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1. OBJETIVO DO MEMORIAL 
O presente memorial tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos 

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

utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto 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 aos usuários, como aos funcionários 

da empresa contratada executora da obra.  

Constam do presente memorial descritivo a apresentação dos elementos 

constituintes que nortearam o Projeto básico: Arquitetônico e complementares, bem 

como apresenta as especificações e procedimentos adequados à sua boa 

execução, sendo a leitura deste, obrigatória por parte do responsável pela 

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

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 DO CONVÊNIO: 
O objeto deste convênio é a REURBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA 

CIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ -PA.  

Procura-se detalhar adequadamente as melhorias a serem realizadas 

neste local, cuja execução deverá seguir o projeto urbanístico. O objeto da proposta 

se expandirá por 5.200 metros, na Rodovia Br-316. 

O conceito da REURBANIZAÇÃO trata do ato de refazer o planejamento e 

obras relativas ao desenvolvimento de uma região urbana, desde sua infraestrutura 
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até aos parâmetros urbanísticos. O presente projeto surge do interesse demarcar 

na entrada e saída de Santa Izabel do Pará, constituindo o cartão de visita sem 

desprender-se do embelezamento da cidade, proporcionando visibilidade da 

paisagem e do município, para usufruo da população e contemplação dos 

elementos da reurbanização. 

O projeto prevê reurbanização do canteiro central da Rodovia Br-316, 

referindo-se aos limites do município de Santa Izabel do Pará, seu percurso 

encontra-se em rota asfaltada, para delimitação do município a proposta contempla 

construção de dois pórticos de entrada/saída da cidade em cada extremidade, 

conforme pontos de coordenadas, e, este projeto considera revitalização e 

recuperação do canteiro central, executando plantio arbustivo com vegetações 

regionais e meio-fio, encaminhando as águas pluviais à canaleta central de cada 

canteiro. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DA IMPLANTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO 
TERRENO 

Santa Izabel do Pará é um município brasileiro do estado do Pará, 

pertencente à Região Metropolitana de Belém, distando 36 Km desta capital. Possui 

uma área territorial de 717,6 Km2 Sua população estimada em 2021 era de 72.856 

habitantes, segundo estimativas do IBGE. Tem como principal acidente geográfico 

o Rio Caraparu que nasce no distrito de Americano, com uma extensão aproximada 

de 85 km, deságua no Rio Guamá (limite Sul do município). A bacia caraparuense 

se completa com os afluentes: Maguari, Itá, Mucuiambá e Jundiaí, com uma área 

aproximada de 380 Km2. Localiza-se a uma latitude 01º17'55" sul e a 

uma longitude 48º09'38" oeste, estando a uma altitude de 24 metros.  

O referido projeto REURBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE 
SANTA IZABEL DO PARÁ, apresenta extensão de intervenção em torno de 

5.200m. Sob coordenadas geográficas: P1-1°17'54.74"S / 48°10'46.54"O e P2- 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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1°17'15.39"S/ 48° 9'4.09"O – Rodovia BR 316, S/N, no município de Santa Izabel 

do Pará -PA. 

Foram considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado 

posicionamento dos elementos de Reurbanização, como: 

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

terreno;  

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 relativo ao conforto dos usuários;  

Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização dos pórticos de 

entrada, em relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica 

e esgoto, sem prejuízo a infraestrutura existente; 

Orientação da edificação: buscar a orientação ótima das estruturas 

propostas, atendendo a dinâmica de utilização da edificação quanto à minimização 

de carga térmica. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO BÁSICO 

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 básico com elaboração de projetos complementares 

(estrutural e elétrico), detalhamentos, vistas e cortes, memorial descritivo, 

especificação técnica, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, se 

deram após aprovação do estudo preliminar. 

Todas as porcentagens utilizadas conforme o programa de necessidades 

apresentado abaixo, tanto quanto a disposição e organização a ser apresentada 

visam o melhor posicionamento das estruturas a serem utilizadas, tiveram como 
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partido análises realizadas em projetos e estudo já desenvolvidos, sejam eles 

executados ou não, de pórticos de entrada em cidades e que contemplam a 

utilidade final semelhante à pretendida ao projeto quem vem a ser proposto. 

• O Programa de necessidades elencado propõe as seguintes áreas 
mínimas para pré-dimensionamento: 

 

EQUIPAMENTOS URBANOS 

 AMBIENTE  DESCRIÇÃO % 

Pórtico de entrada da cidade Comumente projetado para 

escrita de boas-vindas a 

cidades, formado por estrutura 

alta, demonstrando sua 

monumentalidade, localizado 

em local visível indicando os 

limites de um local 

 

 

   20 

Áreas verdes Áreas arborizadas e arbustivas 80 

 

Total 

 

100 

  

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 técnica construtiva adotada na referida obra é simples, adotando 

materiais facilmente encontrados no comércio local e não necessitando de mão-

de-obra especializada. 

Para elaboração da planilha orçamentaria de custos, composições unitárias 

de custos, cronograma físico financeiro e memória de cálculo, foram levados em 
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consideração os estudos estatísticos desenvolvidos pelo TCU, que determina 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 SINAPI – MARÇO/2022 - 

DESONERADA e SEDOP – MAIO/2022 com BDI 29,77%, utilizada como 

parâmetro para Construção de Rodovias e ferrovias, 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 

adequabilidade dos percentuais para as referidas taxas adotados pelo TCU 

(Acórdãos ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenário, com utilização de 

critérios contábeis e estatísticos e controle da representatividade das amostras 

selecionadas. Para essa Tipologia de obra: REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA, 

considerou-se a preponderância dos serviços correlatos a: CONSTRUÇÃO DE 

PRAÇAS, que conforme o enquadramento do TCU se enquadra em Obras para 

Construção de Rodovias e ferrovias. 

 Foram utilizados percentuais, da parcela do BDI, enquadradas no 1º quartil, 

dos itens que compõem analiticamente o BDI, a Alíquota de ISS será de 5%, 

determinada pela “Relação de Serviços” do Código Tributário do município de 

Santa Izabel do Pará–PA, onde se prestará o serviço. 

Justifica-se a adoção das taxas componentes do BDI, dentro dos quartis 

admissíveis para CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, pois conforme 

o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, esta obra enquadra-se de acordo 

com a Classificação CNAE 2.0 das atividades econômicas na seção F-

CONSTRUÇÃO, divisão 42-OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, grupo 42.1-

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS, OBRAS URBANAS E OBRAS-DE-

ARTE ESPECIAIS, classe 42.13-8 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS 

E CALÇADAS, subclasse 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e 
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calçadas. 

Foram elaboradas composições de custos unitários – CPU, de serviços, 

cujo preço não está contemplado pelo SINAPI, através de pesquisa de mercado 

dos insumos, procedimento expressamente previsto no Decreto 7983/2013. 

Está previsto, na planilha orçamentaria, a estimativa dos gastos com 

Administração Local da Obra, um componente do custo direto da obra e 

compreende a estrutura administrativa de condução e apoio à execução da 

construção, composta de pessoal de direção técnica, pessoal de escritório e de 

segurança (vigias, porteiros, seguranças etc.) bem como, materiais de consumo, 

equipamentos de escritório e de fiscalização, quantificada e discriminadas por 

meio de contabilização de seus componentes como custo direto. Prática 

recomendada pelo TCU e visa a maior transparência na elaboração do orçamento 

da obra. 

  Administração local depende da estrutura organizacional que o construtor 

monta para a condução de cada obra e de sua respectiva lotação de pessoal. Para 

a perfeita execução deste objeto a obra deverá contar com a administração local, 

formado por arquiteto paisagista, engenheiro eletricista e encarregado geral, que 

deverão estar presentes no decorrer da obra e sempre que solicitado pela 

fiscalização em horários determinados que constam na memória de cálculo, sendo 

8hs de serviços do encarregado geral com encargos em 22 dias/mês; 6,0 h do 

acompanhamento do arquiteto paisagista em 20 dias/mês; 1,5 h do 

acompanhamento do engenheiro eletricista em 10 dias/mês. 

  O cronograma físico-financeiro descreve a sequência de etapas e 

serviços, bem como o desembolso financeiro da obra no período de 240 (duzentos 

e quarenta) dias, além de também descrever o orçamento disponível para cada 

uma das fases do projeto. 
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
O projeto prevê a valorização urbanística da cidade, propondo uma 

paisagem modificada com plantio de espécies regionais e pórticos de entrada, 

sendo implantadas no canteiro central existente, conforto luminotécnico utilizando 

pontos de iluminação no piso e propondo utilização de cores não ofuscantes nos 

pórticos, os plantios compreendem espécies regionais, como: penicilina, dianela, 

capim-do-Texas, cana da índia e lírio-da-paz. 

As soluções adotadas têm intuito de difundir sensações agradáveis aos 

moradores e visitantes, a monumentalidade oriundo dos pórticos têm finalidade de 

despertar visualidade por meio um monumento de grande porte, 6,00m de altura, 

com a frase “Santa Izabel do Pará, volte sempre/bem-vindo”, localizados onde 

indica o início e limite final do município em relação a Rodovia. Cada pórtico será 

contornado por vegetações arbustiva, formando canteiros e protegidos com 

defensas metálicas. 

 O pórtico será constituído de formas sinuosas, predominantemente em 

concreto armado, com figuras em baixo relevo e letras em adesivo retro-refletivo, 

por ser confeccionado em material reflexivo faz-se indicado para sinalização vertical 

de rodovias, não ofuscando a visão de motoristas, evitando acidentes e destacando 

o letreiro e avisos importantes, no decorrer do percurso, seu caráter simbólico é de 

perpetuar a memória coletiva. 

 Verificou-se que a sinalização horizontal existente necessitava de 

complementação, previu-se, então a implantação de dispositivos auxiliares de 

sinalização propondo melhorias, respeitando-se sempre os normativos técnicos e 

definições da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3/DNIT SEDE, DE 26 DE FEVEREIRO 

DE 2021, que estabelece critérios e procedimentos a serem utilizados na 

elaboração e atualização de projetos, na contratação, e na execução do novo 

Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BRLEGAL 2. Portanto, 

foram previstos dispositivos de segurança como: Defensas Metálicas com adesivo 
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refletivo (No canteiro central – 50m de cada lado – entre o Pórtico Central; Nos 

canteiros laterais - 50m paralelo à pista de rolamento); e dispositivos auxiliares de 

sinalização horizontal do tipo Tachas (deverá ser fixado na superfície do 

pavimento, em todo o segmento, nos bordos pelo comprimento de 130m, a cada 8 

m, conforme especificações técnicas constantes na IN 3/2021 - Subseção IV Dos 

Dispositivos Auxiliares – Tachas, transcritas para as especificações técnicas do 

Projeto Básico e Executivo) .  

Para melhor entendimento do projeto será subdividido em nove trechos, 

totalizando aproximadamente 5km de extensão, nos canteiros está prevista a 

plantação de 22.747 mudas das espécies já citadas anteriormente, sendo: 

• 18.147,50 mudas da espécie Penicilina (Alternanthera brasiliana); 

• 466 mudas da espécie Dianela (Dianella tasmanica); 

• 763 mudas da espécie capim do Texas (Pennisetum setaceum); 

• 723 mudas da espécie cana da Índia (Canna x generalis); 

• 154 mudas da espécie jasmin-manga (Plumeria rubra); 

• 3.931 mudas da espécie lírio-da-paz (Spathiphyllum); 

Todas mudas adotadas possuirão característica principal de serem perene, 

ou seja, não perde sua folhagem drasticamente durante o ano, independente da 

estação permanece florescendo. Distribuição das mudas deve seguir o demostrado 

em projeto arquitetônico.  

Devido as características do projeto, os serviços do Arquiteto Paisagista 

possuem destaque em obra, pois haverá serviço de plantio de mudas/arbustos. 
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• Serviços Preliminares 

A obra deverá ser obrigatoriamente, legalizada junto aos órgãos 

competentes: CREA, ISS, dentre outras. Deverá ser encaminhada cópia dos 

documentos comprobatórios a fiscalização, antes da primeira medição de serviços, 

juntamente com cópia do recolhimento dos encargos sociais devidos da obra, 

referentes ao mês anterior de cada medição. O primeiro BM somente será pago 

após a apresentação dos documentos citados acima. Esse serviço será refere-se a 

licenças e taxas de obra, para iniciação das construções. 

Antes da inicialização de qualquer serviço de execução, a placa de obra em 

lona com plotagem gráfica deve ser posicionada em local de boa visualização da 

população, à frente do local e durante todo o processo ser mantida em condições 

legíveis. Limpeza do terreno faz-se necessário serviço de capina, devido ao 

desenvolvimento desordenado das vegetações existentes presentes nos canteiros 

centrais, por não ter sido considerado serviços de demolição, somente de limpeza 

do terreno, a retirada de entulho será realizada manualmente em abastecimento 

de caixas coletoras. 

• Urbanização 

Esse item compreende a execução de plantio de mudas, como: penicilina, 

dianela, capim-do-Texas, cana da índia, jasmin-manga e lírio-da-paz. Em 

concordância a esse plantio, nos canteiros que contemplam o referido projeto, será 

escavado manualmente “berços” (covas ou buracos) com folgas (medidas 

acrescentadas), devendo ser considerado proporções referente a cada grupo de 

planta, permitindo assim que a planta consiga se nutrir adequadamente, nessas 

folgas junto a terra escavada será acrescido adubo em solo, o adubo será atribuído 

pela combinação de dois fertilizante, o NPK 04-14-08 utilizado no desenvolvimento 

de plantas floríferas e fertilizante orgânico composto de Classe A, comumente opta-

se por humus de minhoca ou esterco de aves ou gado, este fertilizante orgânico 
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será escolhido por administração local (arquiteto paisagista) conforme necessidade 

de cada espécie prevista em projeto. 

Em alguns trechos sobre seixo rolado haverão vasos em concreto, pintados, 

com alturas variadas entre 0,50 m e 1,70m, com grandes pedras ornamentais, em 

alguns vasos ocorrerá plantio de arbusto, sendo instalado três refletores em cada 

conjunto, destacando a ornamentação proposta. Conforme prancha 06. 

Na extensão dos canteiros centrais há pontos de retorno irregulares, portanto 

estes serão fechados sendo inclusos ao item de urbanização. Limpeza manual de 

vegetação e plantio de grama em placas serão serviços desempenhados nos 

canteiros a serem recuperados, e, também execução de meio-fio em concreto 

referente a trechos retos, devendo ser executado o meio-fio também ao longo de 

todos os trechos, sendo assentado por extrusora, dimensões de 15x30 cm, base x 

altura. Além disso, será executado o sarjetão em concreto usinado, moldado em 

loco, com 100 cm de base e 20 cm de altura, para um melhor escoamento das 

águas pluviais. 

Para a passagem das ligações de energia elétrica deverá ser executado 

corte no asfalto, com auxílio de maquinário para disco de corte diamantado, 

ø350mm, após o meio-fio assentado será executado serviço de tapa buraco 

aplicando camada de concreto asfáltico, assim restituindo o que foi subtraído do 

asfalto em decorrência a execução do guia meio-fio, o concreto betuminoso será 

usinado, devendo ser compactado por placa vibratória com potência de 5,5 CV.  

O serviço de tapa-buraco tem melhor desempenho em dias não chuvosos, 

pois o solo encharcado não permite garantir qualidade ao serviço. Devido a via 

passar por corte retilíneo não se faz necessário realizar o recorte maior no asfalto 

para aplicação do concreto betuminoso.  
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• Pórtico de entrada 

 O primeiro trio de pórticos serão dispostos a 250,00 metros após a 

coordenada P1 (entre trecho A ao B) e o segundo trio de pórticos serão implantados 

entre o trecho I ao J, sua localização corresponderá ao ponto de coordenada P2, 

como citado anteriormente o pórtico é composto pelo conjunto de três monumentos 

em concreto armado, sendo o monumento central destinado a indicar o nome do 

município, com altura de 6,00 m, os monumentos laterais também serão com altura 

de 6,00 m. As cores representadas em projeto são sugestivas, e referem-se as 

cores oficiais do município. Haverá plantio de vegetação ao redor das bases, 

formando canteiros, assim como iluminação decorativa, foram previstos, também, 

dispositivos de segurança como: Defensas Metálicas com adesivo refletivo (No 

canteiro central – 50m de cada lado – entre o Pórtico Central; Nos canteiros laterais 

- 50m paralelo à pista de rolamento); e dispositivos auxiliares de sinalização 

horizontal do tipo Tachas (deverá ser fixado na superfície do pavimento, em todo o 

segmento, nos bordos pelo comprimento de 130m, a cada 8 m, conforme 

especificações técnicas constantes na IN 3/2021 - Subseção IV Dos Dispositivos 

Auxiliares – Tachas, transcritas para as especificações técnicas do Projeto Básico 

e Executivo)   

O projeto do pórtico será dividido em duas etapas, a primeira etapa 

compreenderá execução das bases ou infraestrutura que sustentarão cada 

monumento, a segunda etapa corresponde a execução dos monumentos em 

concreto. 

Em relação as fundações serão compostas por blocos de coroamento em 

concreto armado Fck=25Mpa, os blocos deverão ser moldados em formato 

retangular de 3,70x3,20x1,50m, o coroamento deverá seguir o projeto estrutural. 

Vale ressaltar que na base será aplicado duas demãos de emulsão asfáltica, sendo 

aplicado no perímetro da base de cada pórtico, a uma altura de 0,60m, garantindo 

que a infraestrutura não sofra com fissuras ou infiltrações.  
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A desforma só pode ocorrer após secagem completa do concreto, devendo 

ser devidamente curado, essa recomendação deve ser seguida para todos os 

elementos em concreto. 

O monumento central será implantado sobre a canaleta existente do 

canteiro central, sem interferir no sistema de drenagem existente, formado por três 

volumes em concreto armado. O volume central terá dimensões de 1,50x6,00m, a 

55 cm do topo será executado uma cruz latina em baixo relevo com recuo de 2,0 

cm, a frente haverá uma estrutura metálica revestida em painel ACM com letras 

adesivadas tipo retro-refletiva, dimensão de 0,37x6,00m. Os outros dois volumes 

possuirão forma de pétala curvada, com dimensões divergentes, conforme projeto, 

no lado de cada um, haverá símbolo da prefeitura de Santa Izabel do Pará, em 

baixo relevo, e letreiro adesivado, sendo dispostos conforme a perspectiva 

proposta, como demostrado nos projetos arquitetonicos. 

Quanto aos monumentos laterais em concreto armado, serão implantados 

nas calçadas perpendicular ao monumento central, estrutura vazada, na parte 

superior, com dimensão total de 4,75x6,00x0,40 m, na cor predominantemente 

azul. Um dos vãos dessa estrutura possuirá fechamento formado por tela metálica 

decorativa em aço soldada nervurada, será preservado sua cor natural, ocupando 

a área de 11,71m². A base deste possuirá detalhe em alto-relevo, espessura de 1,0 

cm, cor verde bandeira. 

Todas as fundações dos pórticos serão executadas em estacas raiz, com 

30cm de diâmetro com profundidade de: no pórtico central de 6 metros e nos 

pórticos laterais com 5 metros e/ou conforme indica: Laudo de sondagem, projeto 

estrutural e planilha orçamentária. 

Antes do pórtico de entrada receber pintura deverá ser aplicado fundo 

selador, para melhor cobertura do selador, a superfície deve estar isenta de sujeiras 

ou quaisquer impurezas, e, posteriormente será aplicado duas demãos de tinta 

acrílica.  
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• Iluminação 

Foram previstas 07 caixas de sobrepor para abastecimento de energia 

elétrica, com disjuntores padrão DIN, as fiações serão em cabo de cobre flexível 

isolado de 6mm², com proteção anti-chama. A proteção contra descargas 

atmosféricas será realizada por haste de aterramento 5/8, sendo acomodadas em 

caixas de inspeção circular em polietileno. 

As vegetações e monumentos terão suas superfícies destacadas com 

luminária tipo refletor, totalizando 168 und. de luminárias 50W ornamental em 

LED, tipo refletor, com feixe de luz colorido, instaladas próximo ao piso, 

contribuindo na sensação de dinamismo da paisagem proposta, sendo instaladas 

principalmente nos canteiros. 

Com finalidade de proteção às luminárias ornamentais serão instaladas em 

caixas retangulares pré-moldada, composto por barras de aço e concreto, em 

cada caixa será executado grade de ferro com barras de ½”, com pintura 

anticorrosiva e porta cadeado em aço CA-50 de 10,0 mm. Sob lastro de concreto 

magro com espessura de 5,0 cm, dimensões de 0,50x0,40cm, serão construídos 

blocos de concreto armado funcionando de base às caixas retangulares, em 

formato trapezoidal de 0,50x0,40x0,10cm.  

Para iluminação de toda a extensão dos trechos foram previstos 231 und de 

postes cônico em aço galvanizado, reto, engastado, com altura total de 9 metros e 

luminária em LED 100W, incluindo braço metálico em tubo de aço galvanizado com 

comprimento de 1,5m. A fundação dos postes será executada em concreto armado, 

com todo o seu perímetro impermeabilizado. 

Serão 86 und. de caixas de passagem confeccionadas em alvenaria de 

0,30x0,30x0,30cm, estas deverão ser construídas próximo aos caixas retangulares 

dos refletores.  
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• Drenagem  

Atualmente a drenagem das águas pluviais, no canteiro central, está 

ocorrendo através da captação numa canaleta central e desta distribuída para 

caixas de passagem existentes, que recolhem e direcionam para canais. A 

intervenção, proposta trata-se de refazer toda a canaleta, executando tipo sarjetão 

em concreto convencional de 1,00m de desenvolvimento, por estar danificada e em 

muitos trechos nem existir. 

 É importante ressaltar que a área permeável continuará a mesma, uma vez 

que a revitalização proposta atua no melhoramento, mas não altera as áreas 

permeáveis, pois onde hoje existe muita vegetação, será realizado um paisagismo 

com arbustos de espécies regionais e a área impermeável da canaleta existente 

será substituída pelo sarjetão nas mesmas dimensões, promovendo um 

melhoramento no fluxo de escoamento das águas pluviais, que por se apresentar, 

atualmente, muito danificada causa pontos de alagamentos.  

Portanto a REURBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE SANTA 

IZABEL DO PARÁ, distribuída em nove trechos, aproximadamente 5km de 

extensão, não contribuirá para possíveis alagamentos na BR, pois as áreas verdes 

reduzem a vazão e volume de escoamento superficial da água da chuva, 

absorvendo através da infiltração e da interceptação da chuva na vegetação, dessa 

forma evitam o risco de saturar a rede de drenagem, os rios e córregos que 

recebem o escoamento. 
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