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 INTRODUÇÃO: 

O presente projeto destina-se a orientação para a Reforma da E.E MAGALHÃES 

BARATA a ser executada no município de Santa Maria do Pará, a 115 km da sede. 

Localização da Unidade Escolar em Santa Maria do Pará  

 

A primeira tentativa de constituir o município de Santa Maria do Pará data de 1955, 

através da Lei nº 1.127, de 11 de março, a qual foi considerada inconstitucional neste 

mesmo ano, pelo Supremo Tribunal Federal, no mesmo ano. A Lei nº 2.460, de 29 de 

dezembro de 1961, criou o município de Santa Maria do Pará, com território desmembrado 

do município de Igarapé-Açu. O historiador Carlos Rocque, entretanto, afirma que o 

município de Santa Maria do Pará foi integrado com terras dos municípios de Nova 

Timboteua, São Miguel do Guamá e Igarapé-Açu. Contudo, não existem nos atos que 

afetam a circunscrição legal dos municípios de Nova Timboteua e São Miguel do Guamá, 

quaisquer referências sobre o desmembramentos de seus territórios para compor Santa 

Maria do Pará, nem sequer há indícios sobre a evolução do principal núcleo populacional 

que lhe deu origem. Sabe-se, todavia, que a criação do município de Santa Maria do Pará, 

assim como a dos demais Municípios da Zona do Salgado, deu-se em decorrência 

da Estrada de Ferro de Bragança, atualmente extinta. Quando Augusto 

Montenegro assumiu o governo do Estado, por volta de 1897, uma das metas de sua 

administração era a conclusão da Estrada de Ferro de Bragança e a colonização 

da Região Bragantina, que se aproveitaria da Ferrovia para escoar seus produtos  

 

para Belém. Com isso, migrantes de outras partes do Estado e do Brasil estabeleceram-se 

na região, onde assumiram o papel de colonos exploradores. Ao longo do tempo, 

edificaram alguns povoados, os quais chegaram a alcançar um progresso significativo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igarap%C3%A9-A%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Timboteua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Timboteua
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Miguel_do_Guam%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igarap%C3%A9-A%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Timboteua
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Miguel_do_Guam%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_do_Salgado&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_de_Bragan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto_Montenegro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto_Montenegro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_de_Bragan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%A3o_Bragantina&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m_(Par%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Atualmente, o Município é formado pelo distrito-sede de Santa Maria do Pará e Distrito de 

Taciateua. 

A unidade escola está localizada na Tv. 7 de Setembro, 169, Santa Maria do Pará – 

PA. A mesma oferece Prédio próprio, água da rede pública, energia elétrica da rede 

pública, esgoto sanitário por fossa e coleta de lixo periódica 

Estrutura: Sala de diretoria, sala de professores, laboratório de informática, cozinha, 

biblioteca, banheiro adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida e banheiro 

com chuveiro 

Recursos: videocassete, aparelho de DVD, parabólica, copiadora, retroprojetor, 

iImpressora impressora, 8 salas existentes, 2 equipamentos de TV, 20 computadores na 

escola, 3 para uso administrativo, 17 para uso dos alunos, 60 funcionários, acesso a 

internet e banda larga 

Oferece alimentação escolar para os alunos e atividade complementar. 

A E.E Magalhaes Barata Sede oferece toda a estrutura necessária para o conforto e 

desenvolvimento educacional dos seus alunos, como por exemplo: Internet, Banda Larga, 

Laboratório de Informática, Sala de Leitura, Pátio coberto, Sala do Professor, Banheiros 

masculino, feminino, secretaria, direção, sala dos professores e cozinha. 
O presente memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, 

tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 

envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva realizada. Tal documento relata e 

define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. 

 

 CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a construção do 

empreendimento por uma equipe de profissionais facilmente encontrada no município, 

pois não há a necessidade de mão-de-obra especializada, além da utilização de 

materiais facilmente encontrados no comércio local. 

As vedações são em alvenaria de bloco cerâmico furado revestido, também 

paredes em blocos de gesso e a estrutura em concreto armado.  

A cobertura será em telhas de barro tipo francesa em duas águas, com estrutura 

em madeira, conforme especificado. O telhado cobre o conjunto de todos os 

ambientes da Unidade escolar. 

 Para o revestimento do piso, adotou-se, nas áreas comuns, administrativa o piso 

cimentado de alta resistência tipo Korodur, nas áreas molhadas serão utilizados piso 

em cerâmica, conforme especificado e na rampa de acesso será executado em 

concreto liso.  

Para o revestimento das paredes foram adotadas em algumas paredes cerâmicas 

e em outra pintura acrílica, protegendo a parede da umidade e dos impactos. O 

revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir 

os problemas de execução e manutenção.  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_de_Taciateua&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_de_Taciateua&action=edit&redlink=1
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As esquadrias estão descriminadas em projeto, possuindo portas em alumínio 

natural tipo veneziana e portas de vidro temperado, conforme especificado, portões 

estruturados com tubo de aço galvanizado, além de janelas e balancins em vidro 

temperado. 

 Foi considerado para a ideia de reforma geral da escola, um terreno plano, com 

solo bastante resistente conforme sondagem realizada, com declividade máxima de 

3%, de forma irregular e tendo uma área total de 747,81 m². 

 PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO: 

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser 

considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá 

privilegiar a edificação das melhores condições:  

• Características do terreno: Avaliar dimensões, forma e topografia do terreno, 

existência de vegetação, mananciais de água e etc.    

• Localização do terreno: Privilegiar localização próxima a demanda existente, 

com vias de acesso fácil, garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, 

visando o conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico, visual, 

acústico, olfativo/qualidade do ar);   

• Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: Adequação térmica, 

à insolação, permitindo ventilação e iluminação natural adequadas nos ambientes;  

• 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 relativos ao conforto dos usuários;   

• 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: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando 

atentamente suas características procurando identificar as prováveis influências do 

relevo sobre a edificação, sobre aspectos de fundações e de 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, 

neste caso, deve-se preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se 

fossas sépticas quando necessárias localizadas a uma distância de no mínimo 300m 

dos mananciais;   

• Orientação da edificação: Buscar a orientação ótima da edificação, 

atendendo tanto aos requisitos de conforto ambiental e dinâmica de utilização do 

edifício quanto à minimização da carga térmica e consequente redução do consumo 
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de energia elétrica. A correta orientação deve levar em conta o direcionamento dos 

ventos favoráveis, considerando-se a temperatura média no verão e inverno. 

 PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS: 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram 

condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados:  

• Programa arquitetônico – Elaborado com base no número de usuários e nas 

necessidades operacionais cotidianas básicas de uma unidade escolar;   

• Volumetria do bloco – Derivada do dimensionamento dos ambientes e da  

tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do 

projeto;  

• Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos foram 

pensados sob o ponto de vista do usuário. Os conjuntos funcionais do edifício são 

compostos por: Salas de Aula, Recreio coberto, Cozinha, DML, Área de lavagem, Bhº 

PNE, Sala de Informática, Banheiros masculino e feminino, Banheiro Administrativo, 

Direção, Secretaria, Bhº Direção, Coordenação Pedagógica, Sala dos Professores e 

Depósito.;  

• Layout – O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se 

em consideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom funcionamento do 

terminal;  

• Tipologia das coberturas – Foi adotada solução simples de telhado em duas 

águas, de fácil execução em consonância com o sistema construtivo adotado. Foi 

adotado beirais, que ameniza a incidência solar direta sobre a fachada, diminuindo a 

carga térmica incidente no interior dos espaços;  

• Esquadrias – Foram dimensionadas levando em consideração os requisitos 

mínimos de iluminação e ventilação natural. O posicionamento das janelas viabiliza 

uma ventilação cruzada;    

• Funcionalidade dos materiais de acabamentos – Os materiais foram 

especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: 

intensidade e característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e 

intempéries;  

• Especificações das cores de acabamentos – Foram adotadas cores que 

privilegiassem conforto visual e de acordo com a especificação;   

• Especificações das louças e metais – Para a especificação destes foi 

considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmos.  
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Foram observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade 

construtiva e facilidade de manutenção. 

 ACESSIBILIDADE: 

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 

2004, a acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e 

autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de 

comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 

reduzida”.  

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços 

com dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o 

especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, 

sinalizações visuais e táteis.  

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:  

• Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;  

• Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência 

visual;  

• Sanitários para (feminino e masculino) portadores de necessidade 

especiais; Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica 

para estes usuários, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas 

para a abertura / fechamento de cada ambiente. 

 SISTEMAS CONSTRUTIVOS: 

A definição de um modelo que possa ser implantado em um terreno com boas 

condições de uso. A facilidade construtiva, é primordial para uma execução em um 

município onde é escasso mão-de-obra especializada, empregando técnicas e 

materiais de construção já amplamente difundidos, valorizando as reservas regionais 

com enfoque na sustentabilidade.  

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da 

obra, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:  

• Estrutura de concreto armado;  

• Alvenaria de vedação com bloco cerâmico (dimensões nominais: 

9x19x39cm). 

• Paredes em blocos de gesso, conforme especificação técnica. 
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 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS: 

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural 

adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores 

informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificações, 

deverá ser consultado o projeto executivo de estruturas.  

  

Quanto à resistência do concreto adotada:  

  

Estrutura  FCK (MPa)  

Vigas  25 MPa  

Pilares  25 MPa  

Sapatas  30 MPa  

 

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as 

seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a 

concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua 

remoção. Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da 

concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas 

até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma 

pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma para se evitar a fissuração 

da peça estrutural.  

Para a execução dos pilares e vigas, as formas deverão ser aprumadas e 

escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de 

desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou 

podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A 

concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura 

deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da peça 

estrutural. 

Para execução da alvenaria, deve-se começar a execução das paredes pelos 

cantos, se assentado os blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível e o 

prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com 

argamassa de cimento, areia e “vedalit” e revestidas conforme especificações do 

projeto de arquitetura. blocos cerâmicos de oito furos 19x19x09cm, de primeira 

qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme, 

com dimensões: Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 09 ou 11,5 cm. 

Para a execução da cobertura, será adotado estrutura em madeira de lei, 

conforme especificada e cobertura em telhas de barro tipo francesa, ela será 

executada em duas partes, uma água por vez.  

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi 

considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública ou poço  
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artesiano não segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em 

reservatórios, que têm por finalidade principal garantir o suprimento de água da 

edificação em caso de interrupção do abastecimento de água e uniformizar a pressão 

nos pontos e tubulações da rede predial. 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual 

que consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um 

desconector, conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – 

Projeto e execução. As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas 

externas. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber os 

efluentes provenientes das pias da cozinha. Todos os tubos e conexões da rede de 

esgoto deverão ser em PVC rígido. A destinação final do sistema de esgoto sanitário 

deverá ser feita solução individual de destinação de esgotos sanitários. 

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação 

instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do 

nível do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem 

ser providas de terminais tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais 

diretamente aos tubos de ventilação. 

 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das 

luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. 

O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão 

operada pela concessionária local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram 

dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima admissível. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 

eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de 

qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.   

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais 

residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas 

no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as de led.   

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma 

aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas 

as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.  

OBS:  

Seguem abaixo itens do projeto executivo que não serão contemplados nesta 

demanda parlamentar, ficarão pendentes para a execução posteriormente pela 

proponente. 

 Passeio (Rampa) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, 

feito na obra, acabamento convencional, espessura 6cm, armado.  

 Piso de borracha tátil, (Alerta e Direcional) localizados na rampa de 

acesso. 

 Guarda corpo dos passeios.  
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 Alambrado estruturado com tubos de aço galvanizado com costura, DIN 

2440, diâmetro de 2", com tela de arame galvanizado, com 1,05m de 

altura.  

 Mapa tátil de acessibilidade, 2 unidades. 

 

SANTA MARIA DO PARÁ, 15 DE JUNHO DE 2022 

 

 

_____________________________________________________ 

Geraldo Henrique Almeida Figueiredo 
Arquiteto e Urbanista 

CAU: A 28508 - 0 
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