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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 
 

1. APRESENTAÇÃO: 

O presente memorial é descritivo tem por finalidade descrever as principais 

características técnicas do projeto básico caracterizando criteriosamente todos os 

materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada 

no URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO E IMPLANTAÇÃO DE PARADA INTERMUNICIPAL 

NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ de propriedade de PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, contemplando principalmente a 

acessibilidade atender ao embarque e desembarque dos passageiros e turistas que 

frequentam o município de Santa Izabel do Pará. Tal documento relata e define 

integralmente o Projeto Arquitetônico Básico e suas particularidades, complementando 

as informações a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a 

qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos usuários, 

como dos funcionários da empresa contratada 

O desenvolvimento do projeto se deu em conformidade com as normas vigentes 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e citação de leis, normas, 

decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por 

órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços 

públicos.  

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

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

 

2. OBJETO DA PROPOSTA 

Este memorial apresenta o estudo para URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO E 

IMPLANTAÇÃO DE PARADA INTERMUNICIPAL, localizado na BR-316 no Município de 

Santa Izabel do Pará, no estado do Pará. Desse modo, visa detalhar adequadamente as 

melhorias a serem realizadas neste local, cuja execução deverá seguir o Projeto 

Arquitetônico. 
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  O empreendimento apresenta área de intervenção de aproximadamente 

2.581,47m² que deverá ser implantado a Parada Intermunicipal de Santa Izabel numa 

área ocupando o espaço físico de aproximadamente 124,50m², seis boxes comerciais 

totalizando uma área aproximadamente de 38,48m², implantação de um ponto de 

mototáxi com área de 34,24m² e no restante da área de intervenção será realizado 

serviços de Urbanização com execução de canteiros, calçamento acessível, rampas de 

acessibilidade, meio fio e linha d’água, paisagismo e iluminação pública e decorativa  na 

área ao redor da Parada Intermunicipal. 

                 O conceito de CONSTRUÇÃO consiste no ato de executar ou edificar uma 

obra nova, assim, o projeto prevê a intervenção (construção) da Parada Intermunicipal 

melhorando a fluidez da mobilidade urbana e integrando o transporte coletivo 

intermunicipal que tenham a Parada como ponto de partida ou chegada à cidade onde 

está situada. Proporcionando serviços adequados de embarque e desembarque para os 

passageiros das linhas que dele se utilizem, criando e mantendo infraestrutura de 

serviços e áreas de comércio, para atendimento aos passageiros, usuários do sistema de 

turismo, garantindo condições de segurança, higiene e conforto aos usuários, sejam 

passageiros, públicos em geral, comerciantes neles estabelecidos, empresas de 

transportes e de seus empregados. 

Haverá também banheiros PCD feminino e masculino, no espaço da Parada 

Intermunicipal, valorizando o espaço para atendimento ao público que frequenta o local 

(turistas e passageiros).  

             Os estudos estatísticos desenvolvidos pelo TCU, que determinou o 

enquadramento em cada tipo de obra, observou a preponderância dos serviços correlatos 

no orçamento de cada empreendimento (ACÓRDÃO Nº 2622/2013). Todos os insumos e 

composições de custo presentes na planilha orçamentária para a referida obra, foram 

baseados na planilha SEDOP - FEVEREIRO 2022 e SINAPI - FEVEREIRO 2022 

(Desonerado) com BDI 28,82%, utilizada como parâmetro para Construção de Edifícios, 

com o objetivo de definir faixas aceitáveis para valores de taxas de Benefícios e 

Despesas Indiretas (BDI), específicos para cada tipo de obra pública e para aquisição de 

materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da 
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adequabilidade dos percentuais para as referidas taxas adotados pelo TCU (Acórdãos nº. 

325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenário, com utilização de critérios contábeis e 

estatísticos e controle da representatividade das amostras selecionadas.  

 

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

De acordo com Orientação Técnica OT – IBR 002/2009 publicada pelo Instituto 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) quanto ao enquadramento de obras 

ou serviços de engenharia, o referido objeto é classificado com OBRA DE 

ENGENHARIA. 

A elaboração do projeto arquitetônico seguiu as etapas do processo projetual, 

onde inicialmente foi realizado o levantamento planialtimétrico, in loco, e elaboração do 

programa de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e posteriormente 

a elaboração do anteprojeto com apresentação de um layout. A confecção do projeto 

executivo com elaboração de detalhamentos e cortes, especificação técnica, planilha 

orçamentária e cronograma físico-financeiro, se deram após aprovação do estudo 

preliminar. 

 

4. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO  

Para a implantação do projeto no terreno a que se destina, foram considerados 

alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a 

edificação das melhores condições como: 

Características do terreno: avaliação das dimensões, forma e topografia do terreno e 

etc.;  

Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, à 

insolação, permitindo ventilação e iluminação natural;  

Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em 

função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de 

vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de antecipar futuros problemas 

relativa ao conforto dos usuários;  
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Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando 

dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na 

construção do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário 

conhecer as características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de 

pesquisas e sondagem de solo;  

Topografia: Analisar a topografia do local a ser inserido o projeto, observando 

atentamente suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo 

sobre a edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, assim como 

influencia no escoamento das águas superficiais;  

Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação com relação 

aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto;  

 

5. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A área de Implantação do Parada Intermunicipal está situada na Rodovia BR-316, 

cujas coordenadas Geográficas: 1º 17'30.80" S e 48º 9' 46.65" O, no Município de Santa 

Izabel do Pará, no estado do Pará.  

 

6. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

A técnica construtiva adotada tem como principal vantagem reduzir o tempo da 

construção, adotando materiais que permitem a racionalização da mão de obra e material 

sem desperdícios e evita os transtornos decorrentes de obras.  

 

6.1. PARADA INTERMUNICIPAL 

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é em função 

das cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo, por isso a 

construção da fundação do edifício está prevista, somente em área de solo firme, com 

uso de baldrame em concreto ciclópico para conexão entre os blocos de fundação 

(medindo 0,15m x 0,30m) e blocos em concreto armado dimensionados (0,60m x 0,60m 

nas menores cargas e 1,20m x 1,20m nas maiores cargas com arranque de 1,20m x 
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0,30m, conforme indicado em projeto de fundação) para edificação de um pavimento. A 

estrutura será em perfil metálico com chapas soldadas pelo fabricante e montados in loco 

fixada nas chapas base de dimensões aproximadas 1,20m x 0,30m, com terças em Perfil 

Duplo U de 150mm x 60mm, travamentos das peças em Perfil Duplo U Enrijecido de 

125mm x 50mm, conforme projeto e com soldas conforme AWS.  

A cobertura 01 e o fechamento serão em chapa ACM considerando a inclinação de 

1%, para combater as ações do vento será com contraventamento de 1/2”, a estrutura da 

cobertura 2 (Marquise) será em perfil Duplo U de 125mm x 50mm e Perfil Duplo Metalon 

de 70mm x 30mm com tirantes 1 1/2".  

As portas de acesso aos banheiros PCD Feminino e Masculino, são especificadas 

em madeira de Lei regional (exceto Angelim), trabalhada com caixilho, aduela e alisar e 

envernizada com maçaneta alavanca e com chapa em aço inox para proteção na altura 

40cm. As janelas fixas em vidro fumê de 6mm encaixados em Perfil U.  

O piso da plataforma será em concreto moldado in loco com acabamento 

convencional com sinalização de piso tátil. As instalações elétricas permitem iluminação 

através de luminárias de sobrepor com lâmpada tubular fluorescente, com reator de 

partida rápida. As venezianas nas laterais serão em aço galvanizado natural com aletas e 

montantes de espessura 0,50mm e rebites de repuxo florado em alumínio. Os bancos 

metálicos serão de tubo em metalon retangular 0,30 mm x 0,70 mm com dimensões de 

2,50m x 0,45m, fixados ao piso e chumbados em blocos de concreto.  

Todas tubulações deverão ser em PVC. Tanque séptico e filtro anaeróbico serão 

em concreto pré-moldado com diâmetro de 1,10m e sumidouro em concreto armado com 

diâmetro de 0,80m e profundidade de 1,40. 

 

6.2. BOXES COMERCIAIS 

Serão confeccionados por estrutura metálica formados por vigas baldrames, 

pilares e vigas superiores (percintas) em perfil UDC duplo em aço laminado galvanizado, 

ASTM A36 127x 50 mm (cada), sendo os pilares soldados a chapa base fixadas por 

parafusos de ancoragem.  

No interior dos fechamentos laterais deverão soldados tubos em metalon 

retangular de 70x 30 mm, e por telha termoacústica do tipo chapa-chapa com isolamento 
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em poliuretano, sua instalação corresponderá a divisórias entre cada unidade de box e ao 

fechamento externo. 

Tubos em aço carbono sem costura de 2” servirão de estrutura principal para a 

cobertura, composta ainda por terças em tubo metalon retangular, essa estrutura 

receberá lixamento e pintura em esmalte sintético além de serviços de soldas, para 

conforto térmico proporcionado no interior dessa edificação, a cobertura deve ser em 

telha termoacústica do tipo chapa chapa com isolamento em poliuretano, de espessura 

de 30 mm. 

O piso receberá pintura com tinta acrílica, sendo aplicado manualmente, por duas 

demãos, estando incluso a aplicação de fundo preparador antes da aplicação da tinta 

acrílica. 

Está previsto a instalação de porta de enrolar manual, do tipo articulada raiada 

larga, em aço galvanizado natural, chapa número 24, protegida com pintura anticorrosiva, 

com dimensões de 1,80x 2,30m cada. 

 

6.3. PONTO DE MOTOTÁXI 

Todas as fundações estarão sobre lastro de concreto magro, usado para 

regularização do solo a ser implantado a fundação, composta por vigas baldrames em 

concreto ciclópico, nos pilares circulares de 4” (100 mm) os blocos de fundação foram 

dimensionados de 60x 60 cm, já os pilares soldados confeccionados por chapa de aço 

ASTM A36 que serão fixados com chumbadores em formato “J” nos pilares de arranque 

com altura de 30 cm, os blocos de fundação possuirão dimensão de 120x 120 cm, foi 

considerado pilares de arranques devido a plataforma onde será local de espera de 

passageiros e mototaxistas.  

O projeto dessa edificação é contempla uma estrutura principal soldada composta 

por pilares e vigas em chapa de aço ASTM A36, correspondente a estrutura da 

plataforma. 

 Para terças, vigas laterais e longarinas que permitirão maior resistência entre as 

estruturas o perfil a ser utilizado deve ser perfil U enrijecido em aço laminado com 

dimensão de 102 x 9,3 mm, o serviço compreende a proteção das peças por pintura com 

tinta alquídica de fundo do tipo zarcão, prevenindo possíveis surgimentos de ferrugem. 
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A ventilação natural será permitida ainda por venezianas em aço galvanizado, com 

aletas e montantes de espessura 0,50mm e rebites de repuxo florado em alumínio, 

instaladas com inclinação semelhante ao do pilar em chapa soldada, como apresentado 

em projeto, a iluminação natural será através de vidro temperado com espessura de 10,0 

mm com altura de 50 cm encaixado em perfil U. Essas soluções serão referentes aos 

fechamentos lateral e posterior. 

A pavimentação da plataforma sendo composta por camadas, inicialmente por 

camada de lastro em concreto magro com espessura de 3,0 mm, posteriormente 

contrapiso com espessura de 3,0 cm, e finalizando por piso de concreto com acabamento 

desempenado. Tanto a plataforma quanto o estacionamento de motos o serviço de 

pavimentação a ser aplicado será em piso de concreto, recomendado para esses casos. 

Na plataforma de embarque dos usuários do ponto de mototáxi os bancos 

metálicos serão de tubo em metalon retangular 0,30 mm x 0,70 mm com dimensões de 

2,50m x 0,45m, fixados ao piso e chumbados em blocos de concreto. 

Entre a plataforma e o estacionamento de motos haverá instalação de placa de 

publicidade, confeccionada em chapa metálica soldada e fixada em tubo metálico de 4” 

por suporte, este serviço está incluso lixamento e pintura da chapa. 

A cobertura 1 será composta por chapas de aço galvanizada com bitola GSG 18 

com espessura de 1,25 mm, formando uma cobertura do tipo sanduiche, seu interior terá 

placas em poliuretano expandido com espessura de 10 mm, objetivando o conforto 

térmico dos usuários que estarão aguardando na plataforma de embarque. 

Para cobertura 2 (estacionamento) será com telha termoacústica com espessura 

de 3,0 mm do tipo chapa/chapa com isolamento em poliuretano, para drenagem dessa 

cobertura será instalado tubo, conexões e ralo semi esférico tipo abacaxi, para 

encaminhamento vertical das águas pluviais, o qual anteriormente será captado por calha 

metálica em chapa galvanizada em formato “U”. O tubo em PVC deverá ser instalado em 

um dos pilares circulares de 4”, conforme projeto arquitetônico do ponto de mototáxi. 

Chapa de aço galvanizada número 16 com espessura de 1,55 mm servirá para 

fechamento lateral da cobertura 2.  

 

 



                                     
   PREFEITURA MUNICIPAL  

                                                              SANTA IZABEL DO PARÁ  
                                                                    “Trabalhar o presente, construir o futuro”                                                                              

 

9 
Palácio Capitão Noé de Carvalho, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Centro. 

Santa Izabel do Pará. CEP: 68.790-000 / Fone: 091 – 3744 - 1245 
 

6.4. URBANIZAÇÃO 

Em relação ao urbanismo, no paisagismo prevê áreas com gramado e seixo 

rolado, com plantio de arbustos de 40cm a 90cm de altura (Lírio da Paz, Penicilina, 

Ruellia ou similar) e árvores de pequeno a médio porte (Resedá ou similar). Compondo 

este paisagismo está previsto a locação de bancos em concreto, lixeira em tela moeda, 

postes para 2 refletores de LED e refletores térreos em led. Ao se referir a pavimentação 

será em piso intertravado com bloco sextado, e a execução de calçadas em concreto.  

 Na drenagem superficial, será executado guia (meio-fio) e sarjeta conjugado em 

concreto moldados in loco, sarjetão de concreto e sarjeta de concreto. Na drenagem 

profunda, as tubulações serão em concreto com diâmetros de 400mm ou 600mm, os 

elementos de instalação serão boca de lobo em alvenaria com tijolo maciço e poço de 

visita em concreto armado.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Buscou-se através deste projeto atingir os objetivos específicos: a construção de 

um equipamento urbano que prevê o atendimento ao público no município de Santa 

Izabel do Pará, possibilitando um Parada intermunicipal com segurança, conforto 

impulsionando a economia do município e dispondo de acessibilidade, ventilação e 

iluminação natural, proporcionando o conforto térmico, assegurando aos usuários a 

melhoria ao aguardar ou desembarque do transporte intermunicipal, propondo uma 

edificação arquitetonicamente bem resolvida do ponto de vista estético, funcional e 

economicamente viável, adequando-se aos padrões construtivos e industriais, funcional e 

acessível. Incluindo uma urbanização prevendo a implantação de boxes comerciais e um 

novo ponto de Mototáxi.  

Todas as alterações efetuadas nas instalações da Parada Intermunicipal e seu 

entorno, incluindo os boxes comerciais e o ponto de mototáxi, quando de sua execução, 

em desacordo com o projeto e sem a aquiescência do projetista serão de inteira 

responsabilidade do construtor, eximindo‐ se o autor de qualquer ônus que possam existir 

pelo fato. 

MARUZA BAPTISTA 
RESPONSAVEL TECNICO 

CAU 28510-2 A/PA 
Nota: Este documento foi elaborado pela empresa MNB AMORAS, Cnpj.134649540001-05.  


