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1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial é descritivo tem por finalidade descrever as principais características 

técnicas do projeto básico caracterizando criteriosamente todos os materiais e componentes 

envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada na “ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO 

MUNICIPAL "REIZÃO" NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ - PARÁ” de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Maracanã – PA. Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas 

particularidades, complementando as informações a fim de assegurar o cumprimento do 

cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, 

tanto aos usuários, como aos funcionários da empresa contratada executora da obra.  

Constam do presente memorial descritivo a apresentação dos elementos constituintes que 

nortearam o Projeto Básico: Arquitetônico e Complementares, bem como apresenta as 

especificações e procedimentos adequados à sua boa execução, sendo a leitura deste, obrigatória 

por parte do responsável pela execução dos serviços, por ser um complemento do projeto básico. 

O desenvolvimento do projeto se deu em conformidade com as normas vigentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e 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. 

2. OBJETO DA PROPOSTA 

Este memorial apresenta o estudo para “ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 

"REIZÃO" NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ - PARÁ”. Desse modo, visa detalhar e especificar 

adequadamente a construção e demais instalações a serem realizadas neste local, cuja execução 

deverá seguir as informações contidas nos projetos. O empreendimento requalifica o campo de 

futebol Reizão no município de Maracanã com a instalação de um novo sistema de iluminação, 

com poste metálicos e 4 refletores em cada, os 12 postes foram distribuídos uniformemente ao 

redor do campo. O conceito da intervenção é valorizar a área e criar atrativo para a cidade.  

Foi escolhido o método ponto a ponto para o cálculo do fluxo luminoso do campo Reizão. 

Para iniciar os cálculos algumas variáveis devem ser definidas, como o tipo de projetor, tipo de 

lâmpada, posicionamento dos projetores, os pontos onde serão avaliados a iluminância, além da 

altura em que serão colocados os projetores, a sua inclinação e a rotação. Devido as dimensões 

do campo os projetores foram distribuídos em 12 pontos. Na escolha da luminária deve-se atentar 

para a reflexão da mesma, pois grande parte da intensidade luminosa incide na superfície 
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refletora. Após a definição da luminária parte-se para a escolha da lâmpada, onde os fatores 

determinantes são o IRC, TCC, eficiência luminosa e custo benefício. Analisando estes dados 

chega-se à conclusão que para iluminação do campo a melhor opção são as lâmpadas de vapor 

metálico. 

Todos os insumos e composições de custo presentes na planilha orçamentária foram 

baseados na planilha da SINAPI – Julho/2022 (Desonerada) e SEDOP – Maio/2022, com BDI 

33,82%, utilizada como parâmetro para obras de “CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE 

ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA”. 

O conceito de Projeto Luminotécnico é baseado no estudo da iluminação artificial com a 

finalidade de proporcionar funcionalidade, beleza e economia de energia elétrica. Essa última 

característica é a mais relevante, afinal, o uso exagerado de lâmpadas significa gastos extras e 

desperdícios de energia. 

3. CARACTERISTICAS DA IMPLANTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO TERRENO 

Maracanã é um município litorâneo brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a uma 

latitude 00º35'42" sul e a uma longitude 47º34'55" oeste, estando a uma altitude de 45 metros e 

possui uma área de 777,3,99 km². Sua população estimada em 2016 era de 28.668 habitantes. 

O projeto proposto apresenta aproximadamente uma área de 13 mil m², o Estádio “Reizão” 

está localizado na Vila Curuçambaua, Zona Rural, CEP: 68.710-000, Maracanã-PA. Sob as 

coordenadas geográficas, Ponto 1 – S00° 46’ 45,876’’ W047° 27’ 01,188’’; Ponto 2 – S00° 46’ 

46,373’’ W047° 27’ 03,193’’; Ponto 3 – S00° 46’ 43,082’’ W047° 27’ 03,938’’ e Ponto 4 – S00° 46’ 

42,586’’ W047° 27’ 01,933”. 

Para a implantação no terreno a que se destina, foram considerados alguns parâmetros 

indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a edificação das melhores 

condições como: 

Características do terreno: avaliação das dimensões, forma e topografia do terreno, 

inclusive da edificação existente;  

Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em função 

da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de vários outros 

elementos que compõem a paisagem a fim de antecipar futuros problemas relativa ao conforto dos 

usuários;  
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Características do solo: avaliação do tipo de solo presente no terreno possibilitando 

dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção do 

edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as características 

mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e sondagem de solo;  

Topografia: Fazer o levantamento planialtimétrico do terreno observando atentamente 

suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a edificação, 

sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, assim como influencia no escoamento das 

águas superficiais;  

Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização das estruturas aos 

alimentadores das redes públicas de energia elétrica. 

4. CARACTERISTICAS DO PROJETO BÁSICO 

A elaboração do projeto 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. A 

confecção do projeto básico com elaboração de projetos complementares (estrutural e elétrico), 

detalhamentos, vistas e cortes, memorial descritivo, especificação técnica, planilha orçamentária e 

cronograma físico-financeiro, se darão após aprovação do estudo preliminar. 

4.1. O Programa de necessidades elencado propõe as seguintes atribuições 

assistenciais: 

 Iluminação do Estádio “Reizão”: 12 (doze) postes de iluminação direcionados ao 

Estádio, a fim de garantir a segurança, conforto além de uma experiência 

agradável, tanto para quem está jogando, quanto para quem está assistindo.  

A iluminação permite que seja feito um bom trabalho e que se jogue em condições 

adequadas de visibilidade para quem está dentro do ambiente. 

4.1. Planilha orçamentaria 

De acordo com Orientação Técnica OT – IBR 002/2009 publicada pelo Instituto Brasileiro 

de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) quanto ao enquadramento de obras ou serviços de 

engenharia, o referido objeto é classificado com OBRA DE ENGENHARIA. 

A técnica construtiva adotada na referida obra é simples, adotando materiais facilmente 

encontrados no comércio local e não necessitando de mão-de-obra especializada. 
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Para elaboração da planilha orçamentaria de custos, composições unitárias de custos, 

cronograma físico-financeiro e memória de cálculo, foram levados em consideração os estudos 

estatísticos desenvolvidos pelo TCU, que determina o enquadramento em cada tipo de obra, 

observou a preponderância dos serviços correlatos no orçamento de cada empreendimento 

(ACÓRDÃO Nº 2622/2013). Todos os insumos e composições de custo presentes na planilha 

orçamentária para a referida obra, foram baseados na planilha SINAPI JULHO/2022 – 

DESONERADA e SEDOP MAIO/2022 com BDI 33,82%, utilizada como parâmetro para 

Construção de Edifícios, com o objetivo de definir faixas aceitáveis para valores de taxas de 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), específicos para cada tipo de obra pública e para aquisição 

de materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da adequabilidade 

dos percentuais para as referidas taxas adotados pelo TCU (Acórdãos ns.325/2007 e 2.369/2011), 

ambos do Plenário, com utilização de critérios contábeis e estatísticos e controle da 

representatividade das amostras selecionadas. Foram utilizados percentuais, da parcela do BDI, 

enquadradas no 1º quartil, dos percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI, a 

Alíquota de ISS será de 5%, determinada pela “Relação de Serviços” do Código Tributário do 

Município de Maracanã-PA, onde se prestará o serviço. 

Foram elaboradas composições de custos unitários – CPU, de serviços, cujo preço não 

está contemplado pelo SINAPI, através de pesquisa de mercado dos insumos, procedimento 

expressamente previsto no Decreto 7983/2013. 

Está previsto, na planilha orçamentaria, a estimativa dos gastos com Administração Local 

da Obra, um componente do custo direto da obra e compreende a estrutura administrativa de 

condução e apoio à execução da construção, composta de pessoal de direção técnica, bem como, 

materiais de consumo, equipamentos de escritório e de fiscalização, quantificada e discriminadas 

por meio de contabilização de seus componentes como custo direto. Prática recomendada pelo 

TCU e visa a maior transparência na elaboração do orçamento da obra. 

Administração local depende da estrutura organizacional que o construtor monta para a 

condução de cada obra e de sua respectiva lotação de pessoal. Para a perfeita execução deste 

objeto a obra deverá contar com a administração local, formado por Engenheiro Eletricista e 

Eletricista responsável, que deverão estar presentes no decorrer da obra e sempre que solicitado 

pela fiscalização em horários determinados que constam na memória de cálculo, sendo 8hs de 

serviços do Eletricista em 22 dias/mês; 30 minutos do acompanhamento do Engenheiro Eletricista 

em 5 dias/mês. 
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5. DESCRIÇÃO DA OBRA 

Antes da inicialização de qualquer serviço a placa de obra já deve estar devidamente 

posicionada à frente do terreno, em local com boa visualização da população e deverá ser mantida 

em condições legíveis até o final da execução deste objeto.  

A obra deverá ser obrigatoriamente, legalizada junto aos órgãos competentes: CREA, ISS, 

dentre outras. Deverá ser encaminhada cópia dos documentos comprobatórios a FISCALIZAÇÃO, 

antes da primeira medição de serviços, juntamente com cópia do recolhimento dos encargos 

sociais devidos da obra, referentes ao mês anterior de cada medição. O primeiro BM somente 

será pago após a apresentação dos documentos citados acima. 

Será feita a limpeza do terreno e todo o material retirado. O terreno deverá ficar limpo e 

desimpedido para o início das obras. Deverá ainda ser construído um barracão para o 

armazenamento de materiais e ferramentas utilizadas durante a construção. 

Por se tratar de uma área de risco físico e orgânico fica obrigatório o uso de EPIs 

adequados para o serviço de limpeza que deverá ser de modo que iniba a aspersão de partículas 

no ar, fazendo os respectivos isolamentos das áreas de trabalho. Toda a eventual demolição e 

retirada deverá ser cuidadosa e criteriosa para não provocar danos patrimoniais e pessoais, para 

tanto o responsável da empreiteira deverá orientar cada processo e como será retirado o entulho 

estudando cada detalhe com visão global da obra. A obra será mantida permanentemente limpa. 

Para isso serão feitas avaliações periódicas sobre o estado de conservação, manutenção e 

limpeza nos locais onde a Contratada estiver desenvolvendo seus serviços e no seu canteiro de 

obras.  

A CONTRATANTE indicará local para "bota-fora" e será o único local permitido para 

concentração de sucatas, devendo ser retiradas toda vez, que, a critério da Contratante, completar 

uma carga. Serão de responsabilidade da Contratada a manutenção, conservação e limpeza 

periódica do canteiro.  

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: A obra será suprida de todos os 

materiais necessários para garantir a segurança e higiene dos operários. A CONTRATANTE 

reserva-se o direito de fiscalizar os trabalhos, bem como de paralisar o serviço quando, a seu 

critério, notar que há risco a segurança pessoal e/ou ao seu patrimônio e também da execução 

dos serviços em desacordo com o seu parecer.  
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1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 

Deverá ser de responsabilidade do Engenheiro e Eletricista a evolução da obra, toda e 

qualquer dúvida sobre a execução, deverá ser obedecido conforme está no projeto. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Como serviços preliminares será executado placa de obra, a empresa contratada deverá 

fazer e instalar, placa de obra, em lugar visível e de comum acordo com a fiscalização. Os textos, 

logomarcas e modelo serão fornecidos pela CONTRATANTE. A placa de obra será em chapa de 

aço galvanizado, com as seguintes medidas 3,00x2,00m.  

Execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificação 

com a máxima exatidão, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas 

de um projeto elaborado em escala reduzida.  

Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, 

marcados os pontos característicos através de fita métrica de aço, esquadro, prumo e nível de 

pedreiro.  

 Deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural; 

 Cuidados preliminares: demolição, remoções e limpeza do terreno; 

 Uso de mão-de-obra habilitada.  

Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos arquitetônicos, 

estruturais e de fundações. Verificar a orientação Norte-Sul Constatar os ângulos reais do terreno. 

Deverá ser construído o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas 

a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.  

Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão ser rebaixadas para 

os 60 cm, cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm de altura, em relação ao terreno. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com 

fios estirados, os alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com 

piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota 

acumulada. 

3. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  

Projetor:  
Características gerais:  

 Refletor em alumínio anodizado com boa uniformidade na distribuição da luz;  

 Vidro temperado resistente a choques térmicos;  

 Base E40. Lâmpada: Vapor metálico. Características elétricas:  
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 Potência elétrica: 400W;  

 Tensão em corrente alternada: 220V. Características Fotométricas:  

 Temperatura correlata da cor: 4500K;  

 Fluxo luminoso: 35000lm;  

 IRC: 65. Características físicas:  

 Base: E40;  

 Vida mediana: 20000h.  

 

Após a definição destas variáveis é possível definir a altura, inclinação e rotação dos 

refletores. A altura ficou definida em 11 metros e a inclinação em 30º, e não serão 

rotacionados. 

Para os cálculos foram utilizadas as curvas isocandela e polar da luminária. Com a 

iluminância sendo estabelecida através da NBR 8837, e ficando em 300 Lux. Para atender 

essa exigência, chegou-se ao número de 4 luminárias por poste, sendo 12 postes, 

totalizando 48 luminárias para todo o campo. Cumprindo assim o mínimo de 300 lux em 

todos os pontos estabelecidos.  

Instalações elétricas: Trata-se de um campo de futebol, com área total de 

13.41,84m², tendo a área de jogo largura de 64,17 metros e comprimento de 104,00 metros, 

totalizando 6.673,68 m². Localiza-se no município de Maracanã/PA. O atendimento será 

através da rede da concessionária Equatorial.  

Instalação: A tensão nominal de fornecimento local é de 220/380 Volts, sendo que 

esta tensão indicou o dimensionamento dos condutores, tendo em vista a carga instalada, 

por circuito. Serão 12 circuitos, 1 para cada poste, tendo 4 lâmpadas de 400W em cada 

circuito. Os condutores correrão em eletrodutos rígidos, com dimensões apresentadas na 

prancha, enterrados a uma profundidade mínima de 50cm, em cada poste haverá uma 

caixa de passagem, facilitando assim o manuseio dos condutores. Haverá ainda uma caixa 

de distribuição, onde ficarão os 12 disjuntores correspondentes aos circuitos. Os disjuntores 

serão termomagnéticos.  

Carga instalada: Serão 12 postes com 4 lâmpadas de Vapor Metálico em cada, 

totalizando 48 lâmpadas em todo o campo. Cada circuito terá uma carga de 1600W, sendo 

a carga total da iluminação do campo de 16000W. 

      Normas 

 

 ABNT NBR 5410: 2008 

 

Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

 NT.31.023.01                       Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública 

 ABNT NBR 5101:2018 
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4. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

No projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas consta: haste de 

aterramento; caixa de inspeção de PVC para aterramento; para raio com captor tipo Franklin para 

SPDA; cordoalhas de cobre Nú de 35mm² e 50mm²; eletroduto de PVC DN 40mm para SPDA; 

haste de aterramento 5/8 para SPDA; mastro simples galvanizado com diâmetro nominal de 2”; 

suporte guia simples com roldana em polipropileno para chumbar, com altura de 20 cm; e caixa de 

aterramento em concreto pré-moldado, com diâmetro de 30 cm e altura de 35 cm.  

Descrição dos serviços para implantação do SPDA Para a implantação do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas o SPDA, estão previstas as seguintes atividades: 

Instalação dos cabos de seção # 50 mm2 da malha de aterramento (anel) em torno do campo. 

Esta etapa deverá ser realizada durante a construção das fundações da edificação, pois facilitará 

muito a colocação dos cabos em torno do campo, formando uma Anel. Sendo previstas as 

esperas para a colocação das caixas de inspeção.  

A profundidade do anel deverá ser de no mínimo 60 cm, mas, porém, quanto mais profundo 

os cabos (Anel) forem instalados, melhor será a eficiência do aterramento, sem contar que não 

haverá necessidade de abertura de valas. Esta etapa deverá ser registrada com fotografias para 

registro da correta instalação do anel em torno do campo.  

Será necessário em todos os trechos da implantação de malha de aterramento (Anel), a 

abertura de valas para lançamento dos cabos, conforme detalhe do projeto. Esta vala deverá estar 

a uma distância de 1 m da base da estrutura e ter 0,8 metros de profundidade e a uma distância 

mínima de 2,00 m de centrais de gás.  

Lançamentos das descidas que devem estar interligados a malha de captação, até as 

caixas de inspeção e a malha geral de aterramento na base da estrutura.  

O subsistema de decidas dos condutores será por suporte guia com anel isolante fixados na 

estrutura. Esta etapa deverá ser registrada com fotografias para registro da correta instalação das 

descidas de aterramento da malha de captação.  

Na malha de captação as descidas serão interligadas através de cabos de cobre nu com 

seção # 35,00 mm², conforme detalhe, no anel superior e inferior serão conectados com solda 

exotérmica;  

Nestas caixas serão instalados conectores que permitem a desconexão da malha de 

aterramento permitido possíveis medições e haste de aterramento conforme especificado. Sempre 

que instalados em passeios de concreto ou asfalto, as caixas deverão ser instaladas seguindo o 



  
 

 

 

 

 

Avenida Magalhães Barata, N°. 21, Bairro Centro, Maracanã, Pará. 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 
CNPJ: 04.880.258/0001-80 

alinhamento do piso, evitando sempre declividades, ou proximidade de caixas de inspeção de 

esgoto, de redes elétricas ou telefônicas, bueiros e afins.  

 Para a fixação dos cabos em todas as malhas superiores serão utilizadas presilhas de 

latão. E por final deverá ser realizado as conexões (solda exotérmica e conector de medição) 

dentro da caixa de inspeção de aterramento, conforme indicado nas plantas do projeto. Deverão 

ser realizados testes durante a implantação do SPDA e após a sua conclusão, objetivando 

comprovar a eficiência do sistema e detectar possíveis falhas da implantação. Os testes e 

verificações deverão atender os seguintes tópicos:  

Testar os cabos e descidas quanto à continuidade; Verificar se a resistência de aterramento 

está de acordo com a NBR-5419/2005, sendo que a resistência de aterramento medida sem a 

malha de captação, sem a malha das descidas ou qualquer outra estrutura que esteja ligada ao 

SPDA, a medição da resistência deverá ser feita somente com a malha de aterramento localizada 

na base da estrutura, em um dia de tempo seco, tendo valor igual ou inferior a 10,00 Ω; Todos os 

testes deverão ser registrados por escrito, sendo aprovado após a sua análise e seus resultados 

arquivados em duas vias; Todos os conectores deverão ser reapertados.  

Observações Todos os materiais presentes na planilha deverão estar em conformidade com 

os padrões da ABNT e ou da Norma NBR 5419. Todo ano deverá ser feita uma vistoria para 

analisar se o SPDA foi atingido por uma descarga atmosférica, caso se constate que a estrutura 

foi atingida por uma descarga atmosférica deverá ser refeito os procedimentos de teste citados 

acima - Testes e Verificações 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO  

O prazo de execução de obras e serviços de construção do objeto deste projeto básico é 

de 03 (três) meses. 
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