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MEMORIAL DESCRITIVO 

1- APRESENTAÇÃO 

Este Projeto prevê a Reforma do Terminal Rodoviário Robson Gurjão, no município 

de Conceição do Araguaia - PA. 

2- CONCEPÇÃO DO PROJETO 

A obra de Reforma do Terminal Rodoviário Robson Gurjão terá área total de 2.333,43 

m², conforme projetos e quantitativos discriminados na planilha de preço referencial em 

anexo. 

3- DESCRIÇÃO 

Generalidade 

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários 

a das obras de reforma do Terminal Rodoviário Robson Gurjão, no município de Conceição 

do Araguaia conforme Convênio SICONV 843472/2017 firmado entre a Prefeitura Municipal 

de Conceição do Araguaia e Ministério do Turismo. A obra será composta por Serviços 

Preliminares, Mobilização e Desmobilização, Administração Local da Obra, Instalação de 

Canteiro e Barracão de Obra, Demolições e Retiradas, Paredes e Painéis, Revestimentos, 

Pavimentação, Cobertura, Esquadrias/ Ferragens, Forro, Pintura, Instalações Elétricas, 

Instalações Hidrossanitárias, SPDA, Diversos e Limpeza Final. 

Serviços Iniciais 

Os serviços preliminares consistirão na colocação de placa de identificação da obra, 

locação da obra, limpeza manual do terreno com retirada de entulhos, carga e descarga 

mecânica e transporte local com caminhão. 
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Mobilização e Desmobilização 

Consistirão nos serviços de Mobilização e Desmobilização de pessoal e 

equipamentos para a execução da Obra. 

Administração Local da Obra 

Consiste na Administração local da obra com a presença permanente de 

encarregado, almoxarife e acompanhamento semanal do engenheiro. 

Instalação de Canteiro e Barracão de Obra 

Consiste nos serviços de execução de almoxarifado, sanitário e vestiário, e na 

instalação provisória de energia e água. 

Demolições e Retiradas 

Constitui-se na demolição e retirada de alvenarias, pisos e revestimento cerâmico, em 

péssimas condições. Remoção de chapas e perfis de Drywall, tapumes e chapas metálicas 

e de madeira, telhas metálicas, portas, tubulações, louças, interruptores, cabos elétricos, 

luminárias, metais sanitários, janelas, argamassas, trama de madeira para cobertura.  

Estrutura 

Consiste na fabricação de formas para pilares e estruturas, escoramento de forma, 

concreto FCk 20Mpa e lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de 

concreto em estruturas. 

Paredes e Painéis 

Constitui-se de divisória em granito branco polido assentado com argamassa e 

arremate em cimento branco, placa cimentícia 8mm sobre estrutura existente, fechamento 

metálico para os pórticos, tela tipo moeda para pórticos laterais e letreiro frontal.  
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Revestimentos  

Constitui-se de chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, emboço 

para recebimento de cerâmica em argamassa, revestimento cerâmico para paredes internas 

com placas tipo grês de dimensões 20x20cm, revestimento cerâmico para paredes externas 

em pastilhas de porcelana 0,5x0,5m, massa única para recebimento e pintura e cantoneiras 

de alumínio. 

Pavimentação  

Consiste de contrapiso em argamassa, revestimento cerâmico para piso com placas 

tipo grês de dimensões P 35x35cm, piso industrial de alta resistência com espessura de 

8mm, cantoneira de ferro galvanizado de abas iguais, 1 1/2x1/4. 

Cobertura 

Consiste em telhamento com telha estrutural de fibrocimento com espessura de 6mm, 

com até duas águas. 

Esquadrias e Ferragens 

Constitui-se de vidro temperado incolor, espessura de 8mm, fecho/fechadura com 

puxador concha, com tranca tipo trava, e porta de alumínio tipo veneziana com guarnição. 

Forro 

Consiste em forro de PVC liso para ambiente comerciais. 

Pintura 

Constitui-se de pintura com tinta protetora acabamento grafite, pintura com tinta latéx 

acrílica em paredes, fundo selador latéx PVA em pares, pintura esmalte fosco em madeira 

e aplicação de tinta à base de epóxi sobre o piso. 

Instalações Elétricas 

Constitui-se de pontos de iluminação, tomadas, quadro de distribuição de energia de 
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embutir em chapa metálica para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, luminárias 

tipo calha de sobrepor com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes e starter fix, 

e disjuntores. 

Instalações Hidrossanitárias 

Constitui-se de ponto de consumo terminal de água fria, instalações de tubos de PVC, 

vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem 

assento, mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão ½” com 

canopla cromada, bancada de granito cinza polido 0,5x0,60m, incluído cubra de embutir oval 

louça branca 0,35x50m, válvula de metal cromado, sifão flexível PVC, engate 30cm flexível 

plástico e torneira cromada de mesa padrão popular, kit de acessórios para banheiro em 

metal cromado, espelho cristal espessura 4mm, e caixa enterrada hidráulica retangular em 

alvenaria com tijolos cerâmicos maciços. 

SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

Constitui de cordoalha de cobre nu 50mm², escavação manual de vala com 

profundidade, reaterro manual apiloado, cordoalha de cobre nu 35mm², captor tipo Franklin, 

Mastro 1 ½ para SPDA, haste de aterramento 5/8, terminal aere em aço galvanizado com 

base de fixação h= 30cm, caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa.  

Diversos 

Constitui-se de plantio de grama esmeralda em rolo, plantio de palmeira com altura 

de muda menor ou igual a 2,0m, placa de sinalização de segurança contra incêndio, placa 

de sinalização contra incêndio fotoluminescente retangular, luminária de emergência 30 leds, 

e extintor PQS 4kg. 

Limpeza Final 

Será feita a limpeza da obra, e instalada a placa de inauguração. 

Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra  
- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá 

ser retirada imediatamente do local da obra  
- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá 
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ser comunicada antecipadamente. 

Conceição do Araguaia, fevereiro de 2019. 

 

 

 

JONAS LIMA NERYS 

Eng.º Civil-CREA-GO-4.794/D 
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