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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

1. OBJETO 

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, 

critérios, condições e procedimentos estabelecidos para o projeto arquitetônico de 

REFORMA DO CAMPO E AMPLIAÇÃO DA ARENA ROUXINOL. 

 

2. DADOS DO PROJETO 

Localização: Rua Coletora s/nº, Bairro Rouxinol, Castanhal, Pará. 

Área de intervenção: 5.125,02m² 

 

3. LOCALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1.Vista Aérea 

 

 

 ÁREA DE INTERVENÇÃO 
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4. PROJETO ARQUITETÔNICO 

4.1. Considerações Gerais 

O projeto visa apresentar os elementos gráficos e textuais necessários para a 

intervenção no espaço público. Foi elaborado de acordo com as diretrizes fornecidas 

pela Prefeitura Municipal, respeitadas as normas e regras vigentes, e é parte integrante 

da proposta geral para toda a área. 

Caso ocorram divergências entre os documentos que fazem parte do processo 

construtivo (memorial, normas, representação gráfica), fica estabelecido que: 

a) Em caso de divergência entre as cotas (medidas) dos desenhos e suas dimensões 

em escala, o FISCAL da obra deverá ser consultado. 

b) Em caso de divergências entre desenhos com datas diferentes, prevalecerão 

aqueles com datas mais recentes. 

c) Em caso de divergência entre os desenhos dos projetos e o presente memorial, 

prevalecerão os primeiros. Deve-se salientar que, nesta situação, o FISCAL da obra deve 

ser consultado a respeito. 

d) Somente deverão ser quantificados e orçados os itens cuja quantidade seja 

apresentada pelo projeto. 

e) As convenções lançadas em planta e a simbologia utilizada para representar os 

elementos do espaço urbano estão identificadas na legenda correspondente no lado 

direito da prancha, acima do selo de identificação – quando não houver espaço no lado 

direito, poderá estar localizado na parte inferior da prancha, à esquerda do selo. Os itens 

complementares que não estiverem representados na legenda estão anotados através 

de indicações no desenho, assim como, quando necessário, estarão indicados também 

os tipos de acabamento e materiais utilizados no próprio desenho. Em caso de 

divergência entre a simbologia utilizada e as anotações do desenho prevalecerão as 

anotações. 
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5. DA DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 

TABELA DE ÁREAS  

Área Quantidade Acabamento 

Campo de Areia 1.316,00 m² Caixa de Areia 

Quadra de areia (vôlei) 264,00 m² Caixa de Areia 

Piso Tátil 86,45 m² - 

Playground 78,53 m² Caixa de Areia 
Circulações e Academia 2.654,05 m² Piso Cimentado 

Canteiros 812,44 m² Grama 

 

5.1 CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA 

O projeto de construção da praça prevê a implantação de um campo de areia 

para pratica esportiva da população da área. O campo possuirá dimensões internas de 

47,00m x 28,00m, com área útil total de 1.316,00m², possui mureta de contenção de 

50cm de altura com alambrado em estrutura de aço e tela, conforme especificado no 

projeto e em planilha orçamentária. 

 

5.2 QUADRA DE AREIA (VOLEI) 

A praça possui uma quadra de areia para pratica esportiva que receberão a 

instalação de alambrado em estrutura de tubos de aço galvanizado e tela de arame e 

receberão também reposição de areia, conforme previsto na planilha orçamentária. 

 

6. PINTURA DA PRAÇA  

Deverá ser feita a pintura em tinta acrílica para pisos cimentados, inclusive o 

preparo, em todas as áreas de piso dos bancos, mureta dos bancos e pés dos bancos, 

pés dos postes e guias e sarjetas. Deverão ser pintadas todas as guias e sarjetas 

existentes na praça, nos padrões da cor branca. 

  



  
PREFEITURA MUNICPAL DE CASTANHAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
  
 

 

5 
 

7. CALÇAMENTO  

Deverá ser construída e/ou reformada todas as calçadas das praças, de acordo 

com o projeto arquitetônico. As rampas de acesso as praças deverão ser executadas de 

acordo com lei vigente (Lei Federal 10.098/ 2000 e NBR 9050), seguindo as diretrizes de 

acessibilidade. Serão colocados pisos táteis direcional e alerta em todas as calçadas 

externas. 

 

8. PAISAGISMO 

O terreno onde será plantada a grama deverá ser preparado com terra vegetal 

orgânica.  

Deverá ser plantada, nas áreas demarcadas em projeto, a grama em placas tipo 

batatais.  

Deverá ser plantada, nas áreas danificadas pelas obras das instalações elétricas, 

a grama em placas tipo Batatais.  

 

9. MOBILIÁRIO URBANO 

O mobiliário novo a ser implantado deverá estar de acordo com as normas 

técnicas e seguir as recomendações do fabricante da peça. Nos locais indicados em 

planta e conforme especificações deverão ser implantados: 

- Lixeiras  

Serão instaladas lixeiras com os respectivos suportes nos locais indicados em projeto. 

Deverão ser pintadas em esmalte sintético na cor a ser definida pelo fiscal da obra. 

 - Bancos para assento  

Nos locais indicados em planta serão instalados bancos em concreto pré-moldado 

(1.75x0.70x0.40) 

 

10. PLAYGROUND 

Todos os Playgrounds terão piso em caixa de areia com contenção de meio-fio.  

 

11. ILUMINAÇÃO DA PRAÇA  
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Deverá seguir Projeto Elétrico. 

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A obra será fiscalizada pelo técnico responsável da Prefeitura, o qual cobrará 

todos os itens de qualidade deste memorial, incluindo a limpeza e organização 

permanente da obra. 

Após o término dos serviços será feita a desmobilização do canteiro de obras e 

a limpeza completa dos ambientes. Todo o entulho e materiais de construção 

excedentes serão removidos da obra pela Construtora e serão lavados ou limpos 

convenientemente os pisos de cerâmica, cimentado e outros, bem como os azulejos, 

aço inoxidável, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos cuidadosamente os 

vestígios de manchas, tintas e argamassas. Deverá ser tomado especial cuidado no 

emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando especialmente o uso inadequado 

de substâncias cáusticas e corrosivas nos locais indevidos, sendo entregue a obra em 

perfeito estado de limpeza e conservação de materiais. 

Deverão apresentar perfeito funcionamento todas as instalações, 

equipamentos e aparelhos, com as instalações de água, esgoto, luz e força e outras, 

ligadas de modo definitivo.  

Todos os materiais e equipamentos especificados nesse projeto deverão ser 

sempre novos, de qualidade superior, e deverão ser fornecidos, entregues e montados 

de acordo com as melhores técnicas de execução de cada um destes serviços por mão 

de obra qualificada. 

Nos locais onde esta especificação seja omissa quanto à qualidade dos 

equipamentos a serem fornecidos, eles deverão ser da melhor qualidade possível e 

sempre aprovados pelo responsável técnico da Prefeitura Municipal de Castanhal – 

SEPLAGE, que deverá ser consultado para a aquisição de todos os materiais e acessórios 

utilizados na obra. 
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A contratada deverá fornecer os serviços de supervisão através de uma pessoa 

experiente para este tipo de atividade, e que estará permanentemente responsável pela 

instalação, supervisionando o trabalho de operários especializados nas suas funções. 

 

 

 

 

 

Rione Schesquine Heringer Martins 

CAU A40098-0 
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