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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

 

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CANAÃ, MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA / PA. 

Localização: Rua 1° de maio, S/N, ao lado do galpão do agricultor no Distrito de Canaã.  

Coordenadas Geográficas:  2°56'51.36"S  47°49'1.47"O 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto, 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 e suas particularidades. 

Consta do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes nos projetos, 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 DA PRAÇA DO DISTRITO DE CANAÃ, MUNICIPIO DE 

IPIXUNA DO PARA / PA”, no estado do Pará, compreendido na Rua 1° de maio, S/N, no Distrito de Canaã. Deste modo, 

visa detalhar adequadamente as melhorias a serem realizadas neste local, cuja execução deverá seguir o projeto 

arquitetônico. O empreendimento trata-se da construção de uma praça para o lazer da população do Distrito de Canaã, com 

área total de 1.147,00 m² (área de construída). 

A importância da construção é de proporcionar melhorias e valorizar o espaço. Assim, o projeto prevê a destinação 

de área para academia ao ar livre (espaço de saúde), bem como bancos em concreto, área com grama e arborização, além 

de grande espaço de circulação de pessoas. 

A expectativa é que aumente as opções de lazer e traga ainda mais usuários para região alavancando a economia 

local e fortalecendo o desenvolvimento do munícipio e comunidade. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A elaboração do projeto arquitetônico foi baseada na área disponível para a obra em questão em frente a quadra da 

escola Bom Pastor e ao lado do galpão do produtor rural, onde inicialmente foi realizado o levantamento, in loco, e elaboração 

do programa de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e posteriormente a elaboração do anteprojeto 
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com apresentação de um layout. A confecção do projeto com elaboração de detalhamentos e cortes, especificação técnica, 

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

 

DESCRIÇÃO 

 

• PISOS: 

O projeto da construção da praça do Distrito de Canaã prevê diferentes tipos de pisos. Onde o piso a ser executado 

na área prevista em projeto, como “CIRCULÇÃO, ESPAÇO SAÚDE E ESPAÇO DE JOGOS” é piso em concreto 

desempenado com espessura mínima de 10 cm. As áreas com “GRAMA” em projeto serão executadas com grama esmeralda 

e terra vegetal preta. Na área “PLAYGROUND” será realizado colchão de areia com espessura de 20 cm. 

 

• REDE ELÉTRICA: 

As instalações elétricas deverão ser do tipo subterrânea, a partir da rede existente da fornecedora de energia, haverá 

novas instalações de energia nas áreas a serem construídas e adaptadas. Os cabos de cobre utilizados serão 10mm², 16mm² 

e devem possuir identificação da função do cabo pela cor do revestimento isolante: Os cabos fase, neutro e terra dos circuitos 

terminais devem ser identificáveis pelas cores dos seus revestimentos isolantes. Os eletrodutos e todas as conexões deverão 

ser de PVC corrugado, soldável, da marca TIGRE ou similar. Toda iluminação da praça será através do conjunto de 

iluminação tipo pétala com duas lâmpadas em LEDs com poste de aço.  

 

• DRENAGEM: 

A drenagem da praça será executada com tubos de PVC rígido de 100mm, 150mm e com caixas de areia com 

dimensões de 30x30x30,60 e 80 cm de profundidade, feitas de alvenaria e reboco com argamassa com traço 1:6 com aditivo 

plastificante. 

O play ground receberá drenagem subsuperficial com tubos PEAD corrugados, manta geotêxtil e camada de brita, de 

modo a permitir a captação, condução e deságue das águas que se infiltram pela camada de areia. 

 

• EQUIPAMENTOS: 

Os equipamentos referentes a academia de saúde serão: simulador de remo individual, simulador de caminhada triplo, 

pressão de pernas triplo, rotação vertical duplo e placa orientativa grande 2x1m, deverão ser instalados conforme projeto no 

espaço de saúde destinado a atividades físicas. O play ground receberá 01 escorregadeira, 01 carrossel e 01  Balanço Duplo. 

No espaço de jogos foram previstos dois pergolados em madeira, cada um com dois conjuntos de bancos e mesas em 

concreto armado e tabuleiro em pedras de granito na cor preta. 
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• VALOR DA OBRA: 

O total dos serviços de construção importa o valor de R$ 345.043,67 (trezentos e quarenta e cinco mil quarenta e três 

reais e sessenta e sete centavos.). 

 

 

• PREZO DE EXECUÇÃO: 

O prazo de execução de obras e serviços de construção do objeto deste projeto é de 120 (cento e vinte) dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerson da Cruz Peixoto 
Eng. Civil CREA PA 150630033-2 
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