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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

OBRA: REFORMA CANTEIRO CENTRAL - 3.000 METROS DE 
CANTEIRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ 

 
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ - PARÁ. 
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1. Aspectos Gerais  

1.1. Histórico do Município de Santa Maria do Pará 

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 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, 

nos atos que afetam a circunscrição legal dos municípios de Nova Timboteua e São 

Miguel do Guamá, inexistem quaisquer referências ao desmembramento de seus 

territórios para compor Santa Maria do Pará, nem sequer há indícios sobre a evolução 

do principal núcleo populacional que lhe deu origem. 

Assim como os demais Municípios da Zona Bragantina, sua criação 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. Os indígenas da etnia Tembés 

também tiveram grande participação na formação do município, ao longo do tempo, 

onde se edificaram alguns povoados, os quais chegaram a alcançar um progresso 

significativo e se mantém ativos até os tempos atuais. 

 

1.2. Localização 

O Município de Santa Maria do Pará pertence à mesorregião Nordeste Paraense 

e à microrregião Bragantina. A sede municipal apresenta as seguintes coordenadas 

geográficas: 01° 21’ 00” de latitude Sul e 47°34’ 30” de longitude a Oeste de Greenwich. 
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1.3. Limites 

Com uma área de 457,70 km², o Município de Santa Maria do Pará Faz limite à 

Norte com os Municípios de Igarapé-Açu e Nova Timboteua; à Leste com o Município 

de Bonito; ao Sul com o Município de São Miguel do Guamá e a Oeste com os 

Municípios de Igarapé-Açu, Castanhal e São Francisco do Pará. 

Atualmente, tem uma população de aproximadamente 25.127 habitantes, 

segundo o último censo. 

 

1.4. Solos 

Os solos do município de Santa Maria do Pará são representados, 

predominantemente, pelo Latossolo Amarelo, textura e o Concrecionário Laterítico, 

além dos Solos Aluviais e Hidromórficos Indiscriminados. 

 

1.5. Vegetação 

Floresta Densa dos baixos platôs foi substituída pela Floresta Secundária, em 

virtude do desmatamento para o cultivo itinerante de espécies agrícolas de 

subsistência (milho, feijão, arroz e mandioca). 

Nas áreas típicas há ocorrências de Ombrófilas Dicotiledôneas e Palmáceas. 

 

1.6. Topografia 

A topografia do município apresenta cotas baixas, estando a sede municipal 

situada a 30 metros de altitude. 

 

1.7. Geografia e Relevo 

A geologia do Município é constituída, predominantemente, por sedimentos de 

idade terciária, pertencentes à formação barreiras (arenitos e caulínicos), e do 

quaternário subatual e recente, que correspondem ao material inconsolidado (areias, 

siltes e argilas), e constituem, não só os aluviões dos principais cursos d'água, como 

também uma extensa cobertura nas áreas mais interiores do município. 
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Como consequência dessa simplicidade geológica, o relevo apresenta-se 

modesto, com a presença de tabuleiros aplainados, terraços e várzeas, compondo parte 

da unidade morfoestrutural planalto rebaixado do Amazonas (da Zona Bragantina). 

 

1.8. Hidrografia 

O principal acidente hidrográfico do Município é o rio Maracanã, o qual serve de 

limite natural com os municípios de Igarapé-Açu, ao norte, e Castanhal, a oeste. Outro rio 

importante é o Taciateua, afluente direito do Maracanã, que serve de limite natural com 

o município de Nova Timoteua, a nordeste, e com o município de Bonito, a leste. Por sua 

vez, o rio Taciateua recebe os igarapés Miritueira, Bom Intento, Rubi e Jundiateua. Outro 

rio importante é o Jeju, afluente da margem direita do rio Maracanã, que passa a leste da 

sede municipal. 

 

1.9. Clima 

O clima do Município está enquadrado na categoria equatorial megatérmico 

úmido e corresponde ao tipo Am, da classificação de Köppen, com temperaturas 

elevadas em torno de 20 °C. Possui pequena amplitude térmica, abundante 

precipitação, umidade entre 80% e 90%, com estação chuvosa entre os meses de 

dezembro e maio, ficando para novembro e junho o período de menor precipitação. 

Seu regime pluviométrico fica, geralmente, próximo a 2.250 mm. 

 

2. Intervenção Proposta 

A intervenção proposta por este Memorial Descritivo é REFORMA CANTEIRO 

CENTRAL - 3.000 METROS DE CANTEIRO do Município de Santa Maria do Pará, estado 

do Pará, sob as coordenadas 1°21'9.81"S-47°34'56.89"O / 1°20'34.69"S-47°33'33.45"O, tais 

obras/serviços irão propiciar à população: 

✓ Atividades socioeconômicas (quiosques, vendedores ambulantes, restaurantes, 

bares); 

✓ Lazer (recreação etc.); 

✓ Embelezamento da Cidade; 

✓ Ações educativas. 
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O local onde acontecerá a referida obra apresenta aproximadamente 18.297,08 

metros quadrados, onde serão executados os seguintes serviços: 

- Serviços Preliminares; 

➢ Execução de Almoxarifado 

➢ Licença Obra 

➢ Placa de Obra 

 

- Administração de Obra; 

➢ Administração Local de Obra 

 

- Pavimentação; 

➢ Escavação Manual de Vala 

➢ Concreto Ciclópico 

➢ Alvenaria 

➢ Chapisco 

➢ Massa única 

➢ Contrapiso Rústico 

➢ Calçada 

➢ Imprimação 

➢ Transporte de Material Asfáltico 

➢ Pintura de Ligação 

➢ Transporte de Material Asfáltico 

➢ CBUQ 

➢ Transporte de Material Asfáltico 

➢ Pintura de Piso 

➢ Meio Fio 

➢ Pintura de Meio Fio 

 

-Sinalização; 

➢ Pintura de Faixa de Pedestre ou Zebrada 

➢ Placa de Sinalização Vertical de Trânsito 
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- Instalações Elétricas; 

➢ Substituição de Luminária 

➢ Luminária de Led 

 

- Equipamentos; 

➢ Lixeira 

 

- Mobiliário Urbano; 

➢ Banco de Concreto 

 

- Paisagismo; 

➢ Retirada de Grama 

➢ Plantio de Grama 

➢ Plantio de Árvores 

 

- Letreiro de Identificação Turística; 

➢ Escavação manual 

➢ Execução de Radier 

➢ Armações 

➢ Formas para concreto 

➢ Concreto 

➢ Painel ACM 

➢ Caixa de elétrica 

➢ Ponto de Luz 

➢ Holofote 

➢ Relé Fotoelétrico 

 

- Serviços Finais. 

➢ Limpeza final. 

As intervenções propostas serão executadas, de acordo com cronograma físico de obras, 

em 06 (seis) meses. 
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