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CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ABADE 

MEMORIAL DESCRITIVO 

1 CONCEPÇÃO DO PROJETO 

A praça segue os padrões estéticos do município de Curuçá e tem por 

objetivo atender à demanda do entorno por de lazer, cultura e bem estar. 

Esta praça é composta por áreas de lazer, permite práticas esportivas, e 

ainda têm área para práticas culturais, todas para privilegiar o bem estar e a 

saúde dos usuários.  

2 OBJETIVO 

O objetivo do presente MEMORIAL DESCRITIVO é demonstrar as 

etapas componentes nas obras de construção da praça no município de 

Curuçá. 

3 GENERALIDADES 

O presente documento tem por objetivo: 

 Instruir as condições que presidirão o desenvolvimento e serviços 

de construção da estrutura de contenção da obra supracitada; 

 Determinar as condições mínimas para a execução de cada 

serviço; 

 Estabelecer o padrão de qualidade para os materiais que serão 

empregados. 
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Nos itens que houver omissão se obedecerá ao que for determinado 

pela FISCALIZAÇÃO, dentro dos padrões das demais especificações. 

A mão de obra e os materiais serão de boa qualidade e obedecerão às 

especificações correspondentes, ficando sujeitos à aprovação por parte da 

fiscalização. Quando não forem especificadas, obedecerão às normas técnicas. 

4 ARQUITETURA 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O projeto arquitetônico possui 01 (uma) pista de cooper, 01(uma) praça 

em nível, 1(uma) praça elevada, com 02(dois) quiosque para artesanato, mesa 

para jogos e área de lazer. A pavimentação da praça será em piso intertravado 

para passeio dos pedestres e permitir a acessibilidade em toda a praça. 

Para o desenvolvimento do projeto, adotou-se como ideal, um terreno 

retangular de dimensões de 30,00 m de comprimento por 20,00 m de largura 

com inclinação de 1% do centro para as laterais.   

Pela condição atual do terreno, não será necessário construção de 

fundações profundas e as instalações elétricas serão em 110V. 

4.2 ESPAÇOS DEFINIDOS 

PISTA DE COOPER 

Área destinada à prática de esporte, em piso intertravado percorre o 

limite da praça e está em nível, ou seja, não há elevações para alcançar a área 

de cooper. 

PRAÇA EM NÍVEL 

Esta praça está no mesmo nível da pista de cooper, permite uma área 

de lazer e de descanso para os utilizadores do espaço. 
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PRAÇA ELEVADA 

Esta praça muda de nível e tem acesso pela rampa. Possui a área de 

brinquedos com gangorra, balanço, playground compacto e roda giratória, além 

de lixeira, poste de iluminação e banco de concreto na extremidade. 

Também possui mesas tabuleiros para jogos, além de bancos de 

concreto com lixeiras. 

Nesta praça estão localizados os quiosques de artesanato para venda 

da produção artística da área. 

MINI ANFITEATRO 

O minianfiteatro tem uma estrutura para apresentações, disponibilizando 

um palco e uma arquibancada. 

4.3 IMPLANTAÇÃO 

A praça foi projetada para o maior aproveitamento de áreas verdes e 

conexão com o lazer e a natureza. Dessa maneira, trará uma nova aparência 

para a vila de São João do Povoado do Abade que ainda está desprovido de 

urbanização.  

A praça possui 01 (um) acesso por meio de rampa de concreto. O nível 

da calçada no limiar da praça será de 25 cm. 

4.4 SISTEMA CONSTRUTIVO 

A obra deverá ser executada conforme as normas técnicas e 

obedecendo aos projetos fornecidos a EXECUTORA. Não deverão ser feitas 

modificações sem prévia ciência e autorização da FISCALIZAÇÃO.  
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A mão de obra e os materiais serão de boa qualidade e obedecerão às 

especificações correspondentes, ficando sujeitos à aprovação por parte da 

fiscalização. Quando não forem especificadas, obedecerão às normas técnicas. 

4.5 ACABAMENTOS 

As peças pré-moldadas deverão ser de boa qualidade e com 

acabamento homogêneo e regular. O piso tátil será da cor amarela e azul 

conforme o projeto e já deve ser pigmentado, não podendo ser pintado desta 

cor posteriormente. 

4.6 URBANISMO 

As árvores e arbustos deverão seguir o projeto arquitetônico e a 

especificação técnica. 

4.7 EQUIPAMENTOS 

Os bancos e quiosques deverão ser fabricados em loco de acordo com 

projeto, já as lixeiras e os brinquedos deverão ser adquiridos e instalados pela 

EXECUTORA. 

4.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

O sistema de abastecimento de água potável será feito por tubulação 

que levará a água da concessionária diretamente para a irrigação dos canteiros 

e das árvores do local e higienização da praça. 

4.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O projeto concebido utiliza iluminação moderna e eficiente, atendendo 

aos índices luminotécnicos normatizados, garantindo conforto visual e 

segurança a área da praça em toda sua extenção. 

No projeto elétrico há a distribuição de luminárias, caixas de passagem e 

manutenção. Os elementos devem estar centralizados ou alinhados com as 
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estruturas, conforme o projeto elétrico. Os pontos de força deverão ser 

especificados em função das características das cargas a serem atendidas e 

dimensionadas conforme projeto. 

4.10 DRENAGEM 

A drenagem será feita a partir das diferenças de nível do centro para a 

lateral da praça, que em seguida será conduzida pela linha d’água para a 

drenagem da rua. 

 

 

Técnica responsável pela elaboração do projeto: 
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