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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEIRADEIRO 
MUNICIPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA 
LOCAL: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, S/N, CENTRO. 
 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as 

especificações técnicas, serviços e dados gerais para a revitalização do Beiradeiro no 

município de Conceição do Araguaia. 

2. CONCEPÇÃO DO PROJETO 

A obra de revitalização do Beiradeiro terá área total de 14.180,50 m², visa 

atender a demanda de espaço para lazer. 

3. DESCRIÇÃO 

Generalidades 

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos 

necessários para a revitalização do Beiradeiro em Conceição do Araguaia. A obra será 

composta por Administração Local, Instalação de Canteiro e Barracão de Obra, 

Mobilização e Desmobilização, Demolições e Retiradas, Pavimentação, Paisagismo, 

Elétrica Implantação, Pintura, Quadra de areia. 

Instalação de Canteiro 

Consistirá na colocação de placa de identificação da obra, execução de 

almoxarifado e canteiro de obra, execução de sanitário e vestiário, instalação provisória 

de energia e instalação provisória de água. 

Demolições e Retiradas 

Consiste na limpeza mecanizada da camada vegetal existente e demolições de 

calçada existente.  

Pavimentação 

Consiste na execução de piso intertravado e execução de piso tátil. 

Paisagismo 

Consiste no plantio de gramas, instalação de lixeiras, instalação de bancos, 

pontos de água para irrigação. 
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Implantação Elétrica 

Consiste na entrada de energia elétrica, disjuntor, assentamento de poste em 

concreto, luminárias, poste decorativo para jardim, luminárias led, lâmpadas para 

jardim, eletrodutos, cabos de cobre, caixas elétrica de concreto, haste de aterramento. 

Pintura  

Consiste na execução de pintura das paredes tanto de pedra quanto de 

alvenaria. 

Quadra de Areia 

Consiste na execução de quadras esportivas de areia sendo toda cercada de 

alambrado com tela e contendo equipamentos completos de quadras esportivas.  

Vestiário 

 Consiste na execução de dois vestiários em alvenaria, que contém esquadrias e 

sanitários.  

Entrega da obra 

A obra será entregue, deverá apresentar perfeito funcionamento de todas as 

instalações, equipamentos e aparelhos. 

 

Conceição do Araguaia, 04 de abril de 2022. 
 

_____________________________________________________________ 

Jonilson César do Nascimento Silva 
ENG. CIVIL - CREA/RN: 151.172.773-0 

 


