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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

1. OBJETO 

O presente projeto destina-se a reforma/adequação do Mercado Central, 

popularmente conhecido como Mercado de Carne, sendo localizado na Rua Paes de 

Carvalho, centro, na sede do Município de Castanhal-PA. O projeto de 

reforma/adequação tem como objetivo melhorar a estrutura física do mercado, 

implantar novas instalações elétricas e hidrossanitárias, buscando oferecer um espaço 

com segurança, conforto e higiene, atendendo as exigências da vigilância sanitária. A 

execução da reforma deverá seguir o projeto, planilha de orçamento, cronograma físico-

financeiro e as especificações contidas nesse memorial descritivo. Este material tem 

como objetivo estabelecer critérios para execução da obra de reforma do mercado 

municipal de carne, e todos os materiais utilizados deverão ser de 1ª qualidade, não 

devendo apresentar nenhum defeito de fabricação. 

A leitura deste memorial é obrigatória por parte do responsável pela execução 

dos serviços, por ser este um complemento do projeto básico. 

 

2. LOCALIZAÇÃO  

A obra de REFORMA DO MERCADO CENTRAL ABDIAS BEZERRA, será executada 

no terreno cuja coordenadas Geográficas:   1°17'30.21"S e 47°55'21.47"O, situado na 

Rua Paes de Carvalho s/n, Bairro Centro, no Município de Castanhal - Pa.  

 

3.ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Área construída: 718.02 m² 
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4.INFORMAÇÕES GERAIS 

O Projeto Arquitetônico consiste na reformulação e padronização do mercado 

central. Cada box contará com balcão frigorífico individual e lavatório em inox. A sala de 

administração será realocada para um espaço adequado ao uso e haverá a implantação 

de banheiros acessíveis.  

 

5.CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 A obra deverá ser executada de acordo com as especificações que seguem, dentro 

das normas da construção, obedecendo aos projetos fornecidos pela contratante.  

 Recomenda-se que o executor visite, através de agendamento com a Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão, o local da obra, obtendo, para sua própria 

utilização, informações suplementares para realização da obra.  

 As especificações dos acabamentos referem-se basicamente a indicação dos 

materiais. Os procedimentos a serem adotados na execução dos serviços deverão 

obedecer estritamente às normas da ABNT e as recomendações do fabricante. 

 Deverão ser tomados, pela CONTRATADA, todos os cuidados cabíveis quanto a 

ÁREA DE INTERVENÇÃO 
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segurança e medicina do trabalho, obedecendo todas as recomendações contidas 

nas Normas Regulamentadoras. 

 Qualquer serviço executado em desacordo às especificações deste caderno, com os 

projetos ou com as orientações do fiscal da obra, deverá ser refeito pela 

CONTRATADA sem ônus para o CONTRATANTE. 

 

6.DEMOLIÇÕES  

Todo revestimento cerâmico e bancadas existentes deverão ser retirado sem o 

reaproveitamento e toda tinta existente será removida para aplicação de uma nova 

pintura. A demolição de algumas paredes de alvenaria deverá está de acordo com o 

projeto. 

 

7.DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES  

7.1 Box’s  

Os box’s manterão a mesma divisão existente (totalizando uma área de 344,89 

m²), será demolido apenas bancadas, pias e tubos expositores. As alvenarias que 

dividem os boxs sofrerão aumento quanto altura, conforme descrito em projeto.  

7.2 Circulações internas 

As circulações serão mantidas nas mesmas dimensões e receberão piso em 

korodur.  

7.3 Administração  

A administração será realocada para um local adequado, com área de 12.71 m². 

Receberá piso cerâmico, forro de pcv e pintura acrílica.  

7.4 Banheiros  
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 Serão construídos dois banheiros acessíveis com área de 4.57 m² cada um, 

conforme ABNT NBR:9050, para atender o mercado. O piso será em piso cerâmico 

antiderrapante, paredes em revestimento cerâmico e forro pvc.  

             As barras de apoio deverão atender às dimensões especificadas em norma. O 

material a ser utilizado para confecção das barras deverá ser metálico com superfície 

cromada, lavável e resistente à oxidação. As barras deverão ser instaladas nas posições 

determinadas no projeto de acessibilidade. 

 

7.5 Depósito de Lixo e DML 

Esses ambientes estão localizados na Feira da Ceasa, que fica ao lado do Mercado 

Central, e é dimensionado para atender todo o Complexo CEASA - que compreende os 

Mercados de Carne, Ceasa e de Peixe. 

 

8. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SIMILARES  

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados 

de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes 

critérios:  

 Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica 

função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.  

 Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica 

função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.  

 Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que 

durante a execução foram identificados como sendo necessários ou 

desnecessários à execução dos serviços e/ou obras.  

  Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações 

dos projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir 

e empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua 

substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra.  
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 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, 

para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, 

comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto.  

 

9.REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES  

9.1 Piso Alta Resistência (Korodur)  

Será executado piso cimentício de alta resistência nas CIRCULAÇÕES INTERNAS, 

do tipo granilite, com Corodur WH, camada com espessura de 15mm, incluso 

acabamento com resina acrílica. Deverá ser lançado sobre o contrapiso recém 

concretado, tão logo suporte a peso de um homem sem deixar marcas, processando-se, 

a seguir, a vibração e o desempeno.  

9.2 Piso Cerâmico 

Utilizado em todos os demais ambientes, o piso cerâmico 45x45cm 

antiderrapante, PEI 5, cor branco, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à 

produtos químicos GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, 

antiderrapante, cor cinza claro e assentado com argamassa colante.  

Todas as juntas deverão ser em material acrílico ou epóxi, cor cinza, (com índice 

de absorção de água inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras 

uniforme, as quais não poderão exceder 1,5 mm;  

Para a preparação da base, verificar se a mesma está curada há mais de 14 dias, 

limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento 

e estabilizadas as possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la.  

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de 

elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o 

pavimento e o revestimento; e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do 

responsável técnico;  

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos;  

Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento acrílico ou epóxi.  
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9.3 Revestimento Cerâmico 

Nos banheiros e nas paredes laterais dos box’s, deverá ser aplicado revestimento 

cerâmico, cor branco, nas dimensões de 30x40 cm. Enquanto nas paredes das bancadas 

e fundo dos box’s será aplicado revestimento tipo tijolinho cerâmico brilhante, cor azul 

claro (ver projeto arquitetônico). 

 

10. COBERTURA 

10.1 Estrutura e Telha Metálica 

A estrutura metálica da cobertura deverá ser revitalizada, recebendo pintura 

anticorrosiva. As peças danificadas deverão ser substituídas por novas. As telhas serão 

substituídas por telhas termoacústicas, obedecendo a inclinação indicada nos projetos.  

10.2 Forro 

Na administração e nos banheiros, deverá ser instalado forro de PVC liso branco, 

junta seca, largura 25 cm, de 8 a 10 mm, fixado na estrutura de cobertura através de 

estrutura de alumínio. Todos os forros deverão ser contínuos, sendo interrompidos 

somente nos encontros com as paredes de alvenaria. Deverão ser uniformes, sem 

recortes ou emendas aparentes. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar 

que as folhas sejam submetidas a esforços que eventualmente possam ocasionar 

deformações. 

 

11. ESQUADRIAS  

11.1 Disposições Gerais 

Todas as medidas das esquadrias devem ser confirmadas in loco. 

A colocação de esquadrias deverá ser executada por profissionais qualificados. 

11.2 Brises Metálicos 

Brise metálico em alumínio, de ângulo fixo, com espaçamento de 120mm, 

composto por painéis lineares fixados em painel com angulação de 60°, aplicado na 
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posição horizontal. Suas lâminas deverão ser perfuradas garantindo a privacidade e 

proteção do sol – furos 2,5mm, EC 5mm, disposição alternada, área aberta 22,5%. O; 

acabamento em pintura executada em processo contínuo, cor cinza. Todos os acessórios 

e porta-painéis devem ser pintados na cor do brise.  

É importante garantir a conservação do produto fazendo a limpeza periódica 

utilizando pano macio e detergente neutro diluído em água. 

11.2.1 Proteção dos Vãos 

Nos vãos onde forem instalados os brises, deverão ser instalados internamente 

telas mosquiteiras em fibra de vidro revestida em pvc, através de perfis metálicos em 

alumínio. 

11.3 Esquadrias de Alumínio 

O balancim do banheiro será de correr, com 2 folhas, com marco e estrutura em 

alumínio anodizado, cor natural. As  janelas da fachada serão fixas, com marco e 

estrutura em alumínio anodizado, cor natural. 

Os vidros a serem utilizados em todas as esquadrias, serão lisos e espessura 

conforme o vão exigir, sendo adotado como mínimo a espessura de 4mm 

11.4 Portas Internas 

Todas as portas serão em madeira compensada novas, lisas, com aplicação de 

revestimento em melamínico amadeirada cor freijó ou similar, nas 6 (seis) faces 

compostas por caixilho com vistas, com 2,10m de altura. As portas das salas de aula 

devem possuir visor em vidro com espessura de 4mm.  

Fechaduras com cilindro, para uso em ambientes de tráfego intenso, conforme 

ABNT NBR 14913. Acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca em latão cromado.  

As portas dos sanitários PCD receberão no lado oposto à abertura da porta um 

puxador horizontal (barra de apoio), em uma altura de 0,90m do piso; e chapa metálica 

resistente a impactos em uma altura de 0,40m do piso, conforme ABNT NBR 9050:2020 

11.5 Portão e Gradil em Metalon 
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 A sala de quadros elétricos terá seu fechamento com grade de metalon e acesso 

através de portão de giro, também em metalon. Este deverá possuir superfície lisa e 

receber pintura de tratamento anticorrosivo, cor a ser definida pelo fiscal da obra. 

11.6 Porta de enrolar 

Nas entradas principais, laterais e de fundos do Mercado devem ser instaladas 

portas de enrolar manual tipo meia cana em aço galvanizado com pintura em esmalte 

sintético. 

 

12.PINTURA INTERNA E EXTERNA 

As paredes internas e externas receberão aplicação e lixamento de massa acrílica 

em paredes, duas demãos e aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

paredes, duas demãos. 

Todos os ambientes, exceto os que possuírem revestimento cerâmico. 

A cor deverá ser definida pelo fiscal da obra. 

 

13. FACHADA 

O pórtico de entrada será de estrutura metálica e fechamento em acm, cor a 

definir pelo fiscal da obra. A marquise será com cobertura em policarbonato e estrutura 

de metalon (ver detalhe no projeto arquitetônico). 

O local onde será fixado o letreiro do mercado será em metalon em barras 

horizontais com perfil de 5x5cm espaçadas em 10cm. Deverá possuir superfície lisa e 

receber pintura de tratamento anticorrosivo, cor a ser definida pelo fiscal da obra. 

O letreiro para identificação do Mercado, deverá ser constituído por: chapa em 

aço galvanizado nº16, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; na cor a 

ser definida pelo fiscal da obra. 

 

14.ACESSIBILIDADE 

14.1 Rampas 
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Todas as rampas devem seguir Projeto Arquitetônico e obedecer a norma ABNT 

NBR 9050:2020. As rampas de acesso à edificação deverão ser construídas em concreto, 

com inclinação máxima de 8,33%, e guia de balizamento em alvenaria em ambos os 

lados com altura de 5cm. 

14.2 Guarda-corpo e Corrimão 

Deverão ser instalados corrimãos e guardas-corpo conforme Projeto 

Arquitetônico e norma ABNT 9050:2020.  

Os corrimãos serão em aço inox com acabamento polido, instalados em ambos 

os lados das rampas, em duas alturas – 0,70 e 0,92m do piso –, e terão seção circular de 

Ø4cm. Devem ser contínuos e sem interrupção nos patamares, quando houver. A 

fixação ao piso será feita através de montantes verticais, em tubos também em aço inox 

com acabamento polido e seção circular de Ø5cm, que serão soldados às sapatas de 

10x10cm em aço inox, e fixados ao piso através de parafusos de 10mm com chumbador 

tipo parabolt. 

As rampas que estiverem posicionadas em locais sem paredes laterais devem 

possuir guarda-corpo associado ao corrimão. O fechamento do guarda-corpo será em 

barras circulares horizontais de Ø1,5cm, em aço inox polido, fixadas ao montante 

através de solda. 

14.3 Piso Tátil 

O piso tátil deverá ser realizado conforme Projeto de Acessibilidade, ABNT NBR 

9050:2020 e ABNT NBR 16537:2016, tanto na instalação interna quando externa do piso. 

Na parte interna da edificação deve-se utilizar piso tátil de alerta, em peças 

emborrachadas, aplicados através de gabarito nas dimensões 25x25cm, na cor amarela, 

fixação conforme indicação do fabricante. 

No passeio público, deve-se utilizar piso tátil direcional e de alerta, em concreto 

pré-moldado, nas dimensões 25x25cm, ambos na cor amarela, assentados de forma 

integrada ao piso, destacando-se apenas os relevos. Fixação conforme indicação do 
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fabricante. Com exceção dos rebaixamentos de calçada, que deverão ser instalados 

pisos táteis de alerta nas dimensões 40x40cm. 

 

15. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

A reforma do mercado central visa o aprimoramento das instalações existentes, 

sobretudo aquelas que se destinam ao atendimento do público, como os boxes de 

vendas, além de instalações novas nos banheiros a serem construídos. 

As instalações hidráulicas sofrerão apenas intervenções pontuais, se necessárias, 

em decorrência de algum tipo de deslocamento de peça de consumo terminal de água 

fria. Em termos de perda de carga das pressões de serviço, qualquer alteração de 

localização ou arranjo não acarretará nenhum aumento significativo destas. 

Os box’s existentes e os banheiros acessíveis a serem construídos, serão 

comtemplados com nova rede de coleta de esgoto, comtemplada com ventilação, 

destinando os efluentes a um novo sistema de tratamento individual de esgoto, 

composto por tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro. 

 

15.1 Reservatório Elevado de Distribuição e Barriletes 

O abastecimento dos pontos de consumo do mercado central de carne é realizado 

por meio de um reservatório elevado de distribuição, localizado no exterior da 

edificação. 

A capacidade do reservatório utilizado é de 10.000L. Segundo ROBERTO DE 

CARVALHO JÚNIOR (2013), para ambientes comerciais, o consumo diário é cerca de 

5L/m². O objeto descrito possui cerca de 650 m² de área cobertura, totalizando 3.250 

L/dia. A NBR 5626/2020 - Sistemas prediais de água fria e quente – Projeto, execução, 

operação e manutenção, diz no tem 6.5.6.2 que o volume total de água reservado deve 

atender no mínimo 24 h de consumo normal no edifício. Assim, necessita-se de 6.500 L. 
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Logo, conclui-se que o reservatório in loco fornece as condições necessárias ao bom 

abastecimento. 

Com vistoria realizada in loco, verificou-se que durante o funcionamento normal das 

instalações (em dias de comércio), todos os pontos de consumo terminal de água fria 

apresentam perfeito funcionamento, com pressões de coluna d’água adequadas. Nesse 

sentido, a altura do reservatório de distribuição e/ou os diâmetros dos barriletes não 

necessitam de qualquer intervenção em suas características locais. 

As imagens a seguir demonstram a situação atual dos elementos citados. 

Reservatório elevado de distribuição                        Barrilete para abastecimento 

                      

 

15.2 Pontos de Consumo  

O ponto de consumo terminal de água fria de cada box é composto apenas por uma 

torneira para tanque, instalada em parede. In loco, todos estes pontos recebem 

alimentação ininterrupta de água fria, com pressões de serviço adequadas ao seu 

correto funcionamento. Para tal, apenas a troca das torneiras para outras novas, em aço 

ou pvc, é suficiente para o aprimoramento das instalações. 

Com isso, viu-se que o Mercado não necessita de novo projeto de instalações 

hidráulicas para o abastecimento dos boxes existentes. Ressalta-se, apenas, a 

necessidade de eventuais correções da orientação dos pontos de consumo. 

 

15.3  Louças e metais  
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A louça para os diferentes tipos de aparelhos sanitários e acessórios será de grês 

branco (grês porcelânico), satisfazendo rigorosamente as normas brasileiras NBR 6.451, 

NBR 6.499 e NBR 6.463. 

As peças serão bem cozidas, desempenadas, sem deformações ou fendas, 

resistentes e praticamente impermeáveis. O esmalte será homogêneo, sem manchas, 

depressões, granulações ou fendilhamento. 

Os metais serão de fabricação perfeita e cuidadoso acabamento. As peças não 

poderão apresentar defeitos de fundição ou usinagem e as peças móveis devem ser 

perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerado empeno, vazamentos, 

defeitos na película de recobrimento, especialmente falta de aderência com a superfície 

de base. 

15.3.1 Box’s 

 Em cada box existente deverá ser instalado lavatório suspenso em inox e torneira 

de parede em inox. 

 

15.3.2. Banheiros  

 Deverão ser construídos dois banheiros acessíveis, masculino e feminino, 

atendendo as normas da ABNT NBR 9050:2020. Os sanitários acessíveis deverão permitir 

giro de cadeira de rodas de 360º na sua área interna; permitir transferência lateral, 

perpendicular ou diagonal para a bacia sanitária; a área de manobra pode utilizar no 

máximo 010 m sob a bacia sanitária e 0,30m sob o lavatório, atendendo as Normas de 

Acessibilidade (NBR 9050:2020). 

 As bacias sanitárias não poderão ter aberturas na frente e deverão ter altura 

máxima de 0,46 m com assento. Deverão ser instaladas barras de apoio em aço 

inoxidável ou material similar resistente à corrosão, instaladas conforme projeto e que 

devem suportar a um esforço minino de 1,5 kN em qualquer sentido, ter diâmetro entre 

3 e 4,5 cm e estar firmemente aparafusada na parede ou divisória. 
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Bacia sanitária: Para instalação da bacia sanitária foi previsto modelo com área de 

transferência lateral, M.R= 80x1.20 cm .A bacia sanitária não poderá ter altura total 

maior que 46 cm considerando-se a parte superior do assento e não pode ter buraco 

frontal. 

 Os acessórios para banheiro devem seguir as especificações de projeto; 

Papeleiras e saboneteiras de sobrepor, para uso de material descartável; Cubas 

cerâmicas aparafusadas na parede; A torneira deverá ser cromada, com sistema de 

acionamento hidromecânico, leve pressão da mão e fechamento automático, 

temporizado, resistentes a corrosão. Os espelhos poderão ser instalados com espessura 

de 4 a 6 mm, colados na parede conforme medidas relacionadas em projeto. 

 

16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A reforma do mercado central comtemplará novas instalações elétricas devido 

as existentes não atenderem mais a demanda atual de equipamentos utilizados. Foi 

elaborado um projeto elétrico dentro das normas vigentes, o que trará segurança aos 

usuários e feirantes. 

As tomadas, tanto de uso geral com as de uso específico, foram distribuídas de 

acordo com o projeto de arquitetura. Os circuitos das tomadas comuns e pontos de força 

estão localizados no QD 01 ao QD 40 e estão distribuídos conforme o quadro de cargas. 

As tomadas em geral são do tipo 2P + T, padrão brasileiro.  

As luminárias internas serão do tipo Painel LED quadrada para os box’s, 

administração e banheiros. Na iluminação geral do mercado serão utilizadas luminárias 

tipo Industrial Prismática em LED.  

Quanto a subestação, na fachada frontal do mercado central existe uma aérea 

de 225kVA, esta, será conectada ao QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) que alimenta 

os quadros de distribuição QD-CIP, QDLF-01, QDLF-02, QDLF-03 e distribuem os circuitos 

da Feira da Ceasa, e também o QDLF-04 que distribui os circuitos do mercado central.  
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O barramento do QGBT será considerado como o BEP (Barramento de 

equipotencialização) e será conectado com a SE de 225kVA através de um eletroduto de 

4”, já a saída do QGBT contém 5 eletrodutos de 2,5” com o intuito de fazer com que a 

alimentação de cada um dos quadros de distribuição ligados ao QGBT tenham um 

eletroduto exclusivo, assim excluindo o fator de agrupamento da fiação, estes 

eletrodutos são ligados a uma caixa de passagem na base do QGBT que tem as 

dimensões de 100x100cm, sendo que quatro eletrodutos de 2” são destinados a feira 

da ceasa para alimentação dos QD-CIP,QDLF-01,QD-LF02 e QDLF-03, e um eletroduto de 

2,5” é destinado a alimentar o QDLF-04 referente ao mercado central, o QDLF-04 por 

sua vez, será responsável por alimentar cada um dos quadros de distribuição dos boxes 

do mercado central, esta distribuição será feita através de eletrocalhas com saídas 

laterais logo acima dos quadros de distribuição para cada box, essas saídas laterais terão 

eletrodutos rígidos conectados a conduletes para realizar a curva deste eletroduto que 

terá sua descida pela parede até conectar em cada um dos quadros de distribuição dos 

boxes. 

 

17. INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

O projeto e orçamento de incêndio do mercado central foi elaborado 

anteriormente e encontra-se aprovado pelo corpo de bombeiros. Isto se dá pois foi 

considerado parte do complexo de feiras (ceasa, mercado de peixe e mercado central) 

que atualmente passa por reforma.  

 

18. DEPÓSITO DE RESÍDUOS 

O lixo proveniente do Mercado Central será colocado no depósito de resíduos 

central que atenderá toda o Complexo da Ceasa (ceasa, mercado de peixe e mercado 

central). 
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19. LIMPEZA DA OBRA 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os aparelhos sanitários e 

pisos serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta ou argamassa desaparecer, 

deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem 

substituídos. Tudo quanto se refere aos metais, ralos, torneiras, etc. deverão ficar 

perfeitamente polidos, sem arranhões ou falhas. Os procedimentos indicados acima se 

estendem também a área externa, implicando tudo que se refere à obra. 

 

 

 

 

 

Laís de Araújo P. Ribeiro 

Arquiteta e Urbanista 
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