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LOCAL: 

Aurora do Pará – PA  

 Rodovia BR – 010 

 Coordenadas Entrada da Cidade:  2°7’29.14”S, 47°33’37.33”W 

 Coordenadas Saída da Cidade:  2°8’39.69”S, 47°33’39.49”W 

 
 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial  descritivo, como parte integrante do projeto para 

“CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTICOS DE ENTRADA E SAÍDA 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 

Aurora do Pará é uma cidade do Estado do Pará localizada nas seguintes 
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coordenadas geográficas: Localiza-se a uma latitude  02º08'02" sul e a 

uma longitude 47º33'32" oeste. Sua população estimada em 2019 é de 31.338 

habitantes. Possui uma área de 1.811,840 km². 

OBJETO 

O projeto trata-se da “CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTICOS DE ENTRADA E 

SAÍDA NO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ”, localizado no estado do Pará, na 

Zona Urbana do Município de Aurora do Pará. Visando o atual crescimento emergente 

do município, a Construção do Pórtico na entrada e saída da cidade visa contemplar 

esta área com uma identidade visual para o acesso principal do município. 

 

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 

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, 
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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. FUNDAÇÃO 

3.3.1. MOVIMENTO DE TERRA 

 

A empresa contratada deverá providenciar todos os serviços relativos a 

movimentos de terra, tanto para corte quanto para aterros necessários. Para os 

aterros, o material deverá ser limpo e isento de matéria orgânica. O aterro deverá ser 

efetuado em camadas de no máximo 20 cm, molhadas e compactadas com soquete 

manual. 

 

3.3.2. ESTACAS  

 

A contratada deve proceder à locação das estacas no campo em atendimento 

ao projeto.  

As eventuais dúvidas, ou problemas, devem ser resolvidos com a fiscalização 

antes do início da implantação das estacas. 

 Na implantação das estacas no terreno a contratada deve atender às 

profundidades previstas no projeto, salvo se a nega e o repique elástico das estacas 

anexas e sondagens próximas indicarem a presença de camada de solo com 

resistência suficiente para suportar as cargas de projeto, ressalvando a ocorrência de 

“nega falsa”. De qualquer forma, alterações das profundidades das estacas somente 

podem ser realizadas após autorização prévia por parte da fiscalização e projetista da 

obra. 

 O conceito de nega deve ser empregado exclusivamente para controle da 

cravação da estaca, sendo vetado para determinação da capacidade de carga.  

Para a execução de estacas, cujas cotas de arrasamento situem-se abaixo do 

nível do terreno de cravação, devem ser previstos os usos de suplementos provisórios 
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com comprimentos não superiores a 2,5 m. No caso de estacas parcialmente cravadas 

no solo, deve ser apresentada justificativa de segurança quanto à flambagem.  

 

3.3.3. BLOCOS, PILARES E VIGAS BALDRAMES 

 

A escavação dos blocos e vigas baldrames será realizada conforme 

dimensões detalhadas no projeto estrutural. 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. 

Para a execução das formas serão utilizados compensados resinados, 

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

dos mesmos. 

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. 

Para as armaduras, serão empregadas barras de aço de seção circular, de 

diversas bitolas do tipo CA-50/CA-60 de acordo com as prescrições da norma NBR 

7480/2017 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação conforme indicação do projeto estrutural. 

Serão observados os números de camadas, diâmetros de dobramento, 

espaçamento e bitola dos diversos tipos de barras. Estas serão amarradas com arame 

preto no. 16 ou 18. Deverão ser cortadas e dobradas de acordo com os detalhes do 

projeto e as dobras obedecendo a NBR 6118 (ABNT, 2014). 

Antes e depois da colocação em posição, a armadura deverá estar 

perfeitamente limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer outro 

elemento que possa prejudicar sua aderência ao concreto ou sua conservação. A 
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impureza será retirada com escava de aço ou qualquer tratamento equivalente. 

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. 

Deverá ser utilizada impermeabilização para baldrame. As laterais serão 

revestidas com argamassa de cimento e areia, espessuras 1cm, no traço 1:2, e 

aditivado com produto impermeabilizante, na proporção indicada pelo fabricante (em 

volume). 

 

 

4. SUPERESTRUTURA 

As alvenarias serão de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm 

(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. As 

estrutura metálica em arco, tratada com tinta alquídica de fundo ( tipo zarcão) 

pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão), 

com vão até 15m colocada e peso até 20kg/m². As chapas de aço grossa em ASTM 

A36, E = 1/2" (12,70mm) e 99,59 kg/m². 

 

5. REVESTIMENTO 

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

alvenarias e estruturas de concreto de fachadas, com rolo para textura acrílica, 

argamassa industrializada com preparo manual, será aplicado emboço ou massa 

única, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos 

de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm, impermeabilização de 

paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, espessura 

de 2 cm; Massa acrílica em panos de fachada com presença de vãos, uma demão; 

Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos (com presença de vãos) de 

edifícios de múltiplos pavimentos; E aplicação manual de pintura com tinta texturizada 

acrílica em paredes externas, duas cores. 
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6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução da obra e serviços para a construção do objeto deste 

projeto é de 3 (três) meses. 
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