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1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial tem por objetivo descrever os serviços referentes à 

execução da academia da saúde. 

 
2. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira 

qualidade em sua espécie e obedecer estas especificações assim como as 

normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis. A substituição de um material por 

outro poderá ocorrer com a devida autorização da FISCALIZAÇÃO. A não 

observância deste item constitui caso de modificação do projeto. O construtor fará 

os testes, provas, análises e ensaios que possam ser necessários para garantir 

a qualidade e condições de trabalho dos materiais, bem como a perfeita 

estabilidade total da obra. 
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3. SERVIÇOS INICIAIS 
 

3.1. Considerações preliminares 

Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada, todas as providências 

e despesas correspondentes aos serviços iniciais, compreendendo todos 

os equipamentos, ferramentas e outros, necessários à completa 

execução da obra. A empresa deverá recolher Anotação de 

Responsabilidade Técnica, junto ao Conselho Profissional, referente à 

responsabilidade de execução. Os trabalhos deverão ser executados por 

profissionais experientes, de acordo com a complexidade apresentada 

em cada caso, com instrumentos e métodos adequados, de modo a 

proporcionarem resultados satisfatórios, dentro dos limites de precisão 

aceitáveis pelas normas usuais de construção. 

 
3.1. Placa de obra 

A placa de obra deverá ser afixada na Praça da Estação, no centro da 

cidade, em local visível, e deverá informar os locais de todas as 

academias (oito). A placa será de aço galvanizado obedecendo às 

dimensões: 2,00m x 2,00m. 

 
3.2. Locação da obra 

A locação da obra deverá seguir às indicações fornecidas pela Secretaria 

Municipal de Planejamento conforme o local de instalação, inclusive com 

relação à posição dos equipamentos, que poderá sofrer alterações de 

acordo com o modelo de equipamento do fornecedor. O local deverá 

estar limpo e desobstruído para o início dos serviços. Todas as operações 

relativas à locação da obra ficarão a cargo da CONTRADADA, que 

também será responsável por qualquer erro de alinhamento e/ou 

nivelamento, devendo obedecer rigorosamente às cotas, níveis e 

alinhamentos. 
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4. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS 

 

4.1. Limpesa da área 

Haverá limpesa da area para a execução da academia da saúde. 

 
4.2. Escavação manual em solo 

 
Todos os serviços pertinentes de fundação deverão estar de acordo com a 

NBR 6122/97. 

Para a edificação as sapatas deverão ser executadas utilizando-se 

concreto com resistência à compressão de 20 MPa após 28 dias de 

execução. 

 

5. ATERROS 
 

Os aterros, quando necessários, serão executados com material de boa 

qualidade, isentos de detritos vegetais e em camadas, não superiores a 

20cm, compactadas energicamente. 

 

6. PISO  

A CONTRATADA terá a responsabilidade integral na execução do piso, 

resistência do mesmo e estabilidade da obra. A execução do piso deverá 

obedecer ao estabelecido nas respectivas normas da ABNT. O concreto 

será executado em betoneira e deverá ter controle tecnológico tipo “B”, 

apresentar resistência mínima de 25 MPa, e ainda ser vibrado. 

Já para execução do piso intertravado em bloco sextavado deve ser 

assentado em camada de áreia de 10 cm.  

 

7. EQUIPAMENTOS 
 

Presente no polo do Programa Academia da Saúde, o espaço com 
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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. 

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. 

A partir deste momento, serão apresentados os equipamentos que devem 

fazer parte da área de equipamentos do polo e em anexo segue as 

dimensões destes equipamentos. 

 

            7.1 Barra horizontal tripla 

A construção em três alturas distintas possui o objetivo de contemplar 

usuários de diferentes estaturas e comprimentos de braços.  

 

Figura 1 - Barra horizontal tripla 

 
 
                7.2 Barra(s) paralela(s)  
 

No croqui sugerido, há a orientação de que as barras possuam 

distâncias diferentes nas suas extremidades, assim não estão 
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literalmente dispostas de forma paralela. É importante que as duas 

tenham a convergência para formar as distâncias sugeridas nas 

extremidades, a saber: 50 cm e 60 cm. Optamos por permanecer na sua 

nomenclatura mais usual para facilitar a compreensão. Tal sugestão 

objetiva contemplar usuários que possuam diferentes comprimentos de 

troncos e ombros. 

 
Figura 2 - Barras Paralelas 

 

                  7.3 Bancos 

Há a sugestão de construção de bancos com três alturas para aumentar 

a dificuldade da atividade. 

 

Figura 3 – Bancos 
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                7.4 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 construção de pranchas com diferentes inclinações possui o objetivo 

de alterar a dificuldade da atividade. 

 
Figura 4 - Pranchas abdominais 

 
                 7.5 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. 

 
Figura 5 - Barras marinheiro 
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                 7.6 Espaldar 
 

Consiste em barras que darão suporte na posição vertical e na horizontal. 
 

 
Figura 6 - Espaldar Simples 

 
                7.7 Espaço de vivência da modalidade básica 

 
O espaço de vivência é uma área coberta, com superestrutura em concreto 

armado, cobertura em trama de aço e telhas de concreto gráfite. 

 

 
Figura 7 - Espaço de vivência 
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                7.8 Barra horizontal de apoio 
  
Consiste em barras que darão suporte na posição horizontal. 

 
                            Figura 8 - Barra horizoltal de apoio 

Todos os equipamentos devem ser entreguesem bom funcionamento, 

garantindo segurança aos usuários e durabilidade dos equipamentos. 

Qualquer tipo de dano causado ao equipamento, inclusos danos a sua 

pintura e acessórios de fixação deverão ser reparados pela empresa 

contratada. 

 

 

8. ILUMINAÇÃO 
 

Deve-se proceder com a instalação de 4 (quarto) postes de aço conico com 
luminária, distribuidos conforme projeto. 

 
9. PINTURA 

 
Todas as superficies metálicas deveram receber aplicação de tinta de fundo 

tipo zarcão, após isso os perfis da cobertura devem receber pintura tipo 

esmalte sintético duas demãos e os equipamentos tinta tipo epoxídica duas 

demãos. 
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10. PAISAGISMO 

 

Para as duas áreas delimitadas em projeto para o paissagismo, deve-se 
executar o plantio de grama esmeralda.  

 

 
11. LIMPEZA DA OBRA 

 

A obra deverá ser entregue completamente limpa, além de estar livre e 

desimpedida de entulhos e restos de materiais e em perfeitas condições 

para ocupação. Todos os equipamentos instalados deverão ser 

previamente testados, permitindo funcionamento pleno, caso contrário 

deverá ser reparado imediatamente. Entulhos, ferramentas, e restos de 

materiais deconstrução deverão ser totalmente removidos do canteiro 

ficando o local construído em perfeitas condições de segurança e uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 
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ANEXO A – CROQUI BARRA HORIZONTAL DE APOIO 
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ANEXO B – CROQUI ESPALDAR 
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ANEXO C – CROQUI BANCOS 
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ANEXO D – CROQUI PRANCHAS PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS 
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ANEXO E – CROQUI BARRAS ASSIMÉTRICAS HORIZONTAIS 
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ANEXO F – CROQUI BARRAS MARINHEIRO 
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ANEXO G – CROQUI BARRAS PARALELAS 

 
 

 
 
 
 
 

 Ricardo Zanon Cotrim 
Engenheiro Civil 

CREA/PR 15829-D 
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