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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. CONSIDERAÇÕES  

 

1.1 DADOS GERAIS  

Proprietário: Prefeitura Municipal de Lavras do Sul - RS  

Obra: Revitalização do Campo de Futebol 7 do Bairro da Olaria  

Local: Bairro da Olaria – Lavras do Sul / RS 

Responsável técnico: Engenheiro Civil Thiago Dias Ribeiro 

 

1.2 ÁREAS  

Área: 2.172,13m² 

 

1.3 OBJETIVO  

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos, 

definir materiais a utilizar e normatizar a execução : Revitalização do Campo de Futebol 7 

do Bairro da Olaria de Lavras do Sul – RS.  

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Todos os materiais empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações deste Memorial. Todos os serviços 

serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda 

satisfazer rigorosamente as normas brasileiras.  

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que 

venham a se acumular no local.  

É obrigatório aos operários o uso de equipamentos individuais de segurança.  

 

2.1 LOCAÇÃO  
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A locação da obra tem de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira 

(gabaritos) que envolvam o perímetro da obra. As tábuas (guias) que compõem esses 

quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de 

demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta.  

Além da referência de nível (RN) da obra, é necessário definir a referência pela 

qual será feita a locação da construção.  

O gabarito tem de ser construído por meio de cravação dos pontaletes no terreno. 

Eles precisam estar aprumados e alinhados, faceando sempre o mesmo lado da linha de 

náilon. Após a colocação dos pontaletes, seus topos necessitam ser arrematados, de 

maneira que formem uma linha horizontal perfeitamente nivelada, à altura média do solo 

de cerca de 1 metro. Na face interna dos pontaletes, deve-se pregar tábuas (guias), também 

niveladas.  

O cruzamento de cada eixo definirá a posição do elemento estrutural no terreno, por 

meio de um prumo de centro. O gabarito somente poderá ser desmontado após a 

concretagem das fundações.  

 

3. INFRA-ESTRUTURAS   

 

3.1 VIGAS BALDRAME 

As vigas baldrames serão de concreto de 20MPa, com dimensões de 20x30 cm, 

armada inferior de  2 barras de 10,0 mm de diâmetro armadura superior de 10,0mm de 

diâmetro com estribos de 5,0 mm de diâmetro a cada 15 cm, conforme Projeto. As vigas 

junto aos portões deverão ser rebaixadas, ou seja, ficando suas faces superiores no nível 

conforme indicado em projeto.  

Se for necessário deverá ser utilizado tijolo maciço para os nivelamento previsto no 

Projeto Arquitetônico.  

 

3.2 FORMAS  
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As formas serão executadas em madeira, suficientemente rígidas para não 

permitirem deformações inaceitáveis, e estanques para não haver vazamento da pasta de 

cimento.  

A posição das formas – prumo e nível – será verificada especialmente durante o 

processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será feita com 

emprego de cunhas e escoras.  

A precisão da colocação das formas será de mais ou menos 5mm. O espaçamento 

entre caibros de fixação será no máximo de 35cm.  

As formas serão mantidas úmidas, desde o início do lançamento até o 

endurecimento do concreto e protegido da ação dos raios solares, com sacos, lonas ou 

filme opaco de poliuretano.  

O nivelamento, o prumo, a estanqueidade das juntas, a precisão de execução e 

limpeza, deverão ser rigorosamente obedecidas para que a concretagem fique 

perfeitamente bem executada.  

 

3.3 CONCRETO  

Quando fresco, o concreto deverá oferecer condições tais de plasticidade, que 

facilitem as operações de manuseio.  

Após a cura deverá apresentar características de durabilidade, impermeabilidade, 

constância de volume depois do endurecimento e atingir a resistência mecânica definida no 

Projeto Estrutural.  

Para obtenção destas qualidades serão exigidas: seleção cuidadosa dos materiais 

(cimento, agregados e água), dosagem correta, manipulação adequada e cura cuidadosa.  

A execução de qualquer parte da estrutura, quanto à sua resistência e estabilidade, 

implica em total responsabilidade da contratada, a qual deverá locar a estrutura com todo o 

rigor, sendo responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível. Correrá por 

sua conta a demolição, bem como a reexecução dos serviços julgados imperfeitos pelos 

fiscais do Setor de Engenhaira da Prefeitura Municipal de Lavras do Sul. O serviço 
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somente será liberado pelo fiscal após a desforma. A execução deverá obedecer ao 

seguinte:  

A concretagem, inteira ou em partes (de junta a junta), deverá ser sempre precedida 

por comunicado escrito aos fiscais, com 48 h de antecedência, para que se proceda a 

prévia verificação das disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e 

armaduras correspondentes; 

Todo o concreto deverá ser vibrado com vibrador mecânico, sendo o concreto 

usinado e com resistência de 20MPa; 

É obrigatório o uso de espassadores plásticos nas peças estruturais concretadas, a 

fim de garantir os recobrimentos exigidos em projeto. 

 

3.4 DESFORMA 

 A desforma das peças concretadas, deverá obedecer rigorosamente ao que segue:  

Laterais de vigas e pilares: só poderão ser retirados sete dias após a concretagem. 

 

4. ALAMBRADO 

 

As fundações dos mourões serão escavadas manualmente com dimensões de 0,25m 

x 0,25m x 0,50m (largura x largura x profundidade) conforme as disposições anteriormente 

citadas neste memorial. A cada 2,50 m será locado um mourão retangular reto de concreto 

com seção de 10 x 10 cm, altura livre de 2,50 metros, 50 cm enterrado e com tela de arame 

galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada de 5x5 cm, conforme descrito em projeto.  

Serão adicionados três fios esticadores, em arame galvanizado e diâmetro de 

6,3mm, para garantir a estabilidade da tela.  

 Portão de correr de 3,15m de largura x 2,15m de altura, sendo a estrutura de tubo 

de aço galvanizado de 50x70 mm espessura de 2,65 mm com pintura eletrostática, 

conforme modelo e especificações do projeto. A malha deverá seguir o padrão do mourão, 

sendo: tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada de 5x5 cm. Terá 

fechadura do tipo bico de papagaio acionada por chave com cilindro e puxador tubular de 
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alumínio. Conforme especificado em projeto, abaixo do portão, entre os pilares do mourão 

e no local de passagem de veículos, deverá ser moldado uma viga de concreto. O trilho do 

portão será uma cantoneira metálica chumbada na superfície da viga e no piso, no lado que 

o portão irá deslizar.  

 

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

A execução dos serviços e materiais empregados deverá estar de acordo com as 

especificações técnicas e as normas específicas da ABNT, legislações que regem o assunto. 

A caixa de energia está localizados no ginásio de esportes que encontra-se ao lado 

do referido campo de futebol 7. 

 Fios e Cabos - os fios e cabos, deverão ser de cobre eletrolítico isolado com 

composto termo plástico de PVC, antichama, 70ºC, 0,6/1kv dimensionados conforme a 

carga a instalar considerando a temperatura ambiente, agrupamento, queda de tensão, 

maneira de instalar e nível de curto circuito.  

Os postes deverão ser cônicos continuo em aço galvanizado, com altura de 7,00m, 

os mesmos servirão de suportes para a instalação de 3 refletores de 300 à 350w. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Todos os problemas técnicos, dúvidas, especificações e substituições, durante o 

transcorrer da obra, deverão ser resolvidos junto aos responsáveis técnicos. 

 

 

 

Lavras do Sul – RS, 21 de outubro de 2021. 

 

 

Thiago Dias Ribeiro 

Assessor Técnico de Engenharia 

CREA RS 221061 

mailto:lavras@farrapo.com.br

