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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

 

1 APRESENTAÇÃO 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios de projeto e 
normativas, tipos de materiais, bem como toda a sistemática construtiva a ser 
utilizada na execução do PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA VILA 
DE NOVO HORIZONTE no município de Nova Esperança do Piriá. Tal 
documento relata e define integralmente o Projeto Básico e suas 
particularidades. 

O projeto de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA VILA DO NOVO 
HORIZONTE foi pensado a partir da demanda, observada pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, de falta de espaços públicos 
com áreas de lazer para recreação da população local, como também 
infraestrutura básica. A praça contará também com boxes para a venda e 
produção de artesanato, valorizando a economia e cultura local.  

O projeto será implantado em terreno amplo, localizado na via principal 
da vila, a Avenida Silvestre Castro, nas seguintes coordenadas geográficas: 
LAT.02°17'19.53"S e LOG.046°57'57.72"O. O empreendimento requalifica o 
espaço em uma área de intervenção de aproximadamente 781,30m² e 118,74m 
de perímetro. 

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e 
nas quantidades especificadas em planilha orçamentária, salvo alterações 
advindas da elaboração dos projetos executivos. 

 

2 INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, 
será obedecida a seguinte ordem de prioridades: 

 Em caso de divergências entre este memorial e os desenhos fornecidos, 
deverá ser consultado o DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E 
ENGENHARIA. 

 Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, 
prevalecerão sempre os mais recentes. 
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3 FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 

Será fornecido pelo DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E 
ENGENHARIA o Memorial Descritivo juntamente com o Projeto Arquitetônico, 
Especificações Técnicas, Projetos Complementares e Planilha Orçamentária . 

O recolhimento de ART junto ao CREA-PA para execução da obra será 
de competência do Construtor ou Administrador. 

O Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO 
PIRIÁ) designará para acompanhamento das obras, engenheiro, e seus 
prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO. 

A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas 
da obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a 
execução da obra, a qual será única e exclusivamente de competência do 
Construtor ou Administradora. 

Obriga-se, ainda, a Administradora, manter no canteiro de obras um livro 

no dia, condições do tempo e quaisquer outras anotações julgadas oportunas 
pela administração. 

A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a este livro, podendo também nele 
escrever tudo que julgar necessário, a qualquer momento. Todas as 
comunicações e ordens de serviço, tanto da Administração, quanto da 

 

 

4 CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira 
qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas 
especificações fornecidas. 

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que 
consultada previamente a FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização. 

A Administradora obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do 
material ou equipamento proposto mediante a apresentação de laudos 
comprobatórios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas características e 
mesmas especificações. 
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5 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

A construtora obriga-se a empregar todos os equipamentos e 
ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. 

Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações 
com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do 
Trabalho. 

A Construtora deverá verificar, periodicamente, as condições de uso dos 
diversos equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em 
função do mau funcionamento de qualquer equipamento. 

Os equipamentos somente poderão ser operados por profissionais 
especializados, a fim de se evitar acidentes. 

 

6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

A Construtora se obriga a manter, na obra, todos os equipamentos de 
proteção individual - "E.P.I
em bom estado de conservação. 

Serão observadas as normas pertinentes ao assunto. Poderá ser exigida 
pelo Proprietário, de acordo com o porte da obra, a presença em tempo integral 
no canteiro, de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA". 

Fica estabelecido, ainda, que o Proprietário (Prefeitura Municipal de 
Nova Esperança do Piriá), não ficará responsabilizado por qualquer acidente 
ocorrido em execução de algum serviço da obra. 

 

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

As obras serão obrigatoriamente fiscalizadas por engenheiro residente 
da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá, e será dirigida pelo 
engenheiro da Empresa Construtora. E, por plenos poderes a ele existentes 
por exercer tal cargo o Engenheiro Fiscal da Prefeitura pode remanejar 
qualquer um profissional que o mesmo julgar negligente no trabalho.  

Pelo engenheiro residente deverão ser feitas todas as comunicações 
entre a Administração e a Construtora. 

Será obrigatória, também, a presença um mestre-de-obras e/ou 
encarregado de obras, com experiência comprovada, bem como profissionais 
para outras funções tais como vigilância, auxiliares, ajudantes e outros mais 
necessários. 
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Serão empregados profissionais em número compatível com o bom 

andamento dos serviços, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

 

8 LICENÇAS E FRANQUIAS 

A construtora será encarregada de obter todas as licenças necessárias 
ao início dos serviços, bem como pagamento de todas as taxas e 
emolumentos. 

Incluímos, neste item, as despesas decorrentes do registro da obra no 
CREA, no INSS e outros, exigidos pela Municipalidade Local. 

Será de responsabilidade do construtor o pagamento de todas as multas, bem 
como o cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da obra. 

A Construtora estará obrigada a providenciar o atendimento a todas as 
exigências formuladas pelos órgãos, no prazo suficiente para não se verificar 
atraso na entrega da obra. Após a obtenção de todas as declarações 
necessárias ao funcionamento da obra, o Construtor enviará os originais destas 
declarações ao  

Proprietário (PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ). 
Somente após este procedimento será possível dar a obra por encerrada. 

 

9 DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Nesse Memorial segue a descrição de serviços e materiais para a 
construção de uma praça aberta e 4 boxes para comercialização de produtos 
locais. Todas as especificações que seguem visam complementar as peças 
gráficas auxiliando na descrição de serviços e especificações de materiais a 
serem utilizados na obra. 

Devido orçamento limitado, não está previsto parte hidráulica dentro dos 
boxes, nem banheiro público na área de intervenção. 

Três novas vias serão implantadas para conectarem-se às vias 
existentes. 

A arborização será reimplantada nos canteiros. 

 

10 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente conforme o projeto, 
utilizando-se de equipamentos topográficos. Todos os níveis deverão ser 
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determinados antes que se iniciem os trabalhos e no transcorrer dos mesmos, 
sempre que necessário e/ou solicitado pela fiscalização. 

Na eventualidade de qualquer divergência ou necessidade de 
adaptação dos níveis do projeto aos níveis do entorno, deverão ser 
consultados a 
fiscalização e o autor do projeto. 

Somente após a determinação de todos os níveis e conferência da 
fiscalização deverá ser iniciada a execução. 

O nivelamento da área será executado por aparelho e de maneira a 
garantir perfeita drenagem das águas das chuvas. 

Durante o desenvolvimento da obra, se julgar necessário, a fiscalização 
poderá solicitar a confirmação dos níveis. 

A modelagem será executada manualmente logo após a escavação, 
devendo resultar numa perfeita conformação adequada aos níveis do projeto, 
possibilitando condições favoráveis à execução das pavimentações. 

O terreno deverá ser totalmente limpo, bem como todos os entulhos 
provenientes da limpeza devem ser retirados do local para uma perfeita 
locação da obra. 

 

10.2 ALMOXARIFADO 

Deverá ser implantado na obra um Almoxarifado para depósito de 
materiais. A dimensão deve ser adequada ao porte da obra e a localização 
deverá ser definida conjuntamente com a FISCALIZAÇÃO.  

 

10.3 PLACA DE OBRA 

A placa da obra deverá ser fixada em local visível e mantida até a 
entrega e deverá conter as seguintes informações: Nome do profissional, Título 
profissional, Nº de registro no CREA, Atividade(s) pela(s) qual(is) é responsável 
técnico, Nome da empresa que representa, Número da(s) ART(s) 
correspondente(s), Dados para contato. 

 

10.4 INFRAESTRUTURA PRIMÁRIA  

10.4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 O local da execução do projeto foi previamente estudado pela equipe 
técnica de engenharia da Prefeitura Municipal, verificando-se o ótimo estado 
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para execução da obra, que será locada com uma cota de 15cm acima do nível 
natural do solo. O aterro será executado em toda a sua extensão desta forma 
favorecendo o objeto.  

As etapas subsequentes da mesma serão executadas conforme 
detalhes dos projetos de engenharia sempre com exatidão.  

 

10.5 INFRAESTRUTURA SECUNDÁRIA  

10.5.1 PISOS E DRENAGEM SUPERFICIAL 

Para a realização da infraestrutura secundária, as atividades deverão 
iniciar pela execução do meio-fio nas delimitações da praça comum todo, tanto 
nas bordas externas quanto nas internas para a contenção do piso 
Intertravado. O meio-fio deverá ser feito em concreto, em ótima qualidade, nas 
dimensões descritas em projeto, obedecendo sempre as normas técnicas 
prevista.  

O piso em concreto será executado na área interna da praça, visando 
sempre a qualidade, desta forma será executado de extremidade a 
extremidade assim como descrito em projeto. 

O piso Inter-travado será executado na cor terracota. A execução deverá 
ser auxiliada de alinhamento para que se mantenha o mesmo nível em toda 
sua extensão. Posteriormente deverá ser executado o piso tátil em material 
pré-fabricado, direcional na cor terracota e alerta na cor amarelo, obedecendo 
aos detalhes dos projetos na sua execução.  

Para a execução das rampas de acesso, serão necessários os serviços 
de escavação, lastro, forma, concreto ciclópico, calçada e aterro. 

Dentro dos boxes serão utilizadas placas cerâmicas esmaltadas extras, 
tipo grês, de dimensões 35x35cm. 

 

10.5.2 ALVENARIA  

  A alvenaria dos boxes será em tijolos cerâmicos de 9X19X19cm. Os 
tijolos receberão chapisco no traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. 
Posteriormente a parede recebera emboço no traço 1:2:8. 

  

10.5.3 PINTURA 

 A pintura deverá ser executada de forma técnica e eficiente, atendendo 
todos os requisitos técnicos necessários. Deverá ser aplicado um fundo selador 
preparatório em todas as áreas que estiverem sobre todas as áreas salientes e 
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alvenarias para posteriormente receberem uma camada de massa acrílica, 
para acabamento especial, finalizando-se com pintura acrílica. Todos os 
materiais deveram ser de primeira linha para uma melhor eficiência visual. 

 

10.5.4 COBERTURA E FORRO 

A cobertura em telha cerâmica do tipo plan terá somente uma água, com 
inclinação de 30% e será assentada em estrutura de madeira composta por 
ripas, caibros e terças. 

O Forro será em lambris de PVC tipo FCB de 10cm na cor branco neve. 

 

10.5.5 ESQUADRIAS 

Os boxes serão fechados com porta de enrolar de aço esteira, chapa 24, 
raiada, larga com acabamento em aço galvanizado na cor natural e portão em 

 

 

10.5.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 As instalações elétricas devem atender todos os requisitos técnicos 
necessários, com atenção aos materiais empregados, visando o melhor 
desempenho da instalação e execução. Todos os materiais deverão ser de 
primeira linha, atendendo às especificações de qualidade, funcionamento e 
projeto conforme normas técnicas vigentes. Caso algum material ou 
equipamento não atenda às condições técnicas, deverá ser rejeitado. Os 
serviços relacionados com a entrada de energia, bem como a execução da 
instalação de Entrada de Energia deverão obedecer aos padrões da 
concessionária de energia local (EQUATORIAL ENERGIA). 

 O Projeto Elétrico prevê a instalação de quadros de distribuição de 
energia, disjuntores, hastes de aterramentos cabos de fios elétricos, 
eletrodutos, postes de concreto redondos para a instalação de luminárias de 
LED. 

 

10.5.5 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 

 O paisagismo deverá ser uma das etapas finais do projeto e deverá ser 
executado com toda a atenção técnica possível, seguindo as determinações 
em projeto. Deverá iniciar com preparo e colocação de terra preta nos canteiros 
para a implantação e plantio de gramas, seguindo da execuçao do plantio de 
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árvores ornamentais de pequeno e meio porte, conforme Projeto de 
Arquitetura. 

Serão executados plantio de grama em placas, plantio de árvores 
regionais e plantio de arbustos. Será utilizada terra vegetal para o cultivo dos 
arbustos e da árvore de pequeno e médio porte. 

Serão instaladas lixeiras metálicas e bancos de concreto ao longo da 
praça, conforme detalhado em projeto. Para a confecção dos bancos serão 
necessários, para fundação, os serviços de escavação, forma e concreto 
ciclópico. Para a estrutura serão necessários os serviços de forma, concreto 15 
Mpa e armação de bitolas 5.0 e 10.0mm. 

 

10.5.6 DRENAGEM 

 A execução da drenagem deverá seguir todos os critérios de construção 
detalhados em projeto, observando-se sempre todas as inclinações e 
respectivos graus e angulações descritas, visando sempre a melhor execução 
da obra. 

 

10.5.7 LIMPEZA FINAL 

Após conclusão de todos os serviços será feito a limpeza fins entrega da 
obra, onde a construtora e fiscalização, marcarão o dia do recebimento da obra 
para funcionamento ao público. 

 

10.6 EXEMPLOS DE MATERIAIS DE ACABAMENTO 

As imagens a seguir exemplificam alguns dos itens descritos acima. 
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FOTO 01: EXEMPLO DE MEIO FIO (TENTOS) PARA INTERSEÇÃO DE PISO 
INTERTRAVADOS. 

 

 

FOTO 02: EXEMPLO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, DEIXANDO VISÍVEL O MESMO E 
EXEMPLIFICANDO A ATIVIDADE A SER EMPREGADA NO PROJETO. 
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FOTO 03: EXEMPLO DE EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA NO PISO 
INTERTAVADO. 

 

 

 

FOTO 04: EXEMPLO DE POSTE COM 4 LUMINARIAS TIPO DE LED. 
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FOTO 05: EXEMPLO DE GRAMADO PARA A PRAÇA. 

 

 

 

FOTO 06: EXEMPLO DE IMPLANTAÇAO DE VEGETAÇÃO EM PRAÇA. 
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FOTO 07: EXEMPLO DE LIXEIRA METÁLICA COM FECHAMENTO EM TELA MOEDA. 

 

FOTO 08: EXEMPLO DE BANCO EM CONCRETO. 

 

10.7 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais utilizados, bem como os desenhos, projetos, planilha, 
memorial e especificações técnicas, devem ser usados em conjunto, pois se 
complementam. 

Todos os materiais a serem empregados na obra devem ser, 
comprovadamente, de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as 
especificações. Qualquer dúvida na especificação, consultar o profissional 
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habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a 
obra mantenha o padrão de qualidade. 

No caso da necessidade de alteração de qualquer serviço ou material deverá 
ser previamente discutida com a fiscalização (ENGENHEIRO CIVIL DA 
PREFEITURA), antes da execução. 

 

NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA, 25 de Maio de 2022. 

 

 

 

_________________________________________ 

LENYKER RANDERSON ALVES DE SOUZA 

ENGENHAIRO CIVIL 

CREA: 151718154-2 
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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

1. APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo, como parte integrante do PROJETO DE 

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA VILA DE NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE 

NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, 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

de Arquitetura e Complementares com suas devidas particularidades.

2. BREVE HISTÓRICO

           Por volta de 1970, a área ocupada pelo Município de Nova Esperança do Piriá 
era utilizada somente por caçadores. O acesso era difícil para quem se deslocava da 
sede do Município de Viseu, e para aqueles que porventura se dirigiam de Ourém, 
Capitão Poço e adjacências. 

           A partir daquele ano, as primeiras famílias começaram a se instalar na área, 
introduzindo a agricultura de subsistência (arroz, feijão e mandioca). Esses pioneiros 
baianos, liderados por Josué Mendes de Almeida, foram os responsáveis pela 
abertura do primeiro ramal de estrada que veio facilitar o acesso àquela área, 
estimulando a vinda de outras famílias, que resultou na formação de um aglomerado 
populacional que deu origem à Vila de Piriá.

          A Vila Piriá iniciou em 18 de março de 1972. O primeiro estabelecimento 
comercial foi instalado por Ademar Pontes, na Rua 13 de Maio. A primeira casa 
construída foi a de Adriano Mendes, e Josinaldo Pires da Silva foi a primeira criança 
a nascer no lugar, no dia 30 de janeiro de 1973.

          A atividade agrícola de subsistência foi crescendo gradativamente à medida que 
outras famílias foram se deslocando para a Vila Piriá. A exploração madeireira 
contribuiu também na formação e crescimento do núcleo urbano que deu origem 
àquela localidade, que mais tarde vinha a ser a sede do município.

         Em 27 de setembro de 1987, foi realizado um plebiscito e a comunidade 
respondeu favoravelmente à emancipação. Esta consulta foi realizada na gestão do 
prefeito de Viseu, sr. Hélio Vital Bogéa.

         O documento Ofício encaminhado à Assembleia Legislativa pela Comissão Pró-
Emancipação, fazia referência à sugestões de nomes: Antônio Gueiro, Serra Azul do 
Piriá e Nova Esperança Piriá, que acabou satisfazendo a maioria da população, 
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porque traduzia a expectativa de que a autonomia política-administrativa surgia como 
uma nova esperança de dias promissores para o município e para sua população.

         O distrito foi elevado à categoria de município com a denominação de Nova 
Esperança do Piriá, pela lei estadual nº 5.707, de 27 de dezembro de 1991, sendo 
desmembrado de Viseu, constituído do distrito sede e instalado em 1 de janeiro de 
1993.

          Em divisão territorial datada de 1 de junho de 1995, o município é constituído 
de distrito sede.

          Assim permanecendo em divisão territorial datado de 2005.

3. LOCALIZAÇÃO

Nova Esperança do Piriá localiza-se na Mesorregião Nordeste paraense, Microrregião

do Guamá, limitando-se com os Municípios de Cachoeira do Piriá, Viseu, Santa Luzia 

do Pará, Garrafão do Norte, Capitão Poço, Ipixuna do Pará e Paragominas. A sede 

do Município está à 284 km da capital do estado - Belém, ligada por via rodoviária, 

rodovia PA-

ongitude W, estando a uma altitude de 73 m.

          

Figura 1: Mapa de Localização de Nova esperança do Piriá em relação a Belém     
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             Figura 2: Vista Aérea de Nova esperança do Piriá 

4. CLIMA

O clima em Nova Esperança do Piriá é tropical. Na maioria dos meses do ano, existe 

uma pluviosidade significativa. Só existe uma curta época seca e não é muito eficaz.

Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Am. 26.3 °C é a temperatura 

média. Tem uma pluviosidade média anual de 2127 mm. Novembro é o mês mais 

seco com 44 mm. O mês de Março é o mês com maior precipitação, apresentando 

uma média de 388 mm.

5. POPULAÇÃO

O Município possui uma área de 2889,7 km² com uma população estimada (2016) de 

20.727 habitantes, conforme projeção do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), o que lhe confere uma densidade demográfica de 7,18 habitantes por km². 

A área urbana conta com 20.158 pessoas residentes, segundo Censo Demográfico 

2010.

6. OBJETO DA PROPOSTA

O projeto de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA VILA DO NOVO HORIZONTE foi 
pensado a partir da demanda, observada pela prefeitura pela falta de espaços 
públicos com áreas de lazer para recreação da população local, como também 
infraestrutura básica. A praça contará também com boxes para a venda e produção 
de artesanato, valorizando a economia e cultura local. 

O projeto será implantado em terreno amplo, localizado na via principal da vila, 
a Avenida Silvestre Castro, nas seguintes coordenadas geográficas: 
LAT.02°17'19.53"S e LOG.046°57'57.72"O. O empreendimento requalifica o espaço 
em uma área de intervenção de aproximadamente 781,30m² e 118,74m de perímetro.
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7. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO

Para a implantação do projeto 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 e etc.;

Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, 
à insolação, permitindo ventilação e iluminação natural;

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, relativos ao conforto dos usuários;

Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno,
possibilitando dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e 
economia na construção do edifício;

Topografia: fazer o levantamento topográfico 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 influência no escoamento das águas superficiais;

Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação 
com relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto.

8. ARQUITETURA E ESTRUTURA

A praça será delimitada por meio-fio, tanto nas bordas externas quanto nas 
internas para a contenção do piso Intertravado. O meio-fio deverá ser feito em 
concreto, em ótima qualidade, nas dimensões descritas em projeto, obedecendo 
sempre as normas técnicas prevista. 

O piso em concreto será executado na área interna da praça, visando sempre 
a qualidade, desta forma será executado de extremidade a extremidade assim como 
descrito em projeto.

O piso Inter-travado será executado na cor terracota. A execução deverá ser 
auxiliada de alinhamento para que se mantenha o mesmo nível em toda sua extensão. 
Posteriormente deverá ser executado o piso tátil em material pré-fabricado, direcional 
na cor terracota e alerta na cor amarelo, obedecendo aos detalhes dos projetos na 
sua execução. 

Para a execução das rampas de acesso, serão necessários os serviços de 
escavação, lastro, forma, concreto ciclópico, calçada e aterro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
CNPJ: 84.263.862/0001-05

7

Dentro dos boxes serão utilizadas placas cerâmicas esmaltadas extras, tipo 
grês, de dimensões 35x35cm.

A alvenaria dos boxes de artesanato será em tijolos cerâmicos de 9X19X19cm. 
Os tijolos receberão chapisco no traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. 
Posteriormente a parede recebera emboço no traço 1:2:8.

A pintura deverá ser executada de forma técnica e eficiente, atendendo todos 
os requisitos técnicos necessários. Deverá ser aplicado um fundo selador preparatório 
em todas as áreas que estiverem sobre todas as áreas salientes e alvenarias para 
posteriormente receberem uma camada de massa acrílica, para acabamento especial, 
finalizando-se com pintura acrílica. Todos os materiais deveram ser de primeira linha 
para uma melhor eficiência visual.

A cobertura em telha cerâmica do tipo plan terá somente uma água, com 
inclinação de 30% e será assentada em estrutura de madeira composta por ripas, 
caibros e terças.

O Forro será em lambris de PVC tipo FCB de 10cm na cor branco neve.

Os boxes serão fechados com porta de enrolar de aço esteira, chapa 24, raiada, 
larga com acabamento em aço galvanizado na cor natural e portão em grade com 

O paisagismo deverá ser uma das etapas finais do projeto e deverá ser 
executado com toda a atenção técnica possível, seguindo as determinações em 
projeto. Deverá iniciar com preparo e colocação de terra preta nos canteiros para a 
implantação e plantio de gramas, seguindo da execuçao do plantio de árvores 
ornamentais de pequeno e meio porte, conforme Projeto de Arquitetura.

Serão executados plantio de grama em placas, plantio de árvores regionais e 
plantio de arbustos. Será utilizada terra vegetal para o cultivo dos arbustos e da árvore 
de pequeno e médio porte.

Serão instaladas lixeiras metálicas e bancos de concreto ao longo da praça, 
conforme detalhado em projeto. Para a confecção dos bancos serão necessários, para 
fundação, os serviços de escavação, forma e concreto ciclópico. Para a estrutura 
serão necessários os serviços de forma, concreto 15 Mpa e armação de bitolas 5.0 e 
10.0mm.

9. DRENAGEM

ÁGUAS PLUVIAIS

As águas pluviais que incidirá sobre a praça terão dois destinos, uma parte será 

infiltrada no solo através das áreas gramadas e a outra percorrera nos calçamentos e pisos 

projetados em direção a meio fio. Este percolamento acontecerá através de uma inclinação 

(1,00%) que será aplicada nos calçamentos e pisos projetados, direcionando o escoamento 

da água do centro da praça para o calçamento externo.
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10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todos os serviços devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo 

a atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas à execução dos serviços. 

Toda e qualquer alteração do projeto durante a obra deverá ser feita mediante 

consulta prévia da fiscalização.

Todos os serviços das instalações elétricas devem obedecer aos passos descritos 

neste 

Normas e Determinações

As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a 

execução da obra: 

NBR 5410 - Instalação Elétricas de Baixa Tensão

NR 10 Segurança em instalações e Serviços em 

eletricidade. 

NT 023 Fornecimento de Energia Para Iluminação Pública.

NBR 13570 Instalações elétricas em locais de afluência de 

público.

Caso sejam detectadas inconformidades com as Normas vigentes, estas devem 

ser sanadas para a correta execução dos serviços.

Suprimento de Energia

A tensão da Rede de Baixa tensão existente (pertencente a concessionária local) 

é 220/127V, 220V F+F+F e 127 F+N, os circuitos tronco para alimentação da 

iluminação será bifásico, e a derivação do circuito tronco para os postes será 

sempre 220V F+F que é a tensão de alimentação das luminárias, sendo todos os 

seus componentes dos circuitos dimensionados também para esta tensão de 

operação. 

Os circuitos de iluminação serão alimentados através de uma derivação na rede de 

energia de baixa tensão existente, devem ser utilizados conectores adequados ao 

tipo de rede (conector perfurante) e seção dos cabos.

Circuitos

Será feita uma derivação aérea na Rede de Baixa tensão existente no local para 

atender o circuito de iluminação pública previsto no projeto. Essa derivação será 
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feita utilizando cabomultiplexado quadriplex de alumínio auto-sustentáveis, com 

isolação XLPE, 750/1kV 25mm²- fases CA, isolação XLPE e neutro nú. 

Para os circuitos criados, deverão ser interligados ao seu respectivo quadro de 

comando e proteção da iluminação pública, instalada no mesmo poste onde será 

feita tal derivação.

Circuitos tronco de iluminação

Os circuitos tronco de iluminação será bifásico, compostos por cabo multiplexado 

quadriplex de alumínio auto-sustentáveis, com isolação 10 e 16mm² - fases CA, 

isolação XLPE e neutro nú, próprios para instalação aérea ao tempo. As conexões 

entre cabos deverão ser feitas somente com conectores apropriados. 

A seção dos cabos foi definida com base no dimensionamento dos circuitos levando 

em conta sua carga e a queda de tensão admissível. Para esse cálculo, a queda 

de tensão no ponto inicial do circuito, que é o ponto de derivação da rede de 

distribuição de baixa tensão da concessionária foi considerada igual a zero, 

conforme orientação da própria concessionária.

O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de forma lenta e 

uniforme até que a enfiação se processe totalmente, para aproveitar a inércia do 

cabo e evitar esforços bruscos. Não devem ser ultrapassados os limites de tensão 

máxima de puxamento recomendados pelo fabricante

TECNOLOGIA DAS LUMINÁRIAS

Observando os critério de eficiência luminosa, vida útil e índice de reprodução de

cor, optou-se pela utilização de luminárias que utilizam tecnologia LED para 

produzir o fluxo luminoso. Esse tipo de luminária possui eficiência luminosa alta se 

comparada com tipos maisusados na iluminação pública atualmente. Já a vida útil

e o índice de reprodução de cor de umaluminária que utiliza tecnologia LED são

superiores aos demais tipos utilizados para a iluminação pública.

                      ___________________________________
LENYKER RANDERSON ALVES DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 151718154-2
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