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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 
OBJETIVO 
 

O presente Projeto tem por objetivo a execução de Melhorias Sanitarias 
Domiciliares (Módulos Sanitários) para higiene pessoal e destino dos dejetos e águas 
servidas, para populações que habitam área urbana e rural não servida por rede de 
esgoto sanitários com sistema público de abastecimento de água e/ou são carentes de 
recursos para construção de instalações sanitárias, necessárias na prevenção de 
doenças de veiculação hídrica. As Melhorias Sanitárias serão construídas no município 
de Santa Maria do Pará no Estado do Pará. 
 

O módulo sanitário composto de vaso sanitário, lavatório, chuveiro, tanque de 
lavar roupas, reservatório elevado é uma solução de caráter definitivo, requer 
disponibilidade suficiente de água e condições para o destino adequado do efluente. É 
necessário que o domicilio seja servido por rede de esgoto ou então disponha de 
terreno que possibilite a construção de tanque séptico, seguida de Filtro anaeróbio e 
sumidouro. 
 

O sumidouro deverá ser construído em locais onde não haja a possibilidade de 
contaminação do lençol freático não sendo permitida sua construção em locais sujeitos 
a inundações. Sua distância a poços e fontes de abastecimento de água será no mínimo 
de 15 metros. Em lugares impróprios à construção do sumidouro, poderão ser adotadas 
outras alternativas, como por exemplo, campos de absorção subsuperficial. 
 

Os domicílios beneficiados estão indicados pela Prefeitura Municipal de Santa 
Maria do Pará de acordo com a lista de Beneficiários em anexo, juntamente com a 
indicação em planta (croqui) da localidade. 

 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

 Serão construídos 63 módulos sanitários, com área de 8,8 m2 com a 
calçada de 0,5m. O módulo é composto de: Banheiro com chuveiro, vaso sanitário, 
tanque de lavar roupa, caixa d’água de 500 litros, caixa de passagem, caixa de 
inspeção, tanque séptico, filtro biológico e sumidouro, conforme planta do projeto em 
anexo. 

 

__________________________ 

Diana de Sousa Câmara Melo 

Prefeita Municipal 

 

__________________________ 

Deivison da Silva Aviz 

Eng. Civil PMSMP/PA
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