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2022 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO CUITÉ 

 

LOCAL: 

Município de Aurora do Pará - PA 

 Rua do Cuité 
 Área: 5.595,81 m² 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial  descritivo, como parte integrante do projeto para 

“CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO CUITÉ”, no Município de Aurora do Pará, 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. 

Consta neste presente memorial descritivo a apresentação dos elementos 

constituintes do Projeto Arquitetônico. Constam também do Memorial a 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 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. 

 

2. OBJETO DA PROPOSTA 

2.1. INTRODUÇÃO 

Visando o atual crescimento emergente do município, e buscando alternativas 

para um crescimento ordenado e estruturado, sem comprometimento com o plano 

urbano atual e procurando desenvolvimento sem comprometer o imenso ecossistema 

do município, traçou este estudo de desenvolvimento e recuperação de áreas poluídas 

e de vazio urbanos. Assim a criação área de reflorestamento, urbanização, com 
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equipamentos urbanos (bancos, lixeiras, ciclovia) 3 quiosques de alimentação, dessa 

forma atraindo turistas, gerando emprego e renda a população e o município adquirindo 

de forma Independente capital de giro para ser investido no município. 

2.2. OBJETO 

O projeto trata-se da “CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO CUITÉ”, localizado 

no estado do Pará, na Zona Urbana do Município de Aurora do Pará. Deste modo, visa 

detalhar adequadamente as melhorias a serem realizadas no local, cuja execução 

deverá seguir os Projetos Arquitetônico e Urbanístico, Elétrico, Hidráulico e Estrutural.   

O empreendimento visa a implantação de espaço social e lazer, com o conceito 

de valorizar os elementos naturais da paisagem, requalificando toda a área e 

aumentando a visibilidade aos visitantes e moradores locais. Assim, o projeto prevê a 

construção de uma orla com áreas para praça de alimentação com quiosques, 

playground, academia ao ar livre, ciclovia, calçada para passeio, com rampas de acesso 

e piso tátil para portadores de necessidades especiais, bem como instalação de 

iluminação urbana, drenagem e a construção de um muro de contenção para a Orla. 

3. DESCRIÇÃO DA OBRA 

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A placa da obra deverá possuir dimensões de 6 m², seguindo o modelo do 

Governo do Estado do Pará, e deverá ser instalada em um único local visível, definido 

pelo fiscal da obra, e lá permanecerá por todo o período de execução da obra, do início 

até a conclusão e encerramento do convênio. 

Deverá ser providenciado pela CONTRATADA a estrutura necessária para 

abrigar materiais, documentos, projetos e alojamento dos funcionários com sanitários e 

local para aquecimento de marmitas. Haverá ainda na obra, disponível para uso todo 

equipamento de segurança dos trabalhadores, visitantes e inspetores. 

O executante procederá a locação da obra de acordo com plantas e memoriais 

e quaisquer outras indicações constantes do projeto. Havendo discrepância entre as 

reais condições existentes no local e/ou os elementos de projeto, a ocorrência será 

objeto de comunicação, por escrito, à fiscalização da prefeitura, a qual competirá 

deliberar a respeito. 

3.2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

A administração local será composta por engenheiro de obra do qual é 

capacitada para administração, inspeção, verificação de cronogramas, detectar 
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problemas gerenciar e cobrar prazos da obra; um mestre de obra responsável por 

fiscalizar e supervisionar a construção da obra, desde o seu início até a sua conclusão, 

responsável também por receber e verificar os materiais de construção. Custos com 

encargos sociais e benefícios ao colaborador tais como vale alimentação, refeição, 

transporte, exames admissionais e complementares, seguros etc. De acordo a CLT e 

sindicato de base; um vigia noturno responsável por monitorar a área da obra. 

 

3.3. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO  

3.3.1. ATERRO E COMPACTAÇÃO 

Será necessário realizar serviços de limpeza da camada vegetal e serviços de 

terra, como aterro, espalhamento de matéria e compactação e regularização de base e 

sub-base. Estes itens preveem escavação, carga, descarga e transporte comercial com 

caminhão basculante e apiloamento. 

Preparo do solo: Mistura de solos e homogeneização de umidade na pista por 

motoniveladora com arado, grade de disco e caminhão tanque. Consiste na 

escarificação da via espalhando o material terroso umedecendo para posterior 

compactação. 

O solo deverá apresentar os seguintes índices: Limite de Liquidez máximo: 

25%. 

Índice de plasticidade: 6% 

Equivalente de areia mínimo: 30% 

I.S.C (Índice de suporte Califórnia): mínimo 23% Expansão Máxima: 0,50% 

Compactação: A execução da compactação mecânica deverá ser feita em 

conformidade com as seguintes especificações: 

O material a ser compactado não deverá estar em camadas superiores a 

20,00cm. 

Para compactação com rolo pé-de-carneiro as camadas não deverão ter 

espessuras superiores à altura dos pés destes equipamentos acrescidas de 5,0 cm. 

Após a compactação pelo rolo pé-de-carneiro deverá prosseguir a 

compactação com rolo liso corrugado de modo a retirar toda a irregularidade do terreno. 

A compactação será realizada quanto o material se apresentar, mediante 

adição de água ou aeração com teor de umidade próximo a umidade ótima indicada por 

ensaio de laboratório. 

O grau de compactação admissível será de 95% do P.N. (Proctor Normal). 
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O executor deverá manter o controle de operação de compactação através de 

analises de laboratório. 

Os trechos que não satisfizerem as condições requeridas serão novamente 

escarificados, homogeneizados, levados a umidade e recompactados. 

Durante a execução deverá ser garantida a drenagem superficial em caso de 

chuvas. 

Em caso de chuvas, o reinicio dos serviços ficará condicionado à existência de 

excesso de umidade ou de lama superficial. 

 

3.3.2. PAVIMENTAÇÃO 

Com uma área total de 5.595,81 m², o projeto prevê pavimentação asfáltica 

para passagem de carros e motos, com execução de pintura de ligação com emulsão 

asfáltica RR – 2C e execução do pavimento com concreto asfáltico de 0,06m de 

espessura com camada de rolamento e transporte. Nas áreas da Praça de Alimentação 

e academia ao ar livre será de pavimentação com bloco intertravado de concreto 

sextavado, espessura 8 cm, com uma camada de 10 cm de espessura de pedrisco, com 

colchão de areia e rejuntamento. Será executado calçadas para ciclovia e para passeio, 

esta última com piso tátil de 25x25cm na cor amarelo, com alicerce, baldrame e concreto 

com junta seca, colchão de areia para a área do Playground e meio-fio com lâmina 

d’água em concreto nas dimensões de 0,30 x 0,12m.  

 

3.4. QUADRA POLIESPORTIVA 

Com o intuito de oferecer áreas de lazer e convivência, o projeto prevê uma 

Quadra Poliesportiva com uma área de 510,00 m², com infraestrutura e estrutura de 

concreto, como sapatas, viga baldrame e pilares (de acordo com projeto estrutural), bem 

como mureta em alvenaria rebocada e pintada nas duas faces com 1,00m de altura e 

alambrado com 4,00 m de altura, construído com tubo fo go, tela de arame galvanizado 

12 # 2” e pintura antiferruginosa. O piso será de alta resistência com espessura de 8 cm 

e receberá pintura acrílica para demarcação, além de equipamento completo para 

quadra de esportes.  

 

3.5. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 

Serão instalados bancos em concreto por todas as áreas de conveniência da 

orla, além de Guarda – Corpo em concreto armado, seguindo as orientações dos 
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Projetos Arquitetônico e Projeto Estrutural; Bicicletário de tubo de aço galvanizado 

diâmetro de 50 mm, fixado com concreto sobre solo; Lixeiras em tela moeda; pergolado 

de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região.  

Serão plantadas árvores ornamentais deverão ser altura de muda, menor ou 

igual a 2,00m, arbustos e grama, incluindo terra preta, seguindo sempre as 

especificações dos Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos. 

 

3.6. QUIOSQUES E BANHEIROS 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações 

constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser 

executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda 

satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

A infraestrutura e estrutura, serão de sapatas, vigas e pilares em concreto 

armado, com escavação manual, preparo de fundo de vala, fôrmas em chapa de 

madeira branca compensada resinada de e = 15mm, lastro de concreto magro com 

seixo de 10 cm de espessura, armação de aço CA – 60 e CA – 50, concreto usinado 

bombeado de 25 MPA, incluindo lançamento e adensamento, e impermeabilização com 

massa asfáltica para concreto com 2 demãos nas vigas baldrames, 

As alvenarias são de tijolo de barro a cutelo. Os tijolos a serem utilizados na 

edificação serão na espessura constante em projeto, com tijolos de boa qualidade, 

colocados em nível e perfeitamente contrafiados, com juntas totalmente preenchidas 

com no máximo 15 mm. 

Os revestimentos da alvenaria interna e externa são de chapisco aplicado em 

alvenarias e estruturas de concreto internas, com argamassa traço 1:3, será aplicado 

emboço, em argamassa traço 1:6: aditivo plastificante, espessura de 20mm, com 

execução de taliscas aplicado manualmente em faces internas segundo especificado 

em projeto, reboco com argamassa de 1:6 e aditivo plastificante; Contrapiso em 

argamassa de cimento e areia no traço de 1:4, camada regularizadora e Revestimento 

cerâmico para pisos e nas paredes internas.  

A cobertura será em Madeira de Lei, utilizando tesouras, terças, caibros e ripas 

para telhados de telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, para telhados com mais de 2 

águas. As telhas serão fixadas sobre terças de madeira de boa qualidade em 

espaçamento e dimensões adequadas aos vãos e as especificações do fabricante das 
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telhas. Antes da colocação das telhas, a estrutura deverá ser submetida à apreciação 

da fiscalização.Os elementos de madeira das novas coberturas serão compostos por 

madeira de lei de primeira, com origem certificada, originária de reflorestamento. 

As portas serão em madeira compensada de Lei com caixilho, aduela e alizar, 

medindo 0,80m x 2,10m e porta de aço-esteira de enrolar com ferragens e pintura anti-

corrosiva para os quiosques e portas em alumínio de abrir tipo veneziana com 

guarnição, fixação com parafusos  de 0,80 x 2,10 e 0,70 x 2,10 nos banheiros. Além de 

esquadria de correr em vidro temperado de 6mm, medindo 1,00 x 0,50 m. 

A pintura deverá ser nas alvenarias rebocadas externamente ate o nível da 

cobertura, será com aplicação manual de pintura com tinta Látex acrílica em paredes 

em duas demãos. 

A tubulação da rede de esgoto e rede de água fria será executada em cloreto 

de polivinilo (PVC), respeitando as inclinações e especificações do projeto 

hidrossanitário. 

Os aparelhos e acessórios serão nacionais, bem cozidos, sem deformações 

ou fendas, sonoras e praticamente impermeáveis. O esmalte deverá ser homogêneo, 

sem manchas, depressões, granulações e fendilhamentos. Registros e metais serão 

em latão cromado e polido. Todas as peças serão instaladas de acordo com 

orientação do fabricante. 

3.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DRENAGEM 

As instalações elétricas e de drenagem deverão seguir conforme projeto 

elétrico e hidrossanitário, sempre atendendo e respeitando as especificações técnicas 

de cada material. 

3.8. ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND 

PLAYGROUND 

Os seguintes itens irão compor a área do Playground:  

 Gangorra móvel triplo com 06 assentos; 

 Carrossel de roda com 07 assentos; 

 Balanço de corda triplo; 

 Escorregador grande; 

Serão instalados os brinquedos com estrutura de madeira de lei e tubos de 

ferro galvanizados, também será previsto um colchão de areia para melhor absorção da 

água da chuva. 
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ACADEMIA AO AR LIVRE 

Foi projetada uma área para atividades físicas, contemplado 09 equipamentos 

para academia ao ar livre: 

 

 Aparelho Multiexercitador  

 Aparelho de pressão de perna duplo 

 Aparelho surf duplo 

Figura 1 - Gangorra com 06 assentos Figura 2 - Carrossel com 07 assentos 

Figura 3 - Balanço de corda triplo 

Figura 4 - Escorregador grande 
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 Aparelho Rotação Vertical 

 Aparelho alongador três alturas 

 Aparelho simulador de remo  

 Aparelho simulador de calvagada individual 

 Placa de informações de uso dos aparelhos 

 Aparelho elíptico duplo 

 Aparelho bicicleta individual 

 

     

                    Figura 5 - Aparelho Pressão de Pernas 

       
    

Figura 4 - Aparelho Multiexercitador 

Figura 6 - Aparelho Surf Duplo Figura 7 - Aparelho Rotação Vertical 
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Figura 8 - Aparelho Alongador Figura 9 - Remada Sentada 

Figura 10 - Aparelho Cavalgada Duplo Figura 11 - Aparelho Eliptico Duplo 

Figura 12 - Placa Orientativa 
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3.9. MURO DE CONTENÇÃO 

 
 

 

Antes do início dos serviços, a empresa executora procederá a um detalhado 

exame e levantamento da obra. Deverão ser considerados aspectos importantes tais 

como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção do muro de 

contenção, as condições das construções do muro, as condições das construções 

vizinhas, e outros. 

O muro de contenção será concebido como muro de arrimo em concreto 

armado, conforme projeto anexo. Trata-se de uma estrutura de arrimo em concreto 

armado construída para contenção do Rio Cuité nas laterais da Orla que deverá ser 

construída. 

Toda a fundação da estrutura de contenção deve ser apoiada sobre estacas 

pré-moldadas de concreto 30 cm de diâmetro cravadas sobre o solo. 

A contenção possui 2,30m de altura com uma base de 1,45m  sobre blocos de 

fundação de concreto armado, de acordo com Projeto Estrutural disponível após a 

realização do laudo de sondagem. Todas as armaduras estão detalhadas no Projeto 

Estrutural. 

Os responsáveis técnicos pela execução precisarão atestar as condições de 

estabilidade do talude cortado, afirmando que este não terá problemas de 

desmoronamento durante a execução do muro de contenção. 

Deverão também ser tomados os cuidados com relação ao nível de 

precipitação durante o período em que o muro estará sendo executado, pois níveis 

elevados de chuva podem acometer a estabilidade do corte em solo. 

Figura 13 - Muro de Contenção de Concreto Armado 
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Conforme consta na NR 18 (MTE, 2018), muros, edificações vizinhas e todas 

as estruturas que possam ser afetadas pela escavação devem ser escorados. 

Sugere-se a utilização de escoras conforme consta na Figura 14. 

 

Conforme relata a NR 18 (MTE, 2018), é obrigatória a colocação de tapumes 

ou barreiras, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços. Os 

tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima de 

2,20m (dois metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno. 

 
 
CONCRETO ESTRUTURAL 

 
As tensões características dos concretos empregados nesta obra, designados 

pela notação “fck”, correspondem aos valores que apresentam probabilidade de 5% de 

não serem atingidos. 

O concreto será composto de cimento, água, agregados e qualquer 

componente, a critério da fiscalização e por conta da Empreiteira, tal como: incorporador 

de ar, redutor de água, retardador de pega, impermeabilizante, plastificante ou outro 

que produza propriedades benéficas comprovadas em ensaios laboratoriais e 

aprovados pela fiscalização. Estes produtos devem assegurar: 

 

 Trabalhabilidade compatível com as necessidades de lançamento; 

 Homogeneidade em todos os pontos da massa; 

 Apresentar, após o lançamento, compacidade adequada e, após a cura, 

durabilidade, impermeabilidade e resistência mecânica conforme projeto 

estrutural. 

 

Figura 14 - Instalação de Fôrmas 
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O concreto e materiais componentes deverão possuir características que 

atendam às Normas e especificações ABNT. Em casos de omissão ou não 

aplicabilidade, prevalecem as exigências de outras normas e especificações de acordo 

com a fiscalização. 

O concreto estrutural a ser fornecido deverá ser usinado e/ou virado em obra, 

apresentando resistência mínima de 30 MPa (fck ≥ 30 MPa), conforme Projeto Estrutural 

e Planilha Orçamentária. 

Cobrimento da armadura conforme classe de agressividade ambiental e 

qualidade do concreto de cobrimento. 

Cobrimento em contato com o solo: 

 

 Cobrimento da Sapata 4,5 cm para cada lado da Armadura; 

 Cobrimento do Pilar 4,5 cm para cada lado da Armadura; 

 Cobrimento do Viga 3,0 cm para cada lado da Armadura; 

 

Controle de fissuração e proteção da armadura, conforme item 13.4 da NBR 

6118 (ABNT, 2014). A cura total do concreto, deverá ocorrer com a idade mínima de 28 

dias. 

A contratada deve proceder a amostragem do concreto conforme NBR 

5739:2018 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos e 

ABNT NBR 5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos 

de prova, para comparação com os dados previstos em projeto. 

LANÇAMENTO DO CONCRETO 

No caso de lançamento com distâncias verticais superiores a 2,0 m, poderão 

ser utilizados trombas, funis ou calhas previamente aprovadas pela fiscalização. A 

diminuição da altura poderá ser obtida através de abertura de janelas laterais nas 

formas. A altura das camadas de concretagem será fixada em função das dimensões 

das peças e de acordo com a NBR 6118. 

 

ADENSAMENTO DO CONCRETO 

O concreto moldado no local será vibrado mecanicamente por meio de 

vibradores de imersão com diâmetro compatível para obtenção de máxima 

compacidade. 
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O vibrador de imersão deverá operar verticalmente e a penetração será feira 

com seu peso próprio. Deve-se evitar contato direto com a armadura ou as formas e sua 

retirada deverá ser lenta para não ocasionar a formação de vazios. 

A agulha deverá penetrar não mais do que ¾ de seu comprimento, e deve 

alcançar a camada recém lançada e também a lançada anteriormente, enquanto esta 

não tiver iniciado processo de pega. Isto assegura boa homogeneidade e união entre 

as duas camadas e previne a formação de juntas frias. 

A quantidade de vibradores e respectivas potências serão determinadas de 

acordo com o volume de concreto a ser adensado. As aplicações sucessivas serão 

realizadas à distância máxima equivalente ao raio de ação de vibração. 

Serão tomadas todas as precauções para evitar a formação de ninhos, 

alteração na disposição das armaduras, e a formação excessiva de nata na superfície 

ou segregação do concreto. 

CURA E PROTEÇÃO 

Enquanto não for atingido endurecimento satisfatório, o concreto será protegido 

de chuva torrencial, agentes químicos, choque e vibração com intensidade que possa 

produzir fissura na massa ou não aderência da armadura ao concreto. 

A cura do concreto deverá ser cuidadosa, devendo ser molhado de forma 

abundante, depois de endurecido. 

A proteção contra a secagem prematura visa evitar ou reduzir os efeitos da 

retração por secagem e fluência, ao menos durante os primeiros sete dias após o 

lançamento. Esta será realizada mantendo-se umedecida a superfície, através da 

utilização de película impermeável, ou ainda o emprego de mantas hidrófilas. 

O tempo de cura poderá ser aumentado, de acordo com a natureza do cimento 

da obra. 

Compostos químicos somente poderão ser empregados com aprovação da 

fiscalização. 

 
FÔRMAS 

Para a execução das formas serão utilizados compensados resinados, 

observados os cuidados de armazenagem, transporte, corte, limpeza e desmoldagem 

dos mesmos. 
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Serão executadas rigorosamente conforme dimensões indicadas em projeto, 

com material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da superfície do 

concreto por ele envolvido. 

Antes do início da concretagem, as formas serão molhadas até sua saturação, 

e o excesso de água será escoado até furos nas formas, que serão vedados em seguida. 

As juntas serão vedadas e a superfície em contato com o concreto deverá estar 

isenta de impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. 

O emprego de aditivos especiais, aplicados nas paredes internas das formas 

para facilitar a desforma, somente poderão ser utilizados, mediante aprovação prévia 

da fiscalização e de forma a não produzir manchas ou alterações no aspecto externo 

das peças. 

A montagem das Fôrmas só será considerada concluída após devidamente 

fiscalizadas e aceitas pela Fiscalização. 

 

RETIRADA DE FÔRMAS 

As fôrmas não deverão ser retiradas, antes de decorridos os seguintes prazos: 

 3 dias, para as faces laterais; 

 14 dias, para a face inferior com pontalete bem encunhado; 

 21 dias para face inferior com pontalete. 

 

O pontalete que permanecer após a desforma, não deverá produzir esforço de 

sinal contrário ao do carregamento ao qual a estrutura foi projetada para evitar o 

aparecimento de trincas ou rompimento. 

 

DRENOS 

Os drenos deverão ser instalados conforme Projeto, os tubos de  PVC deverão 

ser de 100 mm, enchido com brita, envolvido com manta geotêxtil, instalados na base 

do muro .Haverá também dreno barbacã de 75mm de diâmetro, com material drenante 

espaçados a cada 1,00m. 

A face do muro em contato com o solo receberá uma manta geotextil com 

resistencia a tração de 25 kn/m. 
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Os drenos deverão se manter livre de obstruções garantindo assim a passagem 

do fluido. O monitoramento dos mesmos deverá ser realizado periodicamente, 

garantindo assim seu funcionamento adequado. 

Serão instalados canaletas meia cana pré-moldada em concreto com 40 cm de 

diâmetro nas bases do muro. 

 
3.10. LIMPEZA DA OBRA 
 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza. 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. 

Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela 

Construtora para fora da obra: serão lavados ou limpos convenientemente os pisos 

cimentados e outros, bem como aço inoxidável, ferragens e metais, devendo ser 

removidos cuidadosamente os vestígios de manchas, tintas e argamassas. 

Para os serviços de limpeza serão usados, além de água os que a boa técnica 

recomenda para cada caso, como palha de aço, espátula, ácido muriático, removedor, 

produtos químicos, detergentes e outros. 

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. 

 
3.11. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

O prazo de execução da obra será de 10 (dez) meses. 
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