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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente memorial é descritivo tem por objetivo descrever as principais 

características técnicas do projeto básico caracterizando criteriosamente todos os 

materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada na 

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO de propriedade da 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS, 

local de lazer, sociabilização, oferecendo qualidade de vida e conforto para cidadãos 

brasilnovenses ou turistas. 

Tal documento relata e define integralmente o Projeto Arquitetônico 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 dos usuários, como dos funcionários da empresa contratada. Constam 

do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes nos projetos 

(arquitetônico, elétrico, estrutural, hidrossanitário, etc.), com suas respectivas sequências 

executivas e especificações. 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. 

 

OBJETO DA PROPOSTA 

 

Este memorial apresenta o estudo para CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO 

MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, no Município de Brasil Novo, no estado do Pará, situado 

na Avenida Transamazônica. Desse modo, visa detalhar adequadamente as melhorias a 

serem realizadas neste local, cuja execução deverá seguir o Projeto Arquitetônico e 

complementares. 

O local de implantação da Praça, está localizado as margens da principal via do 

município, na Rodovia Transamazônica, o local apresenta área de intervenção de 

aproximadamente de 9.461,11m, o projeto prevê: 03 estacionamentos com área total de 
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aproximadamente 456,15m², playground de 372,35m², áreas verdes com 2.949,57m², 

passeios públicos de 4.564,85m², calçamento no entorno do passeio público, 

equipamentos urbanos como bancos arqueados de concreto, elementos arquitetônicos 

como fonte interativa com monumento central e pórtico arqueado. 

O conceito de CONSTRUÇÃO consiste na ação de construir, de dar forma a algo, 

geralmente partindo de um plano ou projeto elaborado previamente estabelecidos, assim, 

o projeto prevê a CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO com 

construções e espaços adequados para atividades que contribuam no processo da 

qualidade de vida dos usuários, estimulando o convívio comunitário, com amplos espaços 

de interatividade e estacionamento aberto. 

Os estudos estatísticos desenvolvidos pelo TCU, que determinou 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 

SEDOP - 02/2022 e SINAPI – 02/2022, com BDI 29,77%, utilizada como parâmetro para 

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de 

vias urbanas, 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.  

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

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 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 
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executivo com elaboração de detalhamentos e cortes, especificação técnica, planilha 

orçamentária e cronograma físico-financeiro, se deram após aprovação do estudo 

preliminar. 

 

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 das edificações 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 

relativa 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 dos monumentos e outros. 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 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 influencia 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;  
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LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

A obra de CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, será 

executada no terreno cuja coordenadas Geográficas: 4º 5'50.945" S e 54º 54'34.118" W, 

situado na Avenida Transamazônica, no Município de Brasil Novo no Estado do Pará. 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Trata-se da Construção de Praça, no local da implantação há uma vasta área verde, 

calçada (passeio público), vegetações de pequeno e meio porte. As fotos exibidas no 

relatório fotográfico, parte integrante do Projeto Básico, demonstram as condições reais do 

local de implantação. 

O novo projeto prevê: estacionamentos; playground com solo de areia; para compor 

a paisagem haverá 01 fonte interativa com escultura de touro em concreto armado, 01 

pórtico arqueado, 01 placa de inauguração e uma ampla área de passeio em piso de 

concreto com pintura. 

As técnicas construtivas adotadas serão convencionais e metálicas, possibilitando a 

uma construção com materiais facilmente encontrados no comércio e evitando a 

necessidade de utilização de mão-de-obra especializada. 

 

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 

 

Para a devida execução dos serviços da obra, haverá acompanhamento de um 

engenheiro civil, um encarregado geral que deve permanecer no canteiro de obras durante 

todo o período de execução dos serviços. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

Para início dos serviços deverá ser instalada uma PLACA DE OBRA em chapa de 

aço galvanizado com dimensões de 3,00x2,00m com área de 6,00m², EXECUÇÃO DE UM 

BARRAÇÃO/ ALMOXARIFADO em canteiro de obra em tábua de madeira para o devido 

armazenamento dos materiais e equipamentos utilizados durante a obra, medindo 
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3,00x5,00m totalizando área de 15m², a LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA utilizará 

gabaritos de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, com comprimento total de 

309,90m. 

Todos os custos e providências com obtenção de documentos tais como alvará de 

reforma, ART/RRT e demais taxas e emolumentos serão arcados pela CONSTRUTORA 

CONTRATADA. Nesse rol de obrigatoriedade, incluem-se as ligações provisórias. 

 

3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: 

 

Haverá DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO simples nas calçadas existente, 

LIMPEZA MECANIZADA de vegetações e pequenas árvores com diâmetro de tronco 

menor que 0,20 m, retirados com trator de esteiras, havendo também RETIRADA DE 

POSTE e suas instalações localizados principalmente no centro do local de implantação 

da praça. Na planilha orçamentária contempla realização de limpeza, porém o aterro será 

realizado pela prefeitura, ou seja, não está previsto execução de aterro pela empresa 

contratada. 

 

4. PAVIMENTAÇÃO: 

 

Nos pisos de passeio, será executado PASSEIO EM CONCRETO, moldado e feito 

em obra e=6cm com acabamento em pintura com tinta acrílica (passeio 01 na cor cinza, 

passeio 02 na cor azul e passeio 03 na cor terracota) aplicada em 2 demãos incluso junta 

de dilatação plástica. Nas calçadas das extremidades (01 a 09), piso da fonte interativa 

(entre canaleta e monumento) e rampas de acessibilidade será executado CALÇADA EM 

CONCRETO não armado moldado e feito em obra, em concreto Fck = 20Mpa traço 1:2,7:3 

(massa seca de cimento/ areia média/ brita1), preparado em betoneira.  

Os seguintes itens serão em concreto moldados in loco e aplicados com extrusora: 

para conter o piso em concreto e conduzir águas superficiais até os dispositivos de 

drenagem profunda, principalmente em volta da obra, haverá GUIA (MEIO-FIO) E 

SARJETA CONJUGADOS com trechos curvos e retos com 45 cm de base. Em volta do 

estacionamento, entre calçadas/passeio e canteiros será construído GUIAS (MEIO-FIO) 

com trecho reto e curvos com dimensões de 15 cm base x 30 cm altura. 
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 Antes de iniciar a pavimentação dos estacionamentos será necessário a 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO de subleito do solo, utilizando motoniveladora 

(nivelar/regularizar), caminhão pipa (umedecer o solo), rolo de pneus (para compactar o 

solo), o subleito deve estar limpo, sem excesso de umidade e com todas as operações de 

terraplenagem concluídas (serviço não contemplado nesta composição). 

Após regularização do solo, será assentado PISO INTERTRAVADO, com bloco 

retangular na cor natural medindo 20x10x6cm, este será rejuntado com pó de areia (para  

a água escoar e ser absorvida facilmente pela terra), na área de acesso ao estacionamento 

terá EXECUÇÃO DE SARJETÃO em concreto usinado, moldada in loco com trechos retos 

de 60x20cm (base x altura), ainda inclui serviço de pintura para demarcação de vagas com 

TINTA ACRÍLICA aplicada manualmente com largura de 10cm, será utilizado fita crepe 

para demarcação dessas vagas de estacionamento. 

 

5. URBANIZAÇÃO: 

 

Para concepção das áreas verdes do paisagismo, prevê PLANTIO DE GRAMA do 

tipo batatais em placas, PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL com altura de muda de 

2,00m a 4,00m com espécies de ipê, jacarandá ou equivalente da região e PLANTIO DE 

MUDA DE ARBUSTO com solo preparado com terra vegetal. 

Na fundação das LIXEIRAS EM TELA MOEDA será executado manualmente 

ESCAVAÇÃO DE VALAS de 40x40x50cm, com bloco fundação preenchidos de 

CONCRETO CICLÓPICO FCK=15MPA composto de 30% de pedra de mão com medidas 

de 30x30x50cm, sob o bloco de fundação deverá ser executado 3cm de LASTRO DE 

CONCRETO MAGRO, a camada de lastro servirá de regularizador da base do bloco. É 

importante destacar que as medidas de escavação possuem uma folga, para que seja 

possível a montagem e desmontagem das FORMAS EM MADEIRA, utilizadas para 

moldagem do concreto. 

Nos bancos arqueados será realizado serviço de ESCAVAÇÃO MANUALMENTE 

de valas de 30x40x33cm, os 3cm a mais na profundidade decorre devido o lançamento de 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO no fundo dessa escavação na altura de 3cm, então 

serão realizados BLOCOS DE FUNDAÇÃO em CONCRETO CICLÓPICO FCK=15MPA 

com cerca de 30% de pedra de mão em sua composição de 20x40x30cm cada, já os 
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PILARES EM CONCRETO ARMADO serão preenchidos de CONCRETO DE 

FCK=20MPA, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira, neste serão utilizadas as ARMAÇÕES COM AÇO CA-50 de 5.0 

mm que será utilizado como estribo, e AÇO CA-50 de 10.0 mm. Os bancos terão 

dimensões de 13,50 x 0,50 x 0,45m (tipo A) e 22,85 x 0,50 x 0,45m (tipo B). 

 

6. PLAYGROUND: 

 

Para infraestrutura do alambrado e fundação dos brinquedos, será ESCAVADO 

MANUALMENTE valas, a regularização do solo será com LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO e=3cm, nos BLOCOS DE FUNDAÇÃO será agregado CONCRETO CICLÓPICO 

Fck=15Mpa com cerca de 30% de pedra de mão em sua composição. 

Para o colchão de areia será ESCAVADO MANUALMENTE valas com altura de 

30cm, onde será executada, então o subleito do solo será REGULARIZADO E 

COMPACTADO e por fim PREPARAÇÃO DO FUNDO do colchão de areia será com altura 

de 30cm. 

O ALAMBRADO será em estrutura de TUBOS DE ACO GALVANIZADO (montantes 

de Ø2", travessas e escoras de Ø1 ¼), com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha 

quadrada 5x5cm (exceto mureta), com PORTÃO em tubo com tela arame galvanizado 

malha 2”, com pintura anti-corrosiva e assentado em argamassa traço 1:6 (cimento/ areia), 

e pintura com TINTA ALQUÍDICA em acabamento esmalte sintético brilhante, aplicado em 

02 demãos. Toda a estrutura será com altura de 1,00m. 

Os brinquedos serão 01 CARROSSEL em estrutura metálica, 01 GANGORRA 

DUPLA em estrutura metálica, 01 BALANÇO em estrutura metálica com 03 assentos em 

madeira tratada e pintada, ESCADA HORIZONTAL em ferro e 01 PLAYGROUND em 

madeira de lei. 

 

7. FONTE INTERATIVA E MONUMENTO: 

 

O brasão municipal de Brasil Novo, é estruturado por três figuras: árvores com 

troncos no chão, caracterizando a atividade de extrativismo vegetal no município um 

cacaueiro, simbolizando a atividade de produção agrícola, sendo a lavoura cacaueira a 
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fonte mais significativa e; touro, simbolizando a atividade pecuária com predominância da 

exploração de bovino de corte, e sendo a principal atividade econômica. Devido a essa 

questão, o monumento com figura de “touro” tem como justificativa representar a economia 

pecuária do município, expressa no brasão municipal, constituído por uma economia 

agropecuária. 

A casa de bombas estará instalada aproximadamente a 16,50m do eixo da fonte 

interativa, para infraestrutura será executada inicialmente ESCAVAÇÃO MANUAL sendo, 

cisterna com 2,40x1,90x2,25m, casa de bomba 01 e bomba02 medirão 1,90x1,20x1,00m 

cada e a casa de filtro medirá 2,20x2,20x1,85m, com  folgas de 10cm em cada lado, o 

reaterro será com reaproveitamento do material escavado, deverá ser compactado o solo 

dessa vala com PREPARO DE FUNDO de valas, e então aplicado LASTRO DE 

CONCRETO MAGRO e=5cm. 

Com laje maciça preenchida de CONCRETO Fck= 20Mpa traço 1:2,7:3 

(cimento/areia média/brita 1), com ARMAÇÃO em AÇO CA-50 de 8,0 mm e a ARMAÇÃO 

da parede em AÇO CA-50 de 6,3 mm. A base da bomba será em CONCRETO CICLÓPICO 

Fck= 15Mpa com cerca de 30% de pedra de mão em sua composição. 

Na cisterna e na casa de filtro, a laje da tampa com escotilha será em CONCRETO 

FCK=20MPA com traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/ brita1) com altura de 10cm, com 

ARMAÇÃO em AÇO CA-50 de 8,0 mm.  

A escotilha de entrada será em TAMPA EM ESTRUTURA DE AÇO, com apoio de 

concreto apenas na casa de filtro e cisterna; com PORTA CADEADO ZINCADO oxidado 

preto com cadeado de aço inox. 

Será previsto QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de energia (QDC1) em PVC de embutir, 

previsto para instalação dos circuitos. Com ELETRODUTOS RÍGIDOS roscável com DN 

32mm, DN 50mm, DN 60mm, CABO DE COBRE flexível isolado, 2,5mm² anti-chama 

450/750V e de 4mm² anti-chama 450/750V, serão executados TOMADAS BAIXAS de 

embutir (1 MÓDULO) de 2P+T 10A e de 2P+T 20A. 

A base do monumento do touro será iluminado com LUMINÁRIA ORNAMENTAL 

embutida, com proteção contra água, poeira ou impactos - tipo Aquatic Pial ou equivalente, 

com lâmpada compacta de LED 10W, dispostos conforme projetos elétrico, os circuitos 

elétricos estarão ligados ao quadro de distribuição de circuitos (QDC1) com dispositivos de 

proteção do tipo DISJUNTORES e bipolar do tipo DIN, seguindo amperagem conforme 
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diagrama unifilar disposto em projeto elétrico fornecido pela contratada e aprovado pela 

fiscalização. O sistema de proteção contra descargas atmosférica será com HASTES DE 

ATERRAMENTO, devendo ser do diâmetro de 5/8”mm, com no mínimo 3,00m de 

comprimento e enterradas verticalmente no solo cravadas por percussão, cujo topo destas 

ficará a 0,15m abaixo do piso acabado, devendo ser posicionadas, conforme indicação em 

projeto em CAIXA DE INSPEÇÃO circular em polietileno próprio para aterramento com 

diâmetro interno de 0,30cm. 

Para confecção da BASE DO MONUMENTO, será realizado escavação manual, 

com fundo preenchido de concreto magro para lastro traço 1:4,5:4,5 (massa seca de 

cimento/areia média/seixo rolado), com viga baldrame preenchida em concreto ciclópico 

Fck= 15Mpa com cerca de 30% de pedra de mão, o piso será revestido em pedra ardósia 

assentado sobre concreto Fck= 20MPa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira, o aterro arenoso será apiloado com 

compactador de solo CM-13 (placa vibratória), a base medirá 9,85 x 3,00 x 0,20m, e o 

MONUMENTO DO TOURO será em concreto armado com dimensões aproximadas de 

2,00 x 5,00 x 3,00m. 

O serviço de drenagem será iniciado com escavação manual na base dessa 

escavação será aplicado lastro de concreto magro com espessura de 3cm para 

nivelamento do solo, a CALHA será em concreto Fck= 15Mpa traço 1:3,4:3,5 (massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1), revestida com argamassa traço 1:4 (cimento e areia 

média), impermeabilizado com manta asfáltica com duas camadas e aplicado primer 

asfáltico, a calha terá dimensão de 40 x 20 cm seu comprimento será 105,45m (perímetro 

da fonte interativa), com grelha fofo simples com requadro 0,30 x 1,00m com espessura de 

15mm. Essa captação de águas será encaminhada para o sistema de tratamento da fonte. 

A instalação hidráulica inclui poço: composto por POÇO TUBULAR com diâmetro 

de 6” e profundidade de 50m, com instalação de conj. moto BOMBA SUBMERSO (incluso 

bomba e ligação bomba);  Na casa de bomba está previsto MOTOBOMBA 

AUTOESCORVANTE com motor elétrico trifásico, TUBULAÇÕES e CONEXÕES em PVC 

soldável, a tubulação de entrada será com DN75mm da rede de distribuição pública até a 

bomba 2 ou das canaletas até sarjeta, com DN40mm da CAIXA ENTERRADA hidráulica 

retangular em tijolo maciço com dimensões internas: 0,60x0,60x0,60m aos alimentadores 

dos Sprinkles, com ramais de DN32mm até os pontos de água de DN25mm encaminhando 
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para os BICOS DE FONTE tipo coroa 1” com refletor anel luz Rgb9W os quais estarão em 

CAIXAS ENTERRADAS hidráulica em concreto pré-moldado, dimensões internas: 

0,30x0,30x0,30m e tampa em grelha articulada. Os ralos serão RALOS FOFO 

SEMIESFÉRICO de 75 mm, o filtro será FILTRO FM-36 com vazão de 5,0 m³/h. 

Todos os trechos horizontais previstos para o sistema de tratamento da fonte 

interativa, devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma 

declividade constante. Recomendam-se declividades mínimas de 1,5% para tubulações 

com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm. Os coletores enterrados deverão ser 

assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e 

cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a colocação e compactação. 

Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar 

uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da 

tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do caimento os tubos deverão 

receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20cm. Em áreas sujeitas a trafego 

de veículos aplicar camada de 10cm de concreto para proteção da tubulação. Após 

recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo normal.  

 

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA: 

 

O centro de proteção geral (CPG) será instalado QUADRO DE MEDIÇÃO 

TRIFÁSICO com disjuntor tripolar do tipo NEMA de 75A, no centro de medição polifásico e 

no quadro de distribuição de circuitos da praça haverão disjuntores monopolar e bipolar 

tipo DIN, seguindo amperagem conforme disposto em projeto elétrico fornecido pela 

contratada. O centro de medição e distribuição elétrica será acomodada em MURETA DE 

MEDIÇÃO em alvenaria com laje de concreto. Todas HASTES DE ATERRAMENTO 

deverão ser do tipo Copperweld, diâmetro 5/8”mm, de no mínimo 3,00m de comprimento e 

enterradas verticalmente no solo cravadas por percussão, cujo topo destas ficará a 0,15m 

abaixo do piso acabado, devendo ser posicionadas, conforme indicação em projeto em 

CAIXA DE INSPEÇÃO circular em polietileno próprio para aterramento com diâmetro 

interno de 0,30cm, com malha de aterramento em CABO DE COBRE flexível isolado de 

2,5mm² anti-chama 0,6/1,0 KV. Prevê CAIXA DE PASSAGEM em alvenaria de 

60x60x60cm. 
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Para fundação do POSTE CÔNICO será escavação manual de vala para os blocos 

de fundação em concreto ciclópico Fck=15Mpa com cerca de 30% de pedra de mão, na 

dimensão de 0,30 x 0,30 x 1,96m. Está previsto POSTE CÔNICO em aço galvanizado, 

fixado por chumbador de aço de 1" x 600mm (incluso porca e arruela), com cabo de cobre 

nú de 35 mm² meio-duro, com luminária de LED decorativa de 120W, involucro em alumínio 

ou aço inox, a luminária será ligada por relé fotoelétrico próprio para comando de 

iluminação externa, para passagem e acesso aos cabos haverá CAIXAS PASSAGEM 

ELÉTRICA serão em tijolo maciço e o fundo deve ser forrado com brita, com dimensões 

internas de  0,30 x 0,30 x 0,30m, e deverão ser dispostos conforme  projeto elétrico. A 

luminárias distribuídas pela praça serão ligadas ao quadro de distribuição de circuitos da 

praça (QDC1) com dispositivos de proteção do tipo DISJUNTORES monopolar tipo DIN, 

sendo acionados primeiramente por disjuntor de 50A, seguindo amperagem conforme 

diagrama unifilar disposto em projeto elétrico fornecido pela contratada e aprovado pela 

fiscalização.  

 

9. PÓRTICO ARQUEADO EM TUBO DE AÇO: 

 

Para movimento de terra será executado ESCAVAÇÃO MANUAL, com fundo em 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO e=3cm, os blocos de sustentação serão preenchidas 

com CONCRETO FCK=20MPA com traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) com 

armadura em AÇO CA-50 de 10 mm, o REATERRO será executado manualmente com 

apiloamento em soquete.  

Nas superfícies expostas dos blocos de sustentação da estrutura, será aplicado 

CHAPISCO com argamassa traço 1:3 preparado manualmente, EMBOÇO em argamassa 

traço 1:2:8 preparada em betoneira, aplicado manualmente, sendo finalizados com duas 

demãos de PINTURA ACRÍLICA. A face superior dos blocos receberá impermeabilização 

com TINTA ASFÁLTICA aplicado em duas demãos. 

A base dos arcos será em aço galvanizado, sendo: o flange da base em chapa com 

bitola GSG 14 e=1,95mm, e para fixação dele será utilizado CHUMBADOR DE AÇO de 1" 

x 600mm (incluso porca e arruela). E a estrutura será com TUBO COM COSTURA DN 5" 

e=5,40mm. A pintura de fundo será realizada com TINTA ALQUÍDICA de fundo (tipo 

zarcão), executado em obra aplicado por demão e a pintura de acabamento será em TINTA 
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ALQUÍDICA com acabamento esmalte sintético brilhante, executado em obra e aplicado 

em duas demãos. 

A instalação elétrica será com LUMINÁRIA LED refletor retangular bivolt com luz 

branca 10W, luminária ligada por RELÉ FOTOELÉTRICO próprio para comando de 

iluminação externa, com ELETRODUTOS FLEXÍVEL corrugado em PVC com DN 25mm (3/4”), 

com CABO DE COBRE flexível isolado, 2,5mm² anti-chama 450/750V. 

10. SERVIÇOS FINAIS:

Será instalada uma placa em inox com letras em baixo relevo, nas dimensões 

mínimas de 0,40x0,30 m, sugere-se a implantação próximo ao monumento presente na 

Praça, no entanto ficará a cargo FISCALIZAÇÃO a locação exata na placa bem como as 

informações a serem impressa na referida. 

Será previsto a limpeza de final de obra utilizando vassouras de cerdas rígidas, 

garantindo a retirada total dos entulhos presentes no local. É importante ressaltar que a 

CONTRATADA deve manter o canteiro sempre limpo, garantindo um ambiente de trabalho 

limpo e seguro. 

11. Prazo de Execução:

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

básico é de 6 (seis) meses. 

_____________________________________ 

MARUZA BAPTISTA 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 

CAU 28510-2 A/PA 
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