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Construção da Praça Eu Amo Jacundá (Bairro Boa Esperança), Jacundá-PA. 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Construção da Praça Eu Amo Jacundá 
 
OBRA: PRAÇA PÚBLICA 
LOCAL: Bairro Boa Esperança, Jacundá, PA 
 
DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

O município de Jacundá, está localizado á sudeste do estado do Pará, na 

micro-região de Tucurui á 420 km da capital Belém. Sua sede apresenta população 

urbana de, aproximadamente, 45.702 habitantes e população zona rural de, 

aproximadamente, 5.673 habitante, conforme o IBGE ano de  2010. Sua área total é 

de 2.008,315 km². 

Por ser um municipio pequeno, sua panorama edificado é  predominantemente 

horizontal. Existem partes de traçado radial, malha regular, sobretudo  nos bairros 

mais afastado do centro, nos limites da area urbana, é de geometria menos 

rigorosa, característica das áreas de invasão. 

O cenário urbano de Jacundá é marcado, pelo comercio que se divide em 

varios pontos da cidade, mas, tendo seu ponto comercial princiapal á avenida cristo 

rei. 
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Figura 1. Localização de Jacundá no Google Maps 

 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A Praça Eu Amo Jacundá, possui área correspondente a 1.365,00 m. Localizada 

no bairro Boa Esperança faz parte dos espaços livres  e públicos do município de 

Jacundá, PA. A obra contará com a infraestrutura de calçamentos urbanos e passeios 

em geral, arborização e vegetação paisagística, mobiliário urbano e iluminação pública. 

O projeto em questão atende aos dispositivos estabelecidos  pela NBR-9050. 

Este memorial descritivo é parte integrante do conjunto de projetos executivos 

relativos à revitalização de ambas as praças supracitadas. Sua   função é especificar os 

materiais e serviços a serem empregados em obra, propiciando a devida compreensão 

dos componentes construtivos. Contudo, para sua devida leitura, é preciso confrontar tais 

informações perante os projetos executivos elaborados, a saber: 

 Planilha Orçamentária; 

 Projeto Elétrico; 

 Projeto Hidráulico; 

 Projeto Arquitetônico; 

 Projeto Estrutural. 
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Para a organização das informações aqui contidas, o memorial se divide em 04 

partes: 

PARTE I - ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS, INSTALAÇÕES ELETRICAS E 

HIDRAULICAS. 

PARTE II – ALVENARIA, ACABAMENTOS E MOBILIÁRIOS  

PARTE III - PAISAGISMO 

PARTE IV - ESTRUTURAL
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1. ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS 

 

1.1 Preparação do canteiro de obras 

O canteiro de obras deverá ser munido de abrigo provisório para guarda de materiais e 

ferramentas, realizado em compensado de medidas 2 m x 3 m, contando com ligação provisória 

de água, abrigo para cavalete, instalação provisória de sanitário e ligação provisória de luz e 

força. O construtor deverá executar a instalação do canteiro de obras e as instalações provisórias 

para fornecimento de água e energia elétrica, cabendo também a ele todas as providências 

necessárias para tal fim junto aos órgãos públicos e concessionárias. Além disso, deverá ser 

instalada placa de identificação da obra  e da equipe técnica envolvida na mesma. 

 

1.2 Locação de obra 

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos arquitetônico e 

estrutural. De início, os pontos deverão ser marcados “in loco”, através de serviços 

especializados de topografia. A partir da fixação dos pontos e do lançamento de eixos entre os 

mesmos, a obra será locada em seus setores específicos, através da utilização de gabaritos, 

construídos em esquadro, com pontaletes de pinho 3" x 3" e tábuas de pinho de   3². 1" x 12". 

 

1.4 Meio-fio 

O meio-fio da praça será distribuído no perímetro correspondente à mesma. Será composto 

por guias de concreto pré-moldadas empregadas junto ao arruamento urbano. Suas dimensões 

são (100x13x22) cm. Na instalação das guias pré-moldadas, deve-se, com o terreno previamente 

limpo, efetuar marcações para a colocação das peças, bem como escavar o solo nos locais onde 

serão implantadas as guias e rebaixos. Deverá ser executado também o apiloamento do 

terreno/vala com soquete manual apropriado, de modo a obter nivelamento preparatório para o 

lançamento do lastro de concreto com traço 1:4:4, com 5,0 cm de espessura e, por fim, instalar 

cada peça. 
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2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 

 

2.1 Instalações Elétricas 

Depois de instalados todos os canteiros e demarcações da praça, será realizada a 

instalação da rede elétrica, sendo lançadas paredes para a instalação de quadros de medição e de 

distribuição de disjuntores, todas as caixas de passagens em alvenaria conforme projeto, as 

caixas de inspeção e eletrodutos, devidamente revestidos conforme determina o projeto elétrico, 

os quais futuramente receberão a fiação. 

 

Carga instalada Lanche 01....................Carga Instalada: 1,68kW – Ligação Monofásica 

(n° 01, 06, 07) 

 
Carga instalada Lanche 02....................Carga Instalada: 1,68kW – Ligação Monofásica 

(n° 02, 08, 09) 

 
Carga instalada Lanche 03....................Carga Instalada: 1,68kW – Ligação Monofásica 

(n° 03, 10, 11) 
 

Carga instalada Lanche 04....................Carga Instalada: 1,68kW – Ligação Monofásica 

(n° 04, 12, 13) 

 
Carga instalada PMJ.............................Carga Instalada: 4,228kW – Ligação Monofásica 

(n° 05, 14, 15, 16, 17 ,18) 

 
 
2.1.1 Objetivo e identificação 

 

Atender os requisitos das normas NBR5410 (instalações elétricas) e NT.001.EQTL 

(Normas e Padrões Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão), visando o atendimento 

do tipo de fornecimento de energia da Praça “Eu amo Jacundá” que será construída n 

 

2.1.2 Ponto de derivação 

 

O fornecimento de energia da edificação será em baixa tensão 127/220V atendido pela 

rede de distribuição Equatorial, que alimentará 5 unidades consumidoras desta praça, a qual 

conterá cinco padrões de medição monofásico. 
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2.1.3 Carga instalada 

 

a. ESTABELECIMENTOS DE LANCHES 

 

Os estabelecimentos de lanches de 01 a 04 possuirão carga de 1680W, conforme mostra 

a tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 01 _ Potência Total para cada Estabelecimento de Lanche. 

 

b. PARTE PÚBLICA 

 

O Parágrafo único do artigo 17 da REN n°414 afirma que “as instalações para 

atendimento as áreas de uso comum constituem uma unidade consumidora de responsabilidade 

do condomínio, da administração ou do proprietário do empreendimento”.  Por esse motivo, 

haverá uma unidade consumidora, representada pelo QM05, a qual comportará a carga 

instalada nos banheiros, na iluminação externa dos postes, da arborização e do letreiro. Esta 

carga está demonstrada na tabela a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 02 _ Potência Total para cada o QM5. 

 

 

N° TIPO Tipo n° de polos
Corrente 

Nominal

1 ILUMINAÇÃO LANCHE 01 127
2                         

5

12             

10
74 0,58 2,5 DTM 1 16

6 TOMADAS LANCHE 01 127
2                             

1

100                   

600
800 6,30 2,5 DTM 1 16

7 TOMADAS LANCHE 01 127
2                             

1

100                   

600
800 6,30 2,5 DTM 1 16

TOTAL 127 1680 7,64 10 DTM + IDR 1 32

QUADRO 01

Corrente
Seção dos 

condutores

PoteçãoCIRCUITO

LOCAL TENSÃO Qntd. Potência
Potência 

Total

N° TIPO Tipo n° de polos
Corrente 

Nominal

5
ILUMINAÇÃO BANHEIROS 127

4                         

7

12             

10
118 0,93 2,5 DTM 1 16

14 ILUMINAÇÃO ARBORIZAÇÃO 127 27 30 810 6,38 2,5 DTM 1 16

15 ILUMINAÇÃO POSTES 127 3 2 x 150 900 7,09 6 DTM 1 16

16 ILUMINAÇÃO POSTES 127 4 2 x 150 1200 9,45 6 DTM 1 16

17 ILUMINAÇÃO POSTES 127 3 2 x 150 900 7,09 6 DTM 1 16

18 ILUMINAÇÃO LETREIRO 127 10 30 300 2,36 2,5 DTM 1 16

TOTAL 127 4228 33,29 10 1 63

CIRCUITO

LOCAL TENSÃO Qntd. Potência
Potência 

Total
Corrente

Seção dos 

condutores

Poteção
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2.1.4 Especificações 

 

a. ILUMINAÇÃO 

 

Cada estabelecimento de lanche terá duas luminárias tipo plafon circular, de sobrepor, 

com LED de 12/13W para iluminar internamente; duas lâmpadas compactas de LED 10 W de 

base E27 para iluminação área externa; cinco luminárias LED refletor retangular bivolt, luz 

branca, 10W. 

A iluminação da praça será realizada através de 10 postes de aço galvanizado com 

altura de 9metros e com duas luminárias LED de 150W. 

  

b. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO (CD) E DISJUNTORES  

 

Os QDs serão de sobrepor, deverão conter barramentos de cobre para as três fases, 

neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando 

sempre as características de corrente nominal geral do quadro. Deverão ter grau de mínimo de 

proteção IP-40. Poderão ser metálicos ou de PVC. Deverão possuir espelho para a fixação da 

identificação dos circuitos e proteção do usuário (evitando o acesso aos barramentos).  

Os disjuntores usados deverão ser do tipo termomagnético (disparo para sobrecarga e 

curto-circuito), os quais irão variar a tensão nominal em 127V e 220V, assim como a corrente 

máxima de interrupção, que foi projetada para cada circuito do box, ambos estão indicados no 

diagrama unifilar. A proteção dos circuitos deverá ser realizada através de disjuntor 

termomagnético com dispositivo diferencial residual (DR), com corrente nominal conforme os 

quadros de carga. 

 

c. TOMADAS  

 

Para a alimentação dos equipamentos elétricos foram previstas tomadas de força de 

acordo com o “Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas”. Todas as tomadas deverão ser 

conforme as normas NBR e possuir certificação de produto. Deverão ser instaladas de acordo 

com as alturas especificadas na planta elétrica. As tomadas deverão ser do tipo universal 

(2P+T) NBR 14136 para tensão nominal e corrente compatíveis com as especificações do 
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projeto. 

 

d. INTERRUPTORES  

 

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem 

de acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, monopolar e bipolar. 

Instalar a 1,10 m do piso acabado; quando localizado próximo de portas deverá ficar a 0,10 m do 

batente/guarnição, ao lado da fechadura. Ligar os bornes dos interruptores de maneira que 

assegurem resistência mecânica adequada e contato elétrico sem esmagamento do condutor. 

Nos bornes de parafusos, o sentido da ponta recurvada do fio sólido deverá concordar com o 

sentido de aperto do parafuso. Não permitir ligações com condutores flexíveis e reduções 

propositais das seções dos condutores com vistas a facilitar as conexões com os bornes. O 

contato do interruptor deverá interromper somente o condutor fase, e nunca o neutro. Deixar 

suficiente extensão de fio nas caixas, para facilitar as ligações. 

 

e. ELETRODUTOS  

 

Os eletrodutos devem ser do tipo PEAD e antichama, devem ter as bitolas determinadas 

em projeto e identificados de forma legível e indelével em conformidade com as NBR 5410.  

 

Fios e Cabos  

 

O isolamento dos condutores dos circuitos terminais deverá ser constituído de composto 

termoplástico de PVC, com características para não propagação e auto-extinção do fogo, tipo 

BWF. Os isolamento de 750V e temperatura máxima admissível de 70°C para serviços 

contínuos, 100°C e 160°C em curto-circuito.  

Os condutores de alimentação de todos os quadros de distribuição do projeto serão de 

cobre com isolamento em PVC, com tensão de isolamento de 1kV. 
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Observações  

 

Deverá ser rigorosamente seguida a convenção de cores prevista na NBR-5410 para a 

identificação dos cabos: 

 

- AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO  

- VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTEÇÃO (TERRA)  

- VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE R  

- BRANCO PARA OS CONDUTORES DA FASE S  

- PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE T  

- AMARELO PARA OS CONDUTORES DE RETORNO  

 

2.2 Instalações Hidráulicas e Sanitárias 

Em paralelo às instalações elétricas, deverão ser realizadas instalações hidráulicas 

conforme o projeto. Será instalado chafariz na praça, bem como execução de banheiros que irão 

atender aos usuários das lanchonetes (ver localizações e detalhamentos no projeto de 

instalações hidrossanitárias). 

 
3. ACABAMENTOS E MOBILIÁRIOS 

 
3.1 PISOS 

A área da praça a ser construida deverá ser nivelada de acordo com as cotas indicadas 

em projeto. Ao longo de toda a praça deverão ser instalados meios-fios pré-moldados de 

concreto, para a definição do traçado, os quais não deverão ultrapassar a altura de 12 cm. Os 

passeios e algumas áreas da praça serão pavimentados em piso concreto com espessura de 7 

cm, e o calçamento do letreiro com 20cm. Antes da aplicação dos pisos, as bases deverão ser 

bem compactadas e niveladas. 
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3.1.1 Pisos em concreto  

 
TIPO ILUSTRAÇÃO 

 
 
Piso em concreto  

 

 

 
Localização 

Area de passeio e pista de caminhada. 

 
Critério de Medição 

Pela metragem quadrada instalada pelo projeto. 
 

3.1.2 Rebaixos das calçadas 

 
TIPO ILUSTRAÇÃO QUANTIDADE 

 

 
Rebaixo tipo 1 

 

 

 

 
3 unidades 

 
 
Localização 

Frente a PA-150. 

 

Procedimento Executivo 

Deverão ser executados de acordo com o detalhamento. 

 

3.2 PINTURAS 

Os pisos deverão ser limpados previamente para o início da pintura. A mesma deverá ser 

aplicada com rolo ou pincel, em 02 demãos, em intervalos de  4h. Para a sua correta execução, 

faz-se necessário diluir as demãos com 30% de água limpa. 
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Seguir cores descritas em projeto aquitetonico e 3D. 

 
3.3 MOBILIÁRIO 

 

3.3.1 Lixeiras 

 

Todas as lixeiras serão do Tipo moeda, cuja descrição técnica está disposta no quadro a 

seguir. Neste mesmo quadro, estão descritas as especificações técnicas dos bebedouros. 

 

 

TIPO DESCRIÇÃO ILUSTRAÇÃO QUANTIDADE 

 

 
Lixeira moeda 

 

 
Lixeira redonda, 
tela moeda com 
pedestal. 

 

 

 

 
08 unidades 

 
Localização 

No entorno das praças. 

 

Critério de Medição 

Pelas unidades fornecidas. 

 

Especificações 

As lixeiras deverão ser do Tipo moeda, metalica com medidas 1,48 x 38 x 50 cm, em suporte 

tubular metálico. 

 

3.3.2 Bancos 

A seguir, tem-se as especificações técnicas dos bancos a serem instalados, separados 

de acordo com a sua tipologia. 

Bancos pré-moldados concreto 
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TIPO ILUSTRAÇÃO QUANTIDADE 

 

 
Bancos pré-moldados 
de concreto. 

 

   

 
10 unidades 

 
Localização 

No perímetro da praça de acordo com o projeto.  

 

Critério de Medição 

Por unidades instaladas. 

 

Procedimento Executivo 

Os bancos serão em concreto pré-moldado, devendo seguir as dimensões gerais 

estabelecidas nos projetos executivos, concebidos e pautados nas recomendações que se 

seguem e nas normas gerais aplicáveis. O transporte das peças deve ser cuidadoso devendo se 

atentar para possíveis danos provocados durante seu translado. O fornecedor deve se 

responsabilizar pelo transporte seguro das peças e sua integridade. 

 

4. PAISAGISMO 

 

4.1 ORIENTAÇÕES GERAIS 

Deve-se empregar areia de rio (areia de mar não deve ser utilizada por conter alto grau 

de salinidade). A areia contribuirá para a estruturação, drenagem e aeração do solo. Misturar o 

solo reservado com a areia e o composto orgânico, conforme proporções indicadas, revolvendo-

os e criando uma mistura homogênea, que deverá ser utilizada no plantio. Uma vez realizado o 

plantio, complementar canteiros e gramados com aplicação superficial de substratos pré- 

adubados orgânicos para conferir maior vigor à vegetação. 

Composição de solo para plantio 
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A composição do solo para plantio de vegetação será dividida em três grupos: Cova, 

Canteiros e Gramados. Para todos os casos serão adotados compostos e substratos orgânicos 

ensacados, com os objetivos de: 

 Utilizar Produtos entre 95% a 100% Naturais, auxiliadores na retenção de umidade do 

solo. 

 Sistematizar a metodologia de plantio reduzindo procedimentos.  

 Adotar Condicionador de Solo registrado no Ministério da  Agricultura. 

 

Estes produtos serão, portanto, divididos em três categorias: 

 

 COMPOSTO ORGÂNICO para uso geral 

 (Covas e camadas inferiores dos canteiros) 

Composição: cama de frango, farelo de soja e resíduos orgânicos agroindustriais de origem 

controlada. 

 SUBSTRATO ORGÂNICO pré-adubado para canteiros 

 (Para a camada mais superficial do solo) 

Composição: turfa, casca de pinus moída e compostada, vermiculita, NPK e composto orgânico. 

 SUBSTRATO ORGÂNICO pré-adubado para gramados  

(Para a camada mais superficial do solo) 

Composição: turfa, vermiculita, NPK e composto orgânico. 

 

Preparo do solo 

Preparo do solo é a operação que tem por finalidade proporcionar ao solo as condições 

adequadas para o plantio. 

 

Verificação de locação 

As cotas de locação e/ou transplante das espécies vegetais em passeios e em canteiros 

ajardinados estão indicadas no Projeto Arquitetônico, devendo ser confirmadas antes da 

implantação do projeto, para evitar as interferências com as redes subterrâneas de 

infraestrutura. 

 

Limpeza 
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O terreno onde vai ser implantado o jardim deverá ser limpo de todo o material indesejável nele 

existente, como pedras, restos de construção, madeiras, tocos, materiais ferruginosos e 

quaisquer outros detritos. 

 

 Rebaixamento / Aplanamento 

Nas áreas que irão receber gramado, forrações e arbustos, deverá ser realizada a 

remoção de solo de 15 cm de espessura. 

 

Escavação e Revolvimento 

Em seguida, serão realizadas escavações e o revolvimento, que são operações 

mecânicas para preparar a terra, visando o resultado futuro do melhor crescimento das plantas, 

para fácil penetração e fixação de suas raízes. A altura da capa de solo a ser revolvida será a 

seguinte: 

 Para as áreas gramadas, a profundidade do revolvimento (escarificação) será de 15cm, 

no mínimo (capeamento com grama em placas); 

 Para o plantio de forrações, a escavação e o revolvimento serão conduzidos de forma a 

serem obtidas duas camadas: uma superior, com espessura de 15 cm, constituída de 

terra franca (colocada); e outra inferior, com 15 cm de espessura, obtida pelo tratamento 

da terra existente no local; 

 Para as covas de plantas isoladas ou árvores, pode-se usar, de conformidade com o 

tamanho das mudas, escavações de 40x40x40 cm, no mínimo. Em todos os casos, a 

cova terá um tamanho proporcional ao tamanho do sistema radicular das mudas. 

Destorroamento / Nivelamento 

Após a escavação e o revolvimento, será feito o destorroamento que é uma operação 

mecânica complementar da precedente. Nele, os torrões que escaparam à fragmentação 

durante o revolvimento são rompidos e é regularizada a textura do solo, homogeneizando os 

espaços internos e realizando o nivelamento de acordo com orientação da fiscalização. 

 

4.2 PLANTIO 

Plantio de forrações  Espécies 

Agave brasileiro |  
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Profundidade de canteiro 

50 cm. 

 

Proporção do solo 

2/4 Solo existente preparado “in loco”; 1/4 Areia de rio; 

1/4 Composto orgânico. 

 

Aplicação de substrato pré-adubado 

Após o plantio, aplicar 6 kg de substrato orgânico para canteiros por m2. 

Repetir tal procedimento semestralmente. 

 

Plantio de gramados Espécies 

Zoysia Silvestre 

 

Profundidade de Canteiro 

25 cm. 

 

Proporção do Solo 2/4 

2/4 Solo existente preparado “in loco”; 1/4 Areia de rio; 

1/4 Composto orgânico. 

 

Aplicação de substrato pré-adubado 

Após o plantio, aplicar 6 kg de substrato orgânico para gramados por m2. 

Repetir tal procedimento semestralmente. 

 

Plantio de arbustivas 

Espécies 

Guzmania lingulata. 

Profundidade de Canteiro 

40 cm. 

 

 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

Sec. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos 

 

17 
  

Secretaria Municipal Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos de Jacundá 
Rua Rui Barbosa, nº s/n – Bairro Centro – Jacundá – PA – CEP 68.590-000 

Telefone: (94) 3345-1312 – CNPJ:05.584.633/0001-80 
 

Proporção do Solo 

2/4 Solo existente preparado “in loco”; 1/4 Areia de rio; 

1/4 Composto orgânico. 

 

Aplicação de Substrato Pré-Adubado 

Após o plantio, aplicar 6 kg de substrato orgânico para canteiros por m2. 

Repetir tal procedimento semestralmente. 
 

Plantio palmeiras 
As mudas de palmeiras deverão ser entregues sob o critério de máxima diversificação 

de espécies, conforme listagem. Para efeito destas normas, define-se muda, como sendo o 

vegetal, cultivado em recipiente adequado, com técnica própria, de forma de assegurar as 

melhores condições fitossanitárias, de transporte e de pega. Para efeito de entrega, as mudas 

devem ter as seguintes medidas: altura de 0,80 a 1,5m. O volume da embalagem do torrão deve 

ser de 15 a 20 litros. 

 
Requisitos para as Mudas 

As mudas deverão preencher os seguintes requisitos: 

Tronco: deverá ser reto e bem formado. 

Copa: deverá ser formada pelo menos de ramos. Será vedado o recebimento de mudas 

desprovidas de folhas.  

Sistema radicular: só serão aceitas mudas em sistema radicular consolidado na embalagem de 

entrega, rejeitando-se aquelas cujos sistemas radiculares tenham sofrido quaisquer danos. 

Tipos de solo: será levado em consideração, conforme a exigência de cada espécie. A 

embalagem de entrega das mudas deverá ser a mesma na qual a muda tenha sido cultivada, não 

se admitindo a reembalagem por ocasião da entrega. 

 
Espécies de Palmáceas 

Palmeira Imperial / Roystonea Oleracea 

 

Profundidade da Cova 

Abrir uma cova duas vezes maior que o torrão. 

 

 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

Sec. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos 

 

18 
  

Secretaria Municipal Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos de Jacundá 
Rua Rui Barbosa, nº s/n – Bairro Centro – Jacundá – PA – CEP 68.590-000 

Telefone: (94) 3345-1312 – CNPJ:05.584.633/0001-80 
 

Proporção do Solo 

20 kg de Composto Orgânico por cova misturado com solo existente preparado “in loco”.  

Plantio de arbustivas 

 

Espécies 

Guzmania lingulata. 

 

Profundidade de Canteiro 

40 cm. 

 

Proporção do Solo 

2/4 Solo existente preparado “in loco”; 1/4 Areia de rio; 

1/4 Composto orgânico. 

 

Aplicação de Substrato Pré-Adubado 

Após o plantio, aplicar 6 kg de substrato orgânico para canteiros por m2. 

Repetir tal procedimento semestralmente. 

 

Plantio palmeiras 

As mudas de palmeiras deverão ser entregues sob o critério de máxima diversificação 

de espécies, conforme listagem. Para efeito destas normas, define-se muda, como sendo o 

vegetal, cultivado em recipiente adequado, com técnica própria, de forma de assegurar as 

melhores condições fitossanitárias, de transporte e de pega. Para efeito de entrega, as mudas 

devem ter as seguintes medidas: altura de 0,80 a 1,5m. O volume da embalagem do torrão deve 

ser de 15 a 20 litros. 

Requisitos para as Mudas 

As mudas deverão preencher os seguintes requisitos: 

Tronco: deverá ser reto e bem formado. 

Copa: deverá ser formada pelo menos de ramos. Será vedado o recebimento de mudas 

desprovidas de folhas. 

Sistema radicular: só serão aceitas mudas em sistema radicular consolidado na embalagem de 

entrega, rejeitando-se aquelas cujos sistemas radiculares tenham sofrido quaisquer danos. 
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Tipos de solo: será levado em consideração, conforme a exigência de cada espécie. A 

embalagem de entrega das mudas deverá ser a mesma na qual a muda tenha sido cultivada, 

não se admitindo a reembalagem por ocasião da entrega. 

Espécies de Palmáceas 

Palmeira Imperial / Roystonea Oleracea 

 

Profundidade da Cova 

Abrir uma cova duas vezes maior que o torrão. 

 

Proporção do Solo 

20 kg de Composto Orgânico por cova misturado com solo existente preparado “in 

loco”. 

 
REGAS 

A irrigação de toda a área implantada deverá ser garantida por um período mínimo de 

120 dias após o recebimento pela fiscalização de cada área concluída. Regar diariamente as 

mudas, sempre nos períodos mais frescos do dia, de preferência antes do sol nascer ou ao final 

da tarde, durante o primeiro mês de formação do jardim. Dosar as regas de modo que o solo 

fique úmido, porém não encharcado. O valor médio de cada rega será de 50 litros de água/cova, 

para as mudas de árvores e palmeiras.  

A partir do primeiro mês, ou assim que o jardim começar a apresentar vigor, restringir 

as regas para intervalos mais espaçados, de duas ou três vezes por semana, observando o 

nível de umidade presente no ar e sempre no mesmo horário mencionado, durante o entardecer. 

O “pegamento” e o desenvolvimento das mudas deverá ser acompanhado por um período 

mínimo de seis meses, sendo que, após o terceiro mês do plantio, deverão ser substituídas, a 

cargo do CONTRATADO, as mudas que estiverem mortas (árvores, palmeiras, forrações e 

arbustos). Essa operação deverá ser repetida novamente após outros três meses, ou seja, no 

sexto mês do recebimento de cada área concluída. 
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4.3 RELAÇÃO TOTAL DE MUDAS 
 

Relação de mudas ARBUSTIVAS 
 

 

 
IMAGEM 

 

 
NOME CIENTIFICO 

 

 
NOME POPULAR 

 

 
 

 Agave Angustifolia 

 
 
Piteira do Caribe 

 
 
Relação de mudas para gramado 

 
 

 
IMAGEM 

 

 
NOME CIENTIFICO 

 

 
NOME POPULAR 

 

 

 
 
Zoysia japonica 

 
 
Grama esmeralda 

 
Relação de Mudas ARBUSTIVAS FLORIDAS 
 

 

 
IMAGEM 

 

 
NOME CIENTIFICO 

 

 
NOME POPULAR 

 

 

 
 
Guzmania lingulata 

 
 
Bromélia 
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Relação de Mudas de PALMEIRAS e Àvores floríferas 

 
 

 
IMAGEM 

 

 
NOME CIENTIFICO 

 

 
NOME POPULAR 

 

 
 
 
 
 
Veitchia merrillii 

 
 
 
 
 
Palmeira Veitchia 

 

Nome Científico: 
Handroanthus 
avellanedae 
(Bignoniaceae) 

Ipê Roxo de bola 
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4.4 LIMPEZA FINAL 
Após a operação de plantio deverá ser efetuada a varredura e limpeza final da área 

abrangida pelos serviços de plantio. Terra excedente, sujeira, folhagens, detritos, etc., deverão 

ser removidos. 

 
4.5 CONTROLE E MANUTENÇÃO 

A inspeção e manutenção de arborização deverão incluir os seguintes serviços: 

Inspeção de árvores e tutores, substituindo-se as unidades mortas ou quebradas; 

Rega periódica; 

Complementação do nível de terra da cava, quando o abatimento alcançar um mínimo 

de 5 cm; 

Capina da área da terra em volta das árvores e demais espécies. 

Podas executadas por equipe especializada, com material de segurança adequado e 

sob orientação da fiscalização. 

 
5. MURO DE ARRIMO 

5.1 ESTRUTURAL 

Após proceder a locação planialtimétrica da obra - marcação dos alinhamentos e cotas 

de nível - a Contratada comunicará à fiscalização, que procederá às verificações e aferições que 

julgar necessárias. Estas verificações, no entanto, não isentam a Contratada de 

responsabilidades futuras no caso de eventual erro de locação acarretar em algum dano 

posterior. A ocorrência de erro na locação da obra projetada obrigará a Contratada a proceder, 

por sua conta e nos prazos estipulados, às modificações, demolições e reposições que se 

tornarem necessárias, a juízo da fiscalização, ficando, além disso, sujeita a outras sanções e 

penalidades previstas no Contrato e neste Memo ria l Descritivo e Especificações. 

 
5.2 FUNDAÇÕES  

As fundações serão do tipo sapata com concreto fck=25 MPa, conforme especificações 

e dimensões segundo o projeto. O concreto utilizado nas fundações poderá ser usinado ou 

produzido in loco, com consistência, consumo mínimo de cimento e fck de acordo com a NBR 

6122 e a NBR 6118. Devem ser tomados todos os cuidados para o correto posicionamento da 

armação dos pilares nas fundações, devendo ser utilizados espaçadores que garantam o 

recobrimento mínimo especificado pela NBR 6122.  

ESTRUTURAS DE CONCRETO 
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A estrutura do muro de contenção é constituída por pilares na seção de 20x50 cm a 

cada 2,5 metros, devidamente ancorados na sapata, os pilares receberão 06 ferros de 10.0 mm 

com estribos de 5.0 mm a cada 12 centímetros, e vigas em concreto armado na seção de 

20x50cm, a cada metro, moldado in loco ao longo do muro de contenção, as ferragens das vigas 

de concreto armado. Será usado concreto fck>= 25,0 MPa. A estrutura foi projetada, conforme 

prescrições da NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento.  

CONCRETO ARMADO  

Nenhum elemento estrutural poderá ser concretado sem a prévia verificação da 

contratada e da Fiscalização, no tocante aos alinhamentos, dimensões e estanqueidade das 

formas, armações, locação das fundações e/ou outros elementos que, por exigência do projeto, 

deverão estar embutidos na estrutura. As barras de aço das armações deverão estar limpas e 

escovadas, e mantidas convenientemente afastadas entre si e das formas, conforme prescrições 

da NBR 6118. 

Cuidados especiais deverão ser tomados quanto à cura dos concretos segundo as 

Normas, chamando-se a atenção para os períodos de concretagem com a baixa umidade 

relativa do ar, quando providências especiais deverão ser tomadas pela contratada. Cuidados 

ainda devem ser tomados para que seja respeitado o projeto de forma das estruturas e realizado 

escoramento de modo seguro utilizando para tanto, escoras de boa qualidade e prumo.  

 

5.3 PILARES 

Serão executados pilares em concreto armado, espaçados a cada 2,50 metros, com 

ancoragem na sapata do muro seguindo as dimensões, armaduras e valores de fck 

determinados neste memorial descritivo. Será usado, para as peças estruturais de concreto, o 

fck= 25,0 MPa. 

 

5.4 VIGAS  

Será usado, para as peças estruturais de concreto, o fck=25,0 MPa. Os procedimentos 

de lançamento, adensamento e cura do concreto devem obedecer à Norma especifica. O 

adensamento do concreto com vibrador deve ser feito de forma contínua e energicamente, 

cuidando para que o concreto preencha todos os recantos da fôrma para não formar ninhos e 

evitar segregação dos agregados por uma vibração prolongada demais. Evitar a vibração da 

armadura para que não se Formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência. As vigas 
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serão executadas nos níveis 0,0/220/350, no decorrer da execução do muro de contenção. As 

imperfeições devem ser tratadas com argamassa de cimento e ária fina. Toda a área deverá ser 

tratada com nata de cimento. Alvenaria de blocos de concreto cheio – espessura = 20cm – 

cheios com concreto fck=15 mpa. 

O muro de contenção será constituído por alvenaria de bloco de concreto cheio, 

concreto fck>=15 MPa, espessura de 20cm, conforme projeto. O muro de contenção deverá 

receber inclinação de 15% em direção ao 6 reaterro. Serão instalados tubos barbacãs de 

75mm,espaçados a cada 60cm, como dispositivo de drenagens para alívio de poropressões na 

estrutura de contenção do muro, conforme projeto. O reaterro deve ser executado com material 

de 1ª qualidade, os materiais serão espalhados e regularizados com o auxílio de ferramentas 

manuais. Na operação serão removidos galhos,matações,entulhos e demais rejeitos 

indesejáveis ao bom desempenho do reaterro atrás do muro.. As camadas soltas deverão 

apresentar espessura máxima de 30cm e compactads a um grau de 100 ou 95% do Proctor 

Normal, devendo ser umedecidas e homogeneizadas quando necessário. A critério da 

Fiscalização o material de reaterro poderá ser substituído, quando não obedecer os critérios 

técnicos exigidos em Normas Técnicas. O muro deverá possuir apresentação limpa sem 

escorrimento de nata de cimento. 

 
6. LANCHONETES 

6.1  Estrutura 

As sapatas, pilares e vigas serão executadas a partir de armaduras montadas em aço 

CA50 e os estribos em aço CA60 (conforme projeto) e o concreto moldado in loco com FCK=25 

Mpa, com traço de 1:2,2:2,5 em massa seca de cimento, areia média e seixo rolado. 

As formas para a realização da moldagem das estruturas serão fabricadas a partir de 

madeira branca. 

 
6.2 Alvenaria 

A alvenaria de vedação será blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm 

(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

A argamassa para a elevação da alvenaria e reboco massa única, para recebimento de 

pintura, sendo que o traço 1:2:8, com preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas. 
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6.3 Pintura 

Para a execução da pintura deverá ser feita a aplicação e lixamento de massa látex em 

paredes em uma demão. Sendo que a pintura interna/externa será executado com tinta acriílica 

2 demãos. 

 

6.4 Piso, revestimento e forro 

O piso cerâmico será com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm 

aplicada em ambientes de área interna de banheiros e lanchonete. Já os revestimentos 

cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm 

aplicadas em ambientes altura de 1,5 m. 

O forro será executado em réguas de PVC, com estrutura de madeira. 

 

6.5 Cobertura 

O telhamento será com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com estrutura 

pontaletada de madeira não aparelhada e trama de madeira composta por terças. 

 

6.6 Portas e janelas 

Nos banheiro terão janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e 

pintura anticorrosiva. Inclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. 

Nos boxes das lanchonetes terão porta em ferro de enrolar 220 x 160 cm, e as portas 

de acesso tanto de boxes quanto dos banheiros serão de madeira em acabamento melamínico 

branco, folhaleve ou média, 80x210cm. 

 

6.7 Calçamento 

O calçamento em frente aos boxes de lanchonetes será realizado por meio de blocos 

sextavados e o mesmo será executado pela Prefeitura Municipal de Jacundá, cuja área onde 

será executado tal serviço será de 631 m². 

Jacundá-PA, 31 agosto de 2022. 

 
 

____________________________ 
Josifran Barbosa Pedroso 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA/PA 1517932459 
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