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MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DE 73(setenta e três) KITS DE MELHORIAS

SANITÁRIAS DOMICILIARES A SEREM IMPLANTADAS NO POVOADO: BACURI, NA ZONA

URBANA DESTE MUNICÍPIO.

1- EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Riachão é um município brasileiro do estado do Maranhão. Localiza-se a uma

latitude 07° 21’ 43” sul e uma longitude 46° 37’ 02” oeste, estando a uma altitude de

383 metros. Sua população é de 20.334 habitantes de acordo com o IBGE/2010. Possui

uma área de 6.402,830 km².

Tem diversos locais turísticos, como a cachoeira do Cocal, onde há um poço

azul com águas cristalinas. Também tem o Balneário Frutuoso, lugar que tem piscinas

naturais e restaurantes, com quadras de vôlei e futebol. É visitada principalmente em

julho, quando turistas vão conhecer a Chapada das Mesas (Riachão/Carolina) e suas

belezas naturais. Os principais aeroportos que dão acesso ao município de Riachão são

os da Grande Teresina (PI), Palmas (TO) e Imperatriz (MA).

O município teve seu primeiro registro com a fixação das Famílias dos

fazendeiros, Elias Ferreira Barros e Manoel Coelho Paredes, em 1808, vindos

da cidade de Pastos Bons, que fundaram o povoado que mais tarde receberia o nome de

Riachão. Pastos Bons de onde vieram os bandeirantes era localidade mais próxima.

Elias Ferreira Barros, proclamador e fundador do povoado denominou lhe de Riachão,

por ficar situado às margens de um riacho de águas cristalinas, sendo conhecido

atualmente por Riachão velho.Em 1813 foi iniciado a transladação do povoado com o

título de vila para um lugar a quatro quilômetros do local primitivo onde hoje é a cidade

de Riachão.

Em 19 de abril de 1833 um ato oficial do governo imperial, conferia a

categoria de vila e estabelecia a freguesia de Nossa Senhora de Nazaré de Riachão,

naquele ato constava a doação de uma área de terras com a configuração descrita em
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raio de meia légua partindo do local em que assenta atualmente a Igreja Matriz. Esse ato

foi extraviado e em 29 de abril de 1835 o governo da província confirmava com a Lei nº

7 de 29 de abril de 1835, ao povoado de Riachão a condição de vila . Data esta que é

comemorado o aniversário da cidade.

Riachão, antigo distrito de Carolina, foi elevado à categoria de vila em 19 de

abril de 1833 e instalado em 29 de abril de 1835.

2 – LOCALIZAÇÃO

O município de Riachão, está localizado região sul do estado, tendo como

principal acesso a BR 230.

3 – CLIMA

O clima em todo o município é quente e úmido, entretanto há predominância de

chuvas esparsas no verão no período de novembro a maio e de junho a outubro

predomina o período da seca. A temperatura varia no decorrer do ano em torno de 23°C

a 35°C.

4 – ACESSO

O acesso ao município de Riachão é feito através da BR 230, MA 334 e MA 133.

5 – DADOS POPULACIONAIS

De acordo com os Resultados do último Censo de 2010, realizado pelo IBGE, a

população de Riachão tem uma população de 20.334 habitantes.

6 – MÃO-DE-OBRA

A sede do município de Riachão, dispõe de mão-de-obra qualificada na área de

construção civil.

7 – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Em Colinas, o comércio é pequeno porte, havendo a necessidade de

importa de outras cidades.
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8- FIRMAS DE ENGENHARIA

O município dispõe de Firmas de Engenharia legalmente instaladas.

9-ENERGIA ELÉTRICA

A sede do município, assim como nos povoados, é servidos por energia

elétrica fornecida pela CEMAR, em baixa e alta tensão, trifásica e monofásica de 220,

440 e 380 Volts.

10 – CONDIÇÕES SANITÁRIAS

Na localidade, onde serão construídas as melhorias, já dispõe de Sistemas

de Abastecimento de água, entretendo sem esgotamento sanitário.

ÁGUA - A sede do Município conta com sistema de distribuição d’água,

gerenciado pela CAEMA, concessionária estadual, com taxa de cobertura em torno de

90%.

LIXO – Existe coleta de lixo na sede do Município que é feito por carroças e

caçambas, entretendo ainda não dispõe de um local adequado para o tratamento

adequado, o lixo é recolhido e depositado em terreno fora do perímetro urbano.

EGOSTO – Não existe sistema de esgotamento sanitário na sede do

Município, porem nas localidades onde serão construídas as Melhorias Sanitárias na

maioria das residências não existe o sistema de tratamento de esgoto e os dejetos

humanos são expostos no solo contaminando-os quando das chuvas, são carregados

para leito dos mananciais superficiais ou até mesmo para os poços sem proteção

sanitária, dos quais a população utiliza para o consumo diário. Este hábito tem gerado

uma séria de doenças entéricas de transmissão hídrica como diarreias infecciosas, que

atingem principalmente as crianças.
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11 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO

No município, a agricultura é utilizada apenas como subsistência, produzem

milho, arroz, mandioca e feijão. A farinha de mandioca e babaçu são produtos de

exportação do município. O município destaca-se pelo grande número de fazendas de

gado de corte. O comércio é considerado de pequeno de porte, pois ainda depende de

alguns municípios vizinhos mais desenvolvidos, ou mesmo a cidade de Balsas.

12 – SITUAÇÃO CULTURAL

A rede escolar do município experimentou uma melhoria significativa após a

implantação do FUNDEB. Existe escola do ensino médio na sede do município e foram

construídas várias escolas municipais de nível fundamental na zona rural.

13 - SITUAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA

O município dispõe para atendimento de sua população de 01 Hospital, existe

Postos de Saúde em funcionamento assim como conta com equipes do PSF. Os casos

mais graves de saúde são encaminhados para municípios vizinhos de maior porte, ou

mesmo a capital São Luís, Balsas ou Imperatriz.
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SISTEMA PROPOSTO

01 – INTRODUÇÃO

Em função das precárias situações sanitárias principalmente da zona rural e da

periferia da zona urbana da sede do município, a incidência de doenças parasitárias, que

acometem principalmente as famílias menos favorecidas, é bastante elevada, o que vem

onerando consideravelmente o custo com tratamento da saúde pública. Esta situação

tem contribuído decisivamente com baixo nível de qualidade de vida das pessoas e

estender as ações de saneamento básico intradomicílio torna-se, portanto, uma poderosa

arma em busca de melhores níveis de saúde e de vida para o homem, considerando o

poder de interferência desta ação na mudança do quadro epidemiológico do município e

a sua contribuição para a proteção e preservação do meio ambiente.

02 – OBJETIVO

A realização deste projeto tem o objetivo, ao evitar a contaminação do solo, do

homem e das águas de abastecimento e contribuir decisivamente com a prevenção de

uma série de doenças como Febre Tifóide e Para tifóide, Disenteria Bacilar, Cólera,

Gastrenterite aguda e diarreias, Hepatite A e B, E Disenteria amebiana, e

consequentemente, aumentar as vidas médias do homem, proporcionando-lhe melhores

condições de sobrevivência.

03 – PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Considerando que a qualidade da saúde publica depende fundamentalmente da

saúde preventiva e que falta de saneamento gera incidências elevadas de doenças que

poderiam ser evitadas.

O município pleiteia construir 73 (setenta e três) Kits de Melhorias Sanitárias

Domiciliares na localidade, Povoado Bacuri, Zona Urbana do Município que serão

compostas por: Banheiro com reservatório elevado de 310 litros, chuveiro, lavatório e

vaso sanitário; Tanque Séptico e Sumidouro, pia de cozinha, tanque de lavar roupas e

filtro cerâmico, beneficiando diretamente 73 famílias em sua grande maioria de baixa

renda.
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A solução adotada para este projeto, que tem como proposta da destinação

adequada aos dejetos humanos, permitirá um tratamento primário do esgoto domiciliar,

para em seguida após o tratamento anaeróbico o liquido convergir para sumidouro, onde

será absorvido pelo solo. Vale ressaltar que no Povoado Bacuri, existem sistemas de

abastecimento d’água e que o solo possui um bom nível de absorção.

A execução deste projeto possibilitará ao município um melhor controle da

situação sanitária existente, possibilitando desta forma melhores condições de vida à

população.

04- JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ADOTADA

Os elevados custos da implantação de um sistema público e coletivo de

esgotamento sanitário e os constantes problemas causados pela falta de um destino

adequado dos dejetos humanos neste município levaram-nos a propor a solução

individual de esgotamento sanitário, através da implantação de privadas higiênicas com

fossa séptica, que além de eficiente, possui um baixo custo se relacionando à solução

coletiva.

05-ETAPAS DE PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO

A execução do projeto deverá seguir rigorosamente suas especificações, em uma

única etapa, abrangendo a construção etapa, abrangendo a construção dos abrigos,

construção do tanque séptico, construção do sumidouro e instalações hidro-sanitárias. A

construção devera ser executada em duas etapas, sendo que cada etapa deverá ter seu

percentual de obra concluída integralmente, para poder iniciar a etapa subsequente até a

conclusão final da obra definitivamente, ou seja, 100%.

06-CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO

O custo de implantação deste projeto está orçado em R$ 1.005.265,68. Nos custos

estão incluídos os seguintes insumos: materiais, mão de obra, impostos, encargos

sociais e BDI de 25,00%.
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Durante a construção, a obra será supervisionada por técnicos da secretaria de

infraestrutura da Prefeitura Municipal e acompanhada através de fiscalização periódica

de técnicos da Funasa – Ma.

Pedro de Alcântara Pires Sandes
Engenheiro Civil – Responsável pela fiscalização

Reg.Geral 230.969.403-7


