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OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 

 

LOCAL: 

Município de Magalhães Barata 

 Rua Dr. Lauro Sodré, s/n.  
 Área Total do Terreno: 30.514,04 m². 
 Área de intervenção: 7.000,00 m². 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial  descritivo, como parte integrante do projeto para 

“CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL”, no Município de Magalhães Barata, tem 

a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 

envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e 

define integralmente o projeto básico e suas particularidades. 

Consta neste presente memorial descritivo a apresentação dos elementos 

constituintes do Projeto Arquitetônico. Constam também do Memorial a citação de leis, 

normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, 

emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias 

de serviços públicos. 

A elaboração do projeto arquitetônico seguiu as etapas do processo projetual, 

onde inicialmente foi realizado o levantamento planialtimétrico, in loco, e elaboração do 

programa de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e 

posteriormente a elaboração do anteprojeto com apresentação de um layout. A 

confecção do projeto executivo com elaboração de detalhamentos e cortes, 

especificação técnica, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, se deram 

após aprovação do estudo preliminar. 

 

2.  OBJETO DA PROPOSTA 

O projeto trata-se da “CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL”, localizado 

no estado do Pará, no Bairro Centro, na Rua Dr. Lauro Sodré, s/n, na Zona Urbana do 

Município de Magalhães Barata. Visando a implementação de novos espaços de lazer 

e social, o projeto prevê para a construção do muro ao redor do campo, rebocado e 

pintado, e o campo de futebol gramado com a pintura das linhas de demarcações e a 
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estrutura metálica das traves de futebol de campo oficial, em tubo de aço galvanizado 

com acabamento, pintura e rede de fio 100% nylon com proteção UV. 

 

3. DESCRIÇÃO DA OBRA 

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A placa da obra deverá possuir dimensões de 6 m², seguindo o modelo do 

Governo Federal, e deverá ser instalada em um único local visível, definido pelo 

fiscal da obra, e lá permanecerá por todo o período de execução da obra, do início 

até a conclusão e encerramento do convênio. 

Deverá ser providenciado pela CONTRATADA a estrutura necessária para 

abrigar materiais, documentos, projetos e alojamento dos funcionários com 

sanitários e local para aquecimento de marmitas. Haverá ainda na obra, disponível 

para uso todo equipamento de segurança dos trabalhadores, visitantes e 

inspetores. 

O executante procederá a locação da obra de acordo com plantas e 

memoriais e quaisquer outras indicações constantes do projeto. Havendo 

discrepância entre as reais condições existentes no local e/ou os elementos de 

projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à fiscalização da 

prefeitura, a qual competirá deliberar a respeito. 

 

3.2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A administração local será composta por engenheiro de obra do qual é 

capacitada para administração, inspeção, verificação de cronogramas, detectar 

problemas gerenciar e cobrar prazos da obra e um vigia. Custos com encargos 

sociais e benefícios ao colaborador tais como vale alimentação, refeição, 

transporte, exames admissionais e complementares, seguros etc. De acordo a CLT 

e sindicato de base; um vigia noturno responsável por monitorar a área da obra. 

 

3.3. TERRAPLANAGEM 

Limpeza do terreno:  

A Prefeitura Municipal de Magalhães Barata ficará encarregada de proceder 

quanto a limpeza do terreno destinado a construção do empreendimento, 

removendo qualquer detrito nele existente e deixando o mesmo em condições 
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adequadas para que a empresa contratada inicie a obra. 

Aterro, compactação e nivelamento:  

A Prefeitura de Magalhães Barata ficará responsável pelo nivelamento do 

terreno para a implementação do campo de futebol. 

 

3.4. GRAMA 

O solo onde será gramado deverá ser recoberto por uma camada de no 

mínimo 5 cm de terra vegetal. O terreno deverá está regularizado e nivelado antes 

da colocação das placas de grama. 

As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e 

recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se 

no mínimo 0,90m² de grama por m² de solo. O terreno deverá ser abundantemente 

irrigado após o plantio. 

 

3.5. CONCRETO ARMADO 

As tensões características dos concretos empregados nesta obra, 

designados pela notação “fck”, correspondem aos valores que apresentam 

probabilidade de 5% de não serem atingidos. 

O concreto será composto de cimento, água, agregados e qualquer 

componente, a critério da fiscalização e por conta da Empreiteira, tal como: 

incorporador de ar, redutor de água, retardador de pega, impermeabilizante, 

plastificante ou outro que produza propriedades benéficas comprovadas em 

ensaios laboratoriais e aprovados pela fiscalização. Estes produtos devem 

assegurar: 

 

 Trabalhabilidade compatível com as necessidades de lançamento; 

 Homogeneidade em todos os pontos da massa; 

 Apresentar, após o lançamento, compacidade adequada e, após a cura, 

durabilidade, impermeabilidade e resistência mecânica conforme projeto 

estrutural. 

 

O concreto e materiais componentes deverão possuir características que 

atendam às Normas e especificações ABNT. Em casos de omissão ou não 

aplicabilidade, prevalecem as exigências de outras normas e especificações de 
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acordo com a fiscalização. 

Cobrimento da armadura conforme classe de agressividade ambiental e 

qualidade do concreto de cobrimento. 

Cobrimento em contato com o solo: 

 

 Cobrimento da Sapata 4,5 cm para cada lado da Armadura; 

 Cobrimento do Pilar 4,5 cm para cada lado da Armadura; 

 Cobrimento do Viga 3,0 cm para cada lado da Armadura; 

 

Controle de fissuração e proteção da armadura, conforme item 13.4 da NBR 

6118 (ABNT, 2014). A cura total do concreto, deverá ocorrer com a idade mínima 

de 28 dias. 

A contratada deve proceder a amostragem do concreto conforme NBR 

5739:2018 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos 

e ABNT NBR 5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos de prova, para comparação com os dados previstos em projeto. 

Lançamento do concreto:  

No caso de lançamento com distâncias verticais superiores a 2,0 m, 

poderão ser utilizados trombas, funis ou calhas previamente aprovadas pela 

fiscalização. A diminuição da altura poderá ser obtida através de abertura de 

janelas laterais nas formas. A altura das camadas de concretagem será fixada em 

função das dimensões das peças e de acordo com a NBR 6118. 

    Adensamento do concreto: 

O concreto moldado no local será vibrado mecanicamente por meio de 

vibradores de imersão com diâmetro compatível para obtenção de máxima 

compacidade. 

O vibrador de imersão deverá operar verticalmente e a penetração será feira 

com seu peso próprio. Deve-se evitar contato direto com a armadura ou as formas 

e sua retirada deverá ser lenta para não ocasionar a formação de vazios. 

A agulha deverá penetrar não mais do que ¾ de seu comprimento, e deve 

alcançar a camada recém lançada e também a lançada anteriormente, enquanto 

esta não tiver iniciado processo de pega. Isto assegura boa homogeneidade e 

união entre as duas camadas e previne a formação de juntas frias. 

A quantidade de vibradores e respectivas potências serão determinadas de 
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acordo com o volume de concreto a ser adensado. As aplicações sucessivas serão 

realizadas à distância máxima equivalente ao raio de ação de vibração. 

Serão tomadas todas as precauções para evitar a formação de ninhos, 

alteração na disposição das armaduras, e a formação excessiva de nata na 

superfície ou segregação do concreto. 

Cura e proteção: 

Enquanto não for atingido endurecimento satisfatório, o concreto será 

protegido de chuva torrencial, agentes químicos, choque e vibração com 

intensidade que possa produzir fissura na massa ou não aderência da armadura 

ao concreto. 

A cura do concreto deverá ser cuidadosa, devendo ser molhado de forma 

abundante, depois de endurecido. 

A proteção contra a secagem prematura visa evitar ou reduzir os efeitos da 

retração por secagem e fluência, ao menos durante os primeiros sete dias após o 

lançamento. Esta será realizada mantendo-se umedecida a superfície, através da 

utilização de película impermeável, ou ainda o emprego de mantas hidrófilas. 

O tempo de cura poderá ser aumentado, de acordo com a natureza do 

cimento da obra. 

Compostos químicos somente poderão ser empregados com aprovação da 

fiscalização. 

Fôrmas: 

Para a execução das formas serão utilizados compensados resinados, 

observados os cuidados de armazenagem, transporte, corte, limpeza e 

desmoldagem dos mesmos. 

Serão executadas rigorosamente conforme dimensões indicadas em 

projeto, com material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da 

superfície do concreto por ele envolvido. 

Antes do início da concretagem, as formas serão molhadas até sua 

saturação, e o excesso de água será escoado até furos nas formas, que serão 

vedados em seguida. 

As juntas serão vedadas e a superfície em contato com o concreto deverá 

estar isenta de impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. 

O emprego de aditivos especiais, aplicados nas paredes internas das 

formas para facilitar a desforma, somente poderão ser utilizados, mediante 
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aprovação prévia da fiscalização e de forma a não produzir manchas ou alterações 

no aspecto externo das peças. 

A montagem das Fôrmas só será considerada concluída após devidamente 

fiscalizadas e aceitas pela Fiscalização. 

 Retirada de fôrmas: 

As fôrmas não deverão ser retiradas, antes de decorridos os seguintes 

prazos: 

 

 3 dias, para as faces laterais; 

 14 dias, para a face inferior com pontalete bem encunhado; 

 21 dias para face inferior com pontalete. 

 

O pontalete que permanecer após a desforma, não deverá produzir esforço 

de sinal contrário ao do carregamento ao qual a estrutura foi projetada para evitar 

o aparecimento de trincas ou rompimento. 

 

3.6. PAREDES E REVESTIMENTO 

Alvenaria: 

Alvenaria singela devem ser feitas em blocos cerâmico furados. Estes 

devem sempre estar aprumados e nivelados com auxílios de linhas de nylon, 

durante toda a etapa de elevação, o prumo, o nível e o alinhamento devem ser 

verificados de maneira constante. A régua-prumo-nível agiliza e confere precisão 

a este procedimento 

Chapisco: 

Toda a alvenaria será chapiscada depois de convenientemente limpa e 

molhada. A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida, ser constituída 

de areia, predominantemente grossa. 

Emboço: 

O emboço só deve ser aplicado após a cura do chapisco. O emboço deve 

ser alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e deverá possuir 

textura e composição uniforme. 

Pintura: 

Todas as pinturas, conforme indicado em projeto, deverão obedecer aos 

tipos e cores definidas em projeto ou determinadas pala Fiscalização, assim como 
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a todas as instruções para uso, fornecidas pelos respectivos fabricantes das tintas. 

As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e 

convenientemente preparadas, lixadas e enxutas, para posteriormente receber o 

tipo de pintura a que se destina. As superfícies de madeira serão preparadas com 

o emprego de lixas, cada vez mais finas, até obterem-se superfícies planas e lisas. 

Cada demão de tinta só será aplicada, após a anterior estar completamente seca, 

convindo observar um intervalo de 24:00 horas entre demãos sucessivas. 

Serão obedecidas as recomendações do fabricante na aplicação de tintas, 

aparelhos, massas, solventes, etc. Em caso de limpeza recomenda-se o uso de 

pano úmido e sabão neutro, sendo vedado o emprego de qualquer tipo de 

detergente ou abrasivo. 

 

3.7. OBSERVAÇÃO GERAL 

Qualquer modificação no projeto arquitetônico, terá que ter previa 

aprovação do projetista. Todos os serviços e matérias empregados na obra 

deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e normas locais. Toda e 

qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este memorial 

descritivo, e não tiver a aprovação do responsável técnico, serão de inteira 

responsabilidade, da contratada (construtor), que desenvolver tal atividade 

considerada em desacordo. 

 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução da obra será de 3 (três) meses. 

 

 

Magalhães Barata, 18 de Março de 2022, 

  
 
 
 
 

Ana Priscila Amin 
CAU-PA: 266266-3 
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