
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

 

 Este relatório de execução se refere à execução de uma Quadra 

esportiva coberta com vestiário, que possui uma área construída de 479,71 m², 

que é de propriedade da Associação PRECAVI e foi executada pela 

Construtora Coelho Teixeira LTDA. A edificação está localizada na Rua Padre 

Francisco Bonaiti, S/N, no município de Fortaleza dos Nogueiras-MA. 

 A obra da quadra esportiva com vestiários teve inicio no dia 01 de 

março de 2018, o primeiro serviço a ser executado foi à locação da obra, após 

a obra locada, se teve inicio as escavações para a execução dos blocos de 

fundação.  

Após a escavação das fundações executada, optou-se por fazer 

modificações no projeto, a fim de melhorar a segurança e a durabilidade da 

edificação, uma das mudanças, foi a substituição dos pilares em estrutura 

metálica por pilares em concreto armado, devido os pilares em concreto 

armado conferirem uma maior rigidez à estrutura da edificação. Outra mudança 

realizada foi à substituição da estrutura de fechamento da obra, que no projeto 

original era de alambrado metálico com 1,65 m de altura, que foi substituído por 

parede em alvenaria de 2,0 m de altura, que confere mais segurança e 

resistência á edificação. 

 Os serviços seguiram com a execução dos blocos de fundação em 

concreto armado, após concretagem e cura dos blocos, se deu inicio à 

execução da alvenaria de embasamento. Ainda no mês de março foi executada 

a cinta em concreto armado e inicio da superestrutura e da alvenaria de 

fechamento da obra. 

No mês de abril, foi executado o aterro da obra com solo laterítico de 

primeira qualidade, após o aterro finalizado, se deu inicio a fundação dos 

vestiários e posteriormente a execução da estrutura e alvenaria e revestimento 

com argamassa dos mesmos. 

Neste mesmo mês também foram finalizados os pilares de concreto 

armado da estrutura e os serviços de alvenaria, chapisco e reboco do 

fechamento externo da edificação, também foi executada neste mesmo mês, 

as arquibancadas. 

Em maio, foram executados as instalações hidrosanitárias e 

revestimento cerâmico das paredes internas e piso dos vestiários. Também foi 

executado a fossa e sumidouro e o inicio da compactação do aterro da obra. 

No inicio do mês de junho, foi executado o piso de concreto e montagem 

das louças dos vestiários, após essa etapa, se deu inicio à montagem e pintura 



com esmalte sintético da estrutura metálica do telhado. Após a montagem e 

pintura dos arcos da estrutura, eles foram inçados e fixados nos pilares da 

estrutura. 

Após a montagem e fixação de todos os arcos da estrutura do telhado, 

se deu inicio à fixação das terças do telhado e das fitas de dilatação para a 

execução do piso em granilte. 

No mês julho, foi executado o piso em granilite, ao mesmo tempo em 

que se executava este piso, era instalada a calha para captação e 

direcionamento das águas pluviais, após o termino da instalação da calha, se 

deu inicio ao telhamento da cobertura. 

No mês de agosto, foi finalizada a cobertura, foram executados os 

alambrados, instalação elétrica da edificação e a rampa de acesso à quadra 

esportiva, também foram executados os serviços de pintura das paredes e 

pilares. Após o termino da pintura das paredes e pilares, foi executada a 

pintura e marcação das faixas na área de jogos da quadra esportiva.  

 A entrega da obra foi realizada no dia 16 de agosto de 2018, após a 

finalização da execução de todos os serviços de construção da edificação. 

A inauguração teve lugar no dia 04 de setembro de 2018, com a 

presença do Secretário de Educação do Estado do MA, Felipe Camarão e com 

expressiva participação popular. 
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