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REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA 

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

IGARAPÉ AÇU - PA 

 

LOCALIZAÇÃO: AV. BARÃO DO RIO BRANCO – 

IAGARAPÉ-AÇU - PA 
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1 - OBJETO 

Objetiva a reforma e revitalização da Praça São Sebastião do município de Igarapé-Açu no Estado 

do Pará localizada a Av. Barão do Rio Branco, no município de Igarapé Açu, Estado do Pará. 

 

Figura 01 – Layout da implantação do projeto de reforma revitalização da Praça São Sebastião 

2 - PROJETO 

A Solução adotada prevê: 

 01 - O Projeto de reforma e revitalização da Praça São Sebastião, localizado na sede do 

município de Igarapé Açu, é uma importante obra que visa revitalizar um importante polo de 

lazer e cultura do município como também oferecer para a população um espaço de práticas 

esportivas em cujo entorno se situa a Igreja Matriz de São Sebastião. O referido projeto 

apresenta uma área total de 4.446,95 m² e prevê a revitalização do espaço para prática de skate, 

a implantação de uma quadra de basquete 3x3, a reforma e revitalização do espaço de 

convivência da academia da saúde, a implantação de equipamentos para prática de exercícios 

físicos ao ar livre, reforma e revitalização do palco e da estrutura da cobertura, reforma e 

revitalização de canteiros para paisagismo, reforma e revitalização das calçadas e dos espaço 

para práticas de exercícios e reforma das bases para os monumentos da praça  . A implantação 

deste projeto objetiva oferecer a população um espaço lazer com equipamentos para prática de 

esportes, e assim oferecer à população e aos visitantes um espaço de qualidade. 

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO: 

1 – ESPAÇO PARA PRÁTICA DE SKATE – EXISTENTE 

   - Reforma e nivelamento do piso cimentado em torno das rampas: 295,00 m² 

   - Reforma e nivelamento do contra piso e troca do piso para granilite polido de todo o 

espaço para prática de skate incluindo as rampas: 295,00 m² 

   - Reforma e pintura eletrostáticas dos apoios e corrimão metálicos 

2 – PALCO 
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    - Reforma e nivelamento do piso cimentado com acabamento final com pintura especial de 

alta resistência para piso: 66,00 m² 

    - Reforma e pintura eletrostática da estrutura metálica da cobertura: 41,24 m² 

    - Reforma e troca da cobertura, substituindo as existentes por telhas acústicas tipo 

sanduíche: 109,90 m² 

3 – ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE: 

    - Reforma e nivelamento do piso cimentado para receber os aparelhos: 116,41 m² 

4 – QUADRA PARA PRÁTICA DE BASQUETE 3X3 

    - Piso em concreto de alta resistência com junta de dilatação e acabamento em pintura 

emborrachada especial para quadras poliesportivas ao ar livre: 225,74 m² 

 5 – ESPEÇO DE CONVIVÊNCIA DA ACADEIA AO AR LIVRE: 

     Este espaço já existente no complexo da praça constitui-se de um pequeno prédio em 

alvenaria e concreto com os seguintes espaços internos: 

     - Depósito: 13,23 m² 

     - Administração: 13,23 m² 

     - Circulação: 17,50 m² 

     - Banheiro masculino: 4,00 m² 

     - Banheiro feminino: 4,00 m² 

     - Espaço convivência: 69,20 m² 

     Serviços a serem executados: 

     - Revitalização geral da pintura interna e externa conforme especificado em projeto. 

        Perímetro externo das paredes: 51,79 m 

        Perímetro interno das paredes: 105,49 m² 

        Área de forro interno: 121,01 m² em PVC branco 

Obs: O espaço de convivência não é forrado atualmente. A estrutura e as telhas estão 

aparentes. A proposta é fazer fechamento em vidro temperado para refrigeração do ambiente 

estamos sugerindo a colocação de forro neste ambiente. 

      - Quantitativo do vidro temperado: 63,68 m² 

Os outros ambientes como depósito, administração circulação e banheiros já são forrados 

devendo apenas serem revitalizados. 

     - Substituição do piso do espaço de convivência existente por porcelanato anti derrapante 

na cor branco: 69,20 m² 

OBs: Os outros ambientes deste espaço com depósito, administração, circulação e banheiros 

possuem revestimentos de piso e parede em boas condições não necessitando a troca dos 

mesmos. 
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     - Reforma e revitalização da cobertura existente com pintura das telhas com tinta especial 

para telhas, sol e chuva, na cor cinza claro. Área da cobertura: 159,98 m² 

6 – ÁREA PAVIMENTADA PARA ATIVIDADES FÍSICAS: 

    -  Reforma e nivelamento do piso cimentado: 215,75 m² 

7 – PRAÇA DO MASTRO: 

    - Piso em concreto com 615,71 m² 

8 – ÁREA VERDES PARA PAISAGISMO: 1,128,14 m² 

9 – BASES PARA MONUMENTOS: SÃO SEBASTIÃO E PADRE 

    - Bases em concreto revestidas em pedra de mármore Carrara: 81,48 m² 

10 – BANCOS EM CONCRETO: 9,60m² 

11 – CARRAMENCHÃO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA COM ACABAMENTO EM PINTURA 

COM TINTA ÓLEO A BASE D’ÁGUA NA COR AMARELO: 36,80 m² 

12 – PISO TÁTIL: 

      - 311,53 metros lineares de piso tátil implantados conforme projeto. 

13 – CALÇADAS EM PISO CIMENTADO: 1.531,10 m² 

 

 

Belém, 05 de outubro de 2022 

 

                                                    

 
Kimi Yano 

Engenheira Civil  

CREA 20454-D/PA 
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