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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: FECHAMENTO DA ÁREA DE BALÕES 

ÁREA: 34.932,08 m² 
BAIRRO: IGRA SUL 
CIDADE: TORRES/RS   

 
 

OBJETIVO:  
  
 Este memorial descritivo tem por finalidade definir os materiais que serão utilizados para o fechamento 
da área do Parque de Balonismo, destinado aos balões.  
 O fechamento em alambrado e mourões de madeira deverá atender as exigências deste Memorial. 
Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se 
apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 
 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
PLACA DA OBRA 
 A placa dos responsáveis deverá ser fixadas na parte frontal da obra em local visível, colocadas no 
início dos trabalhos, contendo as informações exigidas pelos órgãos conveniados. De tamanho 1,00x1,50m. 
 
2. FECHAMENTO EM ALAMBRADO ÁREA DE BALÕES 
 
 O fechamento da poligonal de 798,60m será com 2 mourões de madeira com espaçamento de 2,00m e 
cravados no solo 0,50m, e tela de arame galvanizado revestida de PVC na cor verde, para alambrado, 
utilizando 5 arames galvanizados 18 bwg por metro, para costura da tela.  
 Os mourões deverão ser fixados duplo, um ao lado do outro, pela parte externa do alambrado. 
 Será instalado 1 portão para entrada de veículos, de 3,00x2,00m, localizado na parte sul, e 1 portão de 
acesso a pedestres, de tamanho 1,00x2,00m, na parte norte próximo as arquibancadas.  
 Em volto do fechamento em alambrado, afastado 0,90m deste, numa extensão de 232,00m, será 
executada uma proteção para o mesmo. Ela será com mourões de madeira com 1,00m de altura, com 
espaçamento de 2,00m e cravados no solo 0,50m. Na parte superior, pela frente, será fixado um corrimão de 
madeira de 0,04x0,15m, sendo utilizado como um guarda-corpo. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
 Qualquer modificação no projeto arquitetônico terá que ter prévia aprovação do Responsável Técnico. 
 Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as Normas da 

ABNT e normas locais. 
 Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas 

condições. 
 

Torres, 03 de março de 2015. 
 
 

 
___________________________ 

Karina Carnevalli 
Arquiteta e Urbanista 


