Rey, junto a um posto de saúde e outras instalações do municipais, o terreno possui área total de 

aproximadamente 10.000,00m².  

 

Terreno e Implantação da Academia de Saúde 
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Tabela 1 – Programa de necessidades do polo de modalidade básica 
 

 

 
Ambientes 

 
Quantidade 

Mínima (unid.) 

Área 
Unitária 

(m²) 

 
Área Total 

(m²) 

Espaço com equipamentos    

1 Área para equipamentos   100,00 

1.1 Barras paralelas 1*   

1.2 Espaldar simples 1   

1.3 Banco 3   

1.4 Prancha para abdominal 2   

1.5 Barra horizontal tripla 1   

1.6 Barras marinheiro 2**   

TOTAL 100,00 

Espaço de vivência    

2 Área de vivência (construção coberta) 1 50,00 50,00 

TOTAL 50,00 

Espaço multiuso    

3 Área livre  50,00 50,00 

3.1 Barra fixa de apoio 2   

TOTAL 50,00 

 Subtotal   200,00 

 Área de acessos, circulação e paisagismo.   100,00 

ÁREA TOTAL 300,00 

Fonte: PORTARIA Nº 2.684, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2013 
 
 

O objetivo é buscar, por meio desta edificação, construir espaços simples e de baixo custo 

com alto grau de sustentabilidade sem fazer uso dos aditivos tecnológicos, buscando um grau de 

autossuficiência, respeitando o conforto ambiental e a acessibilidade. 

 
 

1. ESPAÇO COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA ACADEMIA DE SAÚDE  
 

Presente nas três modalidades de polos do Programa Academia da Saúde, o espaço com 

equipamentos consiste em um ambiente ao ar livre destinado às práticas corporais e atividades 

físicas. Nesta área, estão previstos os seguintes equipamentos: barra paralela, espaldar simples ou 

duplo, bancos, pranchas para abdominal, barra horizontal tripla e barras marinheiro. 
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Para a construção dos equipamentos, podem ser utilizados materiais como: alvenaria, 

metais, aço, madeira tratada, a depender da realidade local e da indicação do profissional 

responsável pelo projeto, a fim de garantir a plena e efetiva utilização dos equipamentos. 

 

Ao locar os equipamentos, é importante entender a sua utilização e disposição. O circuito é 

uma forma de organização espacial em que o usuário poderá utilizar os equipamentos de forma 

autônoma e sequencial. 

 

1.1 BARRA(S) PARALELA(S) 
 

Uma unidade consiste na composição de duas barras. Consiste em barras metálicas, com as 

bases na posição vertical e as que serão efetivamente utilizadas para a realização da atividade na 

posição horizontal.  

 

Também permite atividades nas quais o usuário fica em suspensão, contudo a posição dos 

braços é diferente, já que as barras ficam na altura do tronco (mais para baixo ou para cima, a 

depender da estatura do usuário). Assim, as mãos ficam nas barras e o corpo, da cintura para 

cima, fica acima da altura das mãos. 

 

Barras paralelas 
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1.2 ESPALDAR 
 

Consiste em barras que darão suporte na posição vertical e na horizontal, são inúmeras as 

possibilidades de atividades neste equipamento, sendo mais utilizado para alongamentos. No polo 

de modalidade ampliada, as unidades do espaldar podem ser construídas juntas, conforme o 

croqui sugestivo, ou cada unidade pode ser estabelecido em locais distintos. 

Espaldar simples 
 

 

1.3 BANCOS 
 

Consistem em estruturas semelhantes aos que encontramos em diversos espaços públicos. 

Possui uma base e um local, que fica na posição horizontal, no qual ocorrerá o contato com o 

corpo do usuário. 

Bancos 
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1.4 PRANCHAS ABDOMINAIS 
 

Consistem em equipamentos nos quais a base e consequentemente o corpo do usuário 

ficam na posição inclinada. Há uma barra em formato de T na extremidade mais alta do 

equipamento na qual o usuário poderá apoiar os pés ou as mãos, a depender da posição do corpo 

e do tipo de abdominal: elevando o troco (tradicional), fixar os pés no T; levando as pernas 

estendidas em direção ao tronco, fixar as mãos no T. 

 
Pranchas abdominais 

 

 

1.5 BARRA HORIZONTAL TRIPLA 
Este equipamento permite a realização de atividades nas quais o indivíduo fica em 

suspensão, ou seja, com os braços esticados para cima, segurando a barra com as mãos voltadas 

para si ou para fora, mais próximas ou mais distantes, e “puxa” suspendendo o próprio corpo. 

Outra possibilidade é a realização do exercício para a região abdominal ao segurar a barra com os 

braços esticados e “trazer” a coxa, com as pernas dobradas, em direção ao abdômen. 

A construção em três alturas distintas possui o objetivo de contemplar usuários de 

diferentes estaturas e comprimentos de braços. 
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Barra horizontal tripla 

 
 

1.6 BARRAS MARINHEIRO 
Consistem em barras com a estrutura na qual as mãos serão apoiadas para a realização do 

exercício, possuindo uma parte na horizontal e outra inclinada. As diferentes inclinações/alturas 

sugeridas alteram a dificuldade da atividade. 

Permitem a realização do movimento mais conhecido como flexão de braços, em que o 

usuário apoia as mãos na barra e desce o corpo, retornando à posição inicial. 

 
Barra marinheiro 

 

1.7 BARRA PARA APOIO FIXA 
 

A barra horizontal de apoio, integrante deste espaço, e não da área de equipamentos, 

deverá ser instalada nas extremidades e servirá, principalmente, para o alongamento dos usuários. 
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Barra para apoio fixa 

 

 

O espaço multiuso é a área ao ar livre. Os locais de acesso e o paisagismo deverão ser 

organizados, planejados e construídos de acordo com os elementos existentes no ambiente, tais 

como edifícios, vegetação, praças, ruas, calçadas, entre outros, visando uma paisagem construída 

e humanizada. 

NORMAS GERAIS 
 

A empresa contratada terá a responsabilidade de fornecimento de todo material, mão de 

obra, com seus respectivos encargos sociais, equipamentos, aparelhos e todas  as despesas de 

registros, taxas, impostos. 

Os projetos básicos de arquitetura serão fornecidos pela Pela Prefeitura Municipal, para a 

empresa que será responsável pela execução da obra, que após o processo licitatório será 

identificada como CONTRATADA. 

A CONTRATADA indicará engenheiro, arquiteto ou outros técnicos que se façam necessários, 

para acompanhamento dos serviços, sendo seus representantes para decidir sobre as questões 

técnicas e administrativas das obras, e comunicaram a FISCALIZAÇÃO para tomada de decisão. 

A CONTRATADA deverá fazer minuciosa análise em todos os projetos e nestas 

especificações, e havendo dúvidas, estas deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, para que 

possa dar soluções ou encaminhá-las aos projetistas, não havendo com isso, transferência de 

responsabilidade pela execução da obra, que será única e exclusiva da CONTRATADA. 

MATERIAIS E SERVIÇOS 
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Todas as especificações de materiais e equipamentos, tanto no padrão dos materiais, como 

na tonalidade de tintas, por exemplo deve ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Todos os serviços que não estiverem dentro das condições exigidas, serão demolidos e 

refeitos pela CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, tanto de valores como de 

prazos. 

A CONTRATADA será responsável pela administração e pela qualidade dos serviços que 

porventura tenham sido contratados com terceiros. 

A CONTRATADA obriga-se a fornecer todo o material de segurança pessoal que se faça 

necessário e ou que esteja dentro da legislação federal, estadual ou municipal. É de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA a segurança do seu pessoal e de terceiros que porventura 

estejam dentro dos limites das obras. 

A CONTRATADA será responsável pela segurança das obras e de suas instalações, até o dia 

do efetivo recebimento das mesmas pela CONTRATANTE. 

Fazem parte integrante destas especificações, todas as Normas Brasileiras Regulamentadas 

pela ABNT; 

 
Limpeza geral do terreno 

 

O terreno deverá ser limpo, efetuando-se a retirada de toda a vegetação que se faça 

necessária.  

A instalação provisória deverá ser executada em local que proporcione sua utilização 

posterior, quando das instalações definitivas; 

A locação da obra é de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo ser 

executada de conformidade com o PROJETO licitado. 

 
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 

Deverão ser executados todos os movimentos de terra necessários, sendo que eventuais 

excessos deverão ser removidos para locais próprios ao recebimento de entulhos, o pavimento 

deverá ser aterrado nas cotas estabelecidas no Projeto Arquitetônico;  

IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO 
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Será usada impermeabilização, para impermeabilizar e proteger baldrame da edificação.  

 
PAREDES 

 

As alvenarias de tijolos, tanto externas como internas, respeitarão as dimensões, 

alinhamentos e níveis previstos no Projeto Arquitetônico, ou existentes no local; 

 
ESTRUTURA 

 

Toda a estrutura envolvendo fundação, pilares e vigas da edificação deverão ser em 

concreto armado, Fck 25 Mpa, de acordo com a norma técnica da ABNT. 

 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações eletricas deverão ser executadas confome as normas da ABNT e 

concessionaria local, executando os serviços conforme planilha orçamentária e projeto ficando a 

responsabilidade da CONTRATANTE os itens que não contam em planilha. 

 
FORRO 

 

Forro em PVC com entarugamento. 

 
ESQUADRIAS E FERRAGEM 

 

Todas as esquadrias serão executadas nas dimensões e materiais indicadas no Projeto 

Arquitetônico. 

 
REVESTIMENTO 

 

Todas as paredes de alvenaria e elementos da estrutura deverão receber revestimento 

composto por chapisco e reboco, sendo a superficie de acabamento do reboco conforme o 

acabamento final, deixando sem desempeno nos locais onde receberam revestimento cerâmico e 

nos locais de recebimento de pintura o devem ser perfeitamente desempenados. 
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PAVIMENTAÇÃO 
 

Em todas as áreas da edificação inclusive área externa será executado piso em concreto 

desempenado com espessura de 6cm conforme niveis do projeto arquitetonico, nos banheiros o 

piso terá revestimento cerâmico esmaltado.  

 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 

As instalações hidrossanitárias deverão ser executadas confome as normas da ABNT e 

concessionaria local, executando os serviços conforme planilha orçamentária e projeto ficando a 

responsabilidade da CONTRATANTE os itens que não contam em planilha. 

  

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 
 

Todos os lavatórios serão de louça branca e suspensa.  

Todos os vasos sanitários serão de 1ª qualidade, com caixas de descarga acopladas e 

assentos plásticos e todos os demais acessórios; 

Nos sanitários deverão ser instaladas barras de apoio em aço inox junto aos vasos sanitários 

e também no entorno do lavatório, conforme detalhamento em projeto. 

 
PINTURA 

 

Os serviços deverão ser executados por profissionais de comprovada competência e com 

produtos de boa qualidade. 

Deverão ser observadas todas as instruções fornecidas pelos fabricantes para o manuseio e 

aplicação das tintas. 

Todas as pinturas deverão obedecer aos tipos e cores definidos pela Prefeirura Municipal 

inclusive faixas e detalhes de diferentes cores. 

 
EQUIPAMENTOS 

 

Deverão ser instalados os seguintes equipamentos para exercícios, barras paralelas, espaldar 

simples, barra horizontal,  barra marinheiro, pranchas para exercícios abdominais e bancos.  
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Limpeza final da obra 
 

Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os 

excessos. 

Todos os pisos serão cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira aderente, 

lavados, a fim de apresentar superfície uniforme, isenta de qualquer impureza, manchas e outras 

imperfeições, encontrando-se em perfeita condições de utilização. 

Todas as torneiras e registros serão limpos com escova e sabão, até que sejam retirados 

todos os vestígios de sujeiras e/ou respingos da pintura. 

Todas as louças sanitárias serão abundantemente lavadas, removendo-se com cuidado todo 

o excesso de massa utilizado na colocação das peças. 

Todas as caixas de passagem, assim como as sifonadas, deverão ser abertas para limpeza e 

remoção de detritos. 

Todas as fechaduras deverão ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito 

nivelamento das portas. 

 
MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 

As medições serão efetuadas conforme cronograma fisico-financeiro, na unidade dos 

serviços efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com a descrição da 

Planilha de Orçamento Analítico. 

 
RECEBIMENTO DA OBRA 

 

Por ocasião do recebimento da obra, todas as instalações devem estar funcionando 

perfeitamente, devendo ser retiradas todas as instalações provisórias utilizadas na execução. 

 

 

Carlinda, 16 de Novembro de 2020. 
 
 
 

MARCOS DA SILVA DE OLIVEIRA 
ENGENHEIRO CIVIL 
CREA MT 024501 


