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1.0 - APRESENTAÇÃO
O presente projeto visa a requalificação urbanística da Praça Mário da Silva
Cravo, situada no bairro Centro da cidade, no Distrito Sede do município de
Cravolândia/BA.

Suas

coordenadas

geográficas

são:

13°21'33.72"S

e

39°48'49.58"O.
A praça principal possui área total de 3842,00 m²; a praça anexo possui
área total de 460,60 m².
O município de Cravolândia situa-se na região dos Caminhos de Jiquiriçá,
entre os municípios de Santa Inês e Itaquara. Cravolândia foi emancipada em
1962 e sua história está diretamente ligada ao cultivo do Café Cravo, nos anos
50 do século passado, produto de exportação, da fazenda Palestina, de
propriedade do deputado estadual e empresário, Mário da Silva Cravo, pai do
escultor Mário Cravo Filho e avô do fotógrafo Mário Cravo Neto, famosos por
retratar a Bahia em suas obras.

Mapa 1 - Localização da cidade. Fonte: Google Maps.

O nome Cravolândia é uma homenagem ao empresário Mário da Silva
Cravo, Deputado Federal que liderou a emancipação política do município,
sendo-lhe também foi o primeiro prefeito da cidade. Antes, a localidade era
conhecida como “ Olhos D´Água do Carrasco”, nome que foi provavelmente

colocado pelos tropeiros que paravam para beber água, negada pelo dono da
área e “Igatiquira”, nome indígena que, dizem os moradores da cidade, significar
“onça pequena”. O povoado pertenceu primeiramente ao município de Jiquiriçá
e posteriormente ao de Santa Inês. Em 8 de dezembro de 1961, foi feito um
plebiscito para a emancipação política de Cravolândia. Este dia ficou conhecido
como o “Dia de Sim”. Em 16 de julho de 1962, a emancipação política foi
oficializada. O povoado foi elevado à categoria de município com a denominação
de Cravolândia, pela Lei Estadual nº 1714, de 16/07/1962.

2.0 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
As fotografias listadas abaixo têm por objetivo mostrar as condições atuais
da Praça Mário Cravo.

Planta Baixa esquemática da Praça Mário Cravo – Localização das fotografias. Fonte:
próprio autor.

Foto 1 – Situação da Praça.
Fonte: próprio autor.

Foto 2 – Situação da Praça. Fonte: próprio autor.

Foto 3 – Situação da Praça. Fonte: próprio autor.

Foto 4 – Situação da Praça. Fonte: próprio autor.

Foto 5 – Situação da Praça.
Fonte: próprio autor.

Foto 6 – Situação da Praça. Fonte: próprio autor.

Foto 7 – Situação da Praça. Fonte: próprio autor.

3.0 - SOLUÇÃO PROPOSTA
O projeto de intervenção teve como elementos balizadores as diretrizes
fornecidas pela administração da Prefeitura Municipal de Cravolândia e o
relatório de visita técnica (diagnóstico) levantado por equipe técnica em etapa
preliminar. As áreas de intervenção limitar-se-ão aos polígonos definidos pelos
meios-fios das praças principal e anexo.
A praça é uma homenagem ao político Mário da Silva Cravo, uma
importante liderança política da sua época que desbravou os caminhos da
emancipação política de Cravolândia. Foi muito além ao dar à Bahia e ao mundo,
o filho Mário Cravo Junior, reconhecido escultor, gravador, desenhista e escultor.
A administração municipal, com a revitalização da praça, tem o desejo de
reviver o parque infantil, preservar o antigo coreto, implantar quiosques e
redefinir caminhos internos dos canteiros da praça, além da implantação de uma
academia ao ar livre no espaço na praça anexo. O novo desenho da praça faz
menção aos traços e formas da obra de Mário Cravo Júnior, simples e orgânicos,
despojados e contidos na escala urbana local.

4.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
4.1– Serviços Preliminares
4.1.1- Locação da obra e movimento de terra
A locação da obra será efetuada de maneira a atender criteriosamente as
dimensões estabelecidas no Projeto Urbanístico. A empreiteira fará todo o
movimento de terra necessário à adaptação do terreno às cotas, níveis e demais
condições impostas pelo projeto e recomendações da fiscalização. Os aterros
necessários serão executados com terra de boa qualidade, livre de sementes de
pragas, entulho, ou outros detritos que prejudiquem a boa formação da
vegetação que sobre eles será plantada. Após a locação da obra, deverá ser
chamada a fiscalização para aprovação da mesma e liberação da etapa.

4.1.2- Placa da Obra
A placa da obra deverá terá dimensões de 2,00 x 3,00 m (6,0 m²), com
formato e inscrições a serem definidas pelos órgãos financiadores e pela
Prefeitura Municipal. Será executado em chapa galvanizada nº 22 e já fornecida
com o layout devidamente impresso seja através de pintura em esmalte sintético
ou plotagem em material adesivo que resista às intempéries. As inscrições
deverão ter todas as informações básicas sobre a obra.
4.1.3- Instalação provisória de energia elétrica
A Contratada deve instalar suas instalações provisórias nos locais definidos
pela Fiscalização, a partir da Ordem de Início de Serviços a ser emitida pela
Contratante, ficando responsável pela mobilização, manutenção, operação e
desmobilização de todas as suas instalações durante o período de vigência do
contrato.
As áreas cedidas a Contratada devem seguir as normas especificadas na NR18 e devem ser mantidas em “ordem” e “limpas”.
Ficarão a cargo exclusivo da Contratada todas as providências
correspondentes às instalações provisórias da mesma, compreendendo o
aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias à execução dos
serviços.

4.1.4- Instalação provisória de água
A Contratada deve instalar suas instalações provisórias nos locais definidos
pela Fiscalização, a partir da Ordem de Início de Serviços a ser emitida pela
Contratante, ficando responsável pela mobilização, manutenção, operação e
desmobilização de todas as suas instalações durante o período de vigência do
contrato.
As áreas cedidas a Contratada devem seguir as normas especificadas na NR18 e devem ser mantidas em “ordem” e “limpas”.

Ficarão a cargo exclusivo da Contratada todas as providências
correspondentes às instalações provisórias da mesma, compreendendo o
aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias à execução dos
serviços.
4.1.5- Limpeza do terreno
O espaço da praça deverá ser limpo, devendo o local reservado à obra
estar livre de raízes, mato, tocos de árvores ou outros materiais orgânicos, de
modo a prevenir futuros recalques decorrentes de sua decomposição. Será
periodicamente feita a remoção de todo o entulho e detritos que venham a se
acumular no decorrer da obra. A limpeza permanente da obra é necessária
sempre após o término dos serviços o que proporcionará um ambiente salutar
aos empregados envolvidos.
4.1.6- Implantação do barracão de obra
Para proporcionar a organização do canteiro de obras, localizado no
terreno onde será realizada a execução da obra, deverá a empresa contratada
construir um depósito de aproximadamente 15 m² para guardar materiais e
equipamentos, cobertura com chapas asfálticas e alugar unidade sanitária
(banheiro químico) destinada aos empregados da empresa. Deverá ser
disponibilizado um responsável técnico para o acompanhamento da execução e
aplicação dos materiais especificados neste memorial. Um mestre de obras
também deverá estar na obra com o objetivo de dirimir qualquer dúvida referente
aos serviços a serem executados assim como deverá ser disponibilizado um
vigia para ficar no turno da noite guardando as dependências, materiais e
equipamentos. As instalações provisórias de água, luz, esgoto, etc, necessárias
ao desenvolvimento da obra deverão ser de responsabilidade da empreiteira
executora através do seu Responsável Técnico.
4.1.7- Demolição e Bota-Fora
Os serviços de demolição e bota fora, deverão ser executados com todos
os cuidados normativos, estando cada funcionário provido com equipamentos

individuais de segurança, com a observância das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, sob os aspectos da medicina e da segurança do trabalho
e pela NBR 5682, sob o aspecto técnico.
Deverão ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente,
utilizando-se ferramentas portáteis. O uso de ferramentas motorizadas
dependerá de autorização da Fiscalização. Cuidados especiais deverão ser
tomados para evitar queda de materiais no momento das demolições.
Antes do início dos serviços, a Contratada deverá proceder a um detalhado
exame e levantamento da edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser
considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os
métodos utilizados na construção da edificação, as condições das estruturas
vizinhas, existência de juntas de dilatação, porões, depósitos e outros.
Antes de ser iniciada qualquer demolição, as linhas de abastecimento de
energia elétrica, água, gás e as canalizações de esgotos e de escoamento de
água deverão ser desligadas, retiradas ou protegidas. Deverão ser tomadas
medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes
e às edificações vizinhas.
4.2- Pavimentação
4.2.1- Regularização
A área deverá ser nivelada de acordo com as cotas indicadas em desenho.
Não será tolerado piso irregular. Todo o piso deverá atender à Norma Brasileira
de portadores de necessidades especiais não se admitindo nenhum degrau ou
desnível que impeça a locomoção de pessoas com mobilidade reduzida.
4.2.2- Piso Tátil
O Piso Tátil Alerta deve ter textura consistindo em um conjunto de relevos
troncocônicos e deverá obedecer aos requisitos da Norma. Todas as arestas
superiores deverão ser em canto vivo, permitindo a continuidade da faixa
definida pela superfície dos pisos direcional.

O Piso Tátil Direcional deve ser instalado no sentido do deslocamento das
pessoas. O contraste tátil e o contraste visual da sinalização direcional consistem
em relevos lineares, regularmente dispostos.
O assentamento dos pisos táteis deverá ocorrer sobre uma camada de pó
de pedra. Neste caso, visando nivelar os pisos táteis com a superfície da
calçada, a camada de pó de pedra deverá ter espessura ajustada para que isto
ocorra.
4.2.3- Piso intertravado
O piso intertravado será executado no modelo retangular, dimensões de
20x10 com 6 cm de espessura, sempre observando-se a regularidade e a
qualidade do acabamento das peças. Haverá peças de duas cores, natural e
vermelho, conforme indicação no projeto urbanístico e na prancha Layout de
Piso. O solo (subleito e sub-base) deverá ser compactado com a ajuda de um
rolo compactador e/ou um equipamento vibratório. O caimento mínimo para
coleta das águas recomendado é de 1,5%. Para assentamento dos blocos
intertravados, espalha-se uma camada de pó de pedra ou areia sobre a base.
Deve-se utilizar linha para assentamento dos pisos de forma a garantir os
esquadros e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e
arremates, são feitos com serra mármore ou policorte. Para finalizar o
assentamento, usa-se o equipamento vibratório sobre o piso para nivelá-lo.
Espalha-se, então, o pó de pedra ou areia sobre o piso com uma vassoura e
utiliza-se novamente o equipamento vibratório para que o pó penetre nas juntas.
As características técnicas do material estão descritas nas NBRs 9780 e 9781.
4.2.4- Meio Fio
Meio Fio externo (contorno da praça): As guias de contorno (meio–fio)
deverão ser de pedras graníticas ou peças em concreto pré-moldadas. Os
meios-fios deverão ter as seguintes dimensões:
- Largura (cm): 10;
- Comprimento (cm): 100;
- Altura (cm): 30.

4.2.5- Alvenaria de bloco estrutural 14x19x29
Meio Fio interno (contorno dos caminhos nos canteiros): Serão
executados com duas fileiras sobrepostas de blocos de concreto vazado
(medindo cada bloco, 14x19x29 cm), totalizando 40 cm de altura, sendo 38 cm
da soma dos dois blocos sobrepostos, mais 2 cm relativos à massa que unirá
ambos. Deverá ficar exposto 15 cm, de forma que os 25 cm restantes ficarão
enterrados como base do meio fio. As faces expostas deverão ser rebocadas e
pintadas na cor branca. (Ver detalhe construtivo nº 5, na prancha 06/10).
4.2.6- Piso em pedra portuguesa
Após a compactação do solo, será executada uma camada de areia de 7,0
cm de espessura, nivelada 5,0 cm abaixo no nível do piso acabado. Sobre esta
camada, será executada uma camada regularizada de cimento e areia grossa
no traço 1:4 com 8,cm de espessura, ou seja, com excesso de 3,0 cm além da
cota do piso acabado. As pedras serão assentadas sobre essa camada,
individualmente, sempre com a sua melhor face para cima, observando-se a
forma de justaposição das pedras entre si. Os desenhos definidos em projeto
deverão ser executados com a ajuda de gabaritos.
4.2.7- Execução de passeio (Calçada)
O piso em concreto rústico desempenado com fck 15 Mpa terá espessura
de 5 cm. Antes da aplicação do piso a base deverá ser bem compactada e
nivelada. As juntas de dilatação serão feitas com sarrafos de madeira de 20 mm
de espessura, dispostas transversalmente ao sentido principal da via e distantes
1,50 m umas das outras. O sarrafe amento deverá ser feito quando o concreto
ainda estiver em estado plástico, de modo a que a superfície do pavimento,
quando concluído, apresente-se plana.

4.3- Construção dos quiosques e pergolado
4.3.1- Movimentação de terra - Escavação Manual
1 - Será executada escavação manual para execução das fundações da
edificação, devendo, se necessário, haver escoramento para garantir a
segurança dos operários;
2 - O esgotamento das cavas de fundações, se necessário deverá ser feito
com bombas adequadas;
3 - Sempre que necessário, as valas deverão ser sinalizadas e protegidas
por defensas, nos locais de circulação de veículos ou pedestres.
4.3.2- Reaterro Manual Compactado
1- Será executado reaterro manual compactado com material de boa
qualidade, do tipo arenoso e isento de material orgânico e raízes, em camadas
sucessivas de 0,20 m, devidamente molhadas e apiloadas, manualmente,
devendo ser executado após a limpeza e esgotamento das cavas;
2- Antes do lançamento do aterro, deverão ser removidas todas as
camadas orgânicas do solo, a fim de garantir perfeita compactação do aterro;
3- O material proveniente das escavações, desde que seja isento de
materiais orgânicos, será aproveitado para aterrar áreas que dele necessitem;
4- As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas,
serão aterradas e regularizadas de forma a permitir o fácil acesso e perfeito
escoamento das águas superficiais;
5- Para efeito de medição, o volume de aterro a ser considerado, diz
respeito ao aterro já compactado, devendo os custos referentes ao transporte,
lançamento e adensamento decorrentes da compactação serem considerados
na composição de custo unitário.
4.3.3- Carga Manual de Entulho, inclusive Bota Fora
1- Todos os materiais inservíveis para o reaproveitamento, proveniente das
escavações deverão ser acondicionados em local previamente acordado com a
FISCALIZAÇÃO por até 24 (vinte e quatro) horas, sendo que após este prazo
deverá ser providenciada a remoção deste material para bota-fora em local de

responsabilidade da CONTRATADA após cubagem do mesmo atestada pela
FISCALIZAÇÃO;
2- Todo o material proveniente dos serviços de demolição e remoção
deverá ser transportado através de caçambas. A CONTRATADA é obrigada a
providenciar descarte do material de bota-fora em local permitido pelas
autoridades locais, salvo instruções da FISCALIZAÇÃO para guarda em
depósito específico.
4.3.4- Estrutura

As especificações serão levadas em consideração o projeto estrutural para
a estrutura em concreto armado.
4.3.5- Levantamento de paredes
As paredes serão executadas com bloco cerâmico, encimadas por cinta de
amarração com aço CA50. De acordo com o projeto estrutural.
4.3.6- Estrutura do telhado e cobertura
Será feito com terças de madeira contra ventadas, apoiadas sobre as vigas
de amarração. O dimensionamento das tesouras deverá ser feito pela Empresa
ganhadora da licitação, o qual deverá apresentar resistência suficiente para cada
vão dos locais indicados. O telhado seguirá o projeto arquitetônico. A cobertura
deverá ser feita com telhas cerâmicas do tipo colonial.
4.3.7- Pisos e revestimentos de parede
Nos banheiros e área interna dos quiosques deverão ser colocados pisos
de 1ª qualidade, PEI 5, resistência a manchas Classe 1 e resistência química
classe A, assentados com argamassa sobre contrapiso regularizado. O rejunte
deverá ser feito três dias após o assentamento do piso e as juntas deverão estar
alinhadas e uniformes.

4.3.8- Esquadrias
É responsabilidade da Contratada, verificar a locação, o alinhamento, o
nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o
acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o
funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.
Os rebaixos, encaixes, ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a
fixação das ferragens, deverão ser exatos, sem rebarbas, correspondendo
exatamente às dimensões das ferragens.
As juntas serão justas e dispostas de modo a impedir as aberturas
resultantes da retração da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para
a fixação das peças de madeira serão aprofundados em relação às faces das
peças, a fim de receberem encabeçamento com tampões confeccionados com
a mesma madeira. Os montantes de enquadramento do núcleo terão largura
suficiente para permitir o embutimento das fechaduras e fixação das dobradiças
em madeira.
As portas dos sanitários deverão ser em madeira para verniz, semi oca,
fechaduras tipo maçaneta para portas externas (portas de 0,60x2,10 para os
sanitários convencionais; portas de 0,80x2,10 para os sanitários adaptados).
4.3.9- Instalações Hidrossanitária
As especificações relativas às instalações Hidrossanitária a serem
executadas na construção dos quiosques ficarão a cargo de responsável técnico
específico.
4.3.10- Instalações Elétricas e iluminação pública.
As especificações relativas às instalações elétricas a serem executadas na
construção dos quiosques e na implantação da iluminação pública da praça
ficarão a cargo de responsável técnico específico.

4.3- Pergolado
Os pergolados serão construídos conforme desenho do projeto, o qual
indica as bitolas das peças, em madeira tipo eucalipto devidamente imunizadas,
com garantia mínima de 15 anos dada pelo fornecedor.

4.4- Bancos da praça
4.4.1- Bancos de alvenaria de pedra
Estes bancos existentes receberão tampo de granito polido, espessura de
2,0 cm. Suas faces frontais serão revestidas com ladrilhos cerâmicos com
espessuras de 5x5 cm, qualidade superior. A cor será decidida pela contratante.
4.4.2- Banco de alvenaria (2,0x0,45 m)
Serão construídos conforme indicações e detalhes do projeto arquitetônico.
O acabamento em cimento queimado e chapisco rústico.
4.4.3- Soluções de acessibilidade
Deverão ser executadas rampas de acesso nos locais indicados e
conforme detalhes de projeto, respeitando-se a inclinação mínima de 8,33%
conforme indica norma da ABNT. O piso tátil será aplicado conforme
detalhamento do projeto.
4.4.4- Mobiliário
Os mobiliários deverão atender as normas de segurança, especialmente a
NBR 16071/2012, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, no que
se refere ao parque infantil, garantindo a segurança e integridade dos usuários.
4.4.5- Jateamento com areia

Deve se fazer o jateamento de areia em toda superfície das grades
existentes em volta do parquinho.
4.4.6- Parque Infantil
- Equipamentos existentes em estrutura metálica que terão o seu destino e
e/ou recuperação a cargo da CONTRATANTE.
- Playground: composto de duas plataformas, contendo balanço, uma teia
de cordas, uma escada, um tubo de bombeiro e duas escorregadoras fixadas à
torre.

- Balanço de dois lugares para criança;
- Gangorra tripla;
- Escorregador;
- Lixeira: Lixeira plástica, cor a ser definida pela Contratante, modelo
indicado abaixo ou similar, a ser fixada em suporte metálico preso ao chão.
- Conjunto de Mesa e quatro cadeiras: Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto
armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto
armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.

4.4.7- Academia ao Ar Livre
Os aparelhos deverão ser fixados no anexo da Praça Mário Cravo, sobre
piso cimentado a ser construído, conforme indicação em projeto (as imagens são
sugestivas, não definem o fabricante):

- Caminhada individual
(2 unidades).

- Esqui triplo (1 unidade).

- Prancha Abdominal
Individual (3 unidades).

- Remo individual (2
unidades).

- Barras Paralelas (2
unidades).

- Rotação Diagonal Dupla
(Aparelho triplo - 1 unidade).

- Multi excercitador (1 unidade).

5.0- Considerações finais:
• Os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da
obra;
• O meio-fio deverá ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a
ser utilizado neste serviço será, preferencialmente, o material proveniente da
escavação das valas;
• Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços
deverá ser retirada imediatamente do local da obra;
• Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços
deverá ser comunicada antecipadamente a Contratante através de ofício para
que sejam tomadas as medidas cabíveis;
• Toda a areia utilizada nas argamassas deverá ser do tipo grossa, lavada, e
isenta de impurezas, tais como: barro, matéria orgânica, etc;
• A pavimentação somente será aberta ao tráfego depois que devidamente
examinada e aprovada pela fiscalização;
• Após a conclusão total da obra, a CONTRATADA deverá retirar todos os restos
de materiais, inclusive entulhos e outros. A obra só será dada como entregue
após inspeção final da FISCALIZAÇÃO.

Cravolândia, dezembro de 2021.

Flávio Gondim Oliva Santa
Crea-BA 051600476-0

Engenheiro Civil
Responsável Técnico

