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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1.  DADOS GERAIS: 

1.1. Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 

1.2. Obra: MURO DE CONTENÇÃO SALÃO BAIRRO SÃO PEDRO 

1.3. Local: Rua Angelo Centofante, Bairro São Pedro, Estação / RS. 

1.4. Área de construção: 175,00 m
2
. 

1.5. Generalidades: 

  Este memorial descritivo refere-se ao projeto de construção de um muro de 

contenção em estrutura de pré-moldado de concreto, descrevendo os serviços necessários e 

fornecendo as instruções de como executá-los, bem como as Normas Técnicas a serem 

obedecidas.  Em caso de divergência entre os desenhos e as especificações prevalecerá o que a 

supervisão de engenharia decidir.   

 

2.  SERVIÇOS PRELIMINARES: 

  O terreno após limpo, será regularizado na cota de assentamento de piso.  A 

locação da obra deverá ter o seu alinhamento ao salão existente. 

 

   

3.  FUNDAÇÕES: 

Serão executadas as escavações necessárias até o solo apresentar uma resistência 

mínima de 1,5 kgf/cm², deverá ser executadas as fundações com perfuração estaca rotativa 0,60m 

de diâmetro e profundidade mínima de 2,50m, e em concreto fck 25 mpa.  

 

 

4.  ESTRUTURA DE CONCRETO : 

  Os pilares serão em pré-moldado de concreto de dimensão 0,25x0,35m, alturas de 

6,50m e 4,00m, com ferragem 4 barras de ferro 5/8 e 2 barras ½, estribos 5mm, a cada 15cm, e 

chapa metálica de aço de 3mm na face superior soldada na ferragem interna com chumbadores 

par futura fixação de estrutura metálica. A contenção será em placas em pré-moldado de concreto 

com espessura de 12cm, com ferragem malha de ferro barras ferro ½ 15x15cm, fixadas com 

parafusos parabolt nos pilares, deverá atingir uma altura de total de 2,50m, podendo ser duas 

placas de 1,25m.  

 

 



                                                 Estado do Rio Grande do Sul 
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 
 

  
Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 3337-1166 – Fax (54) 3337-1164 

Caixa Postal 12 – CEP 99.930-000 – Estação – RS 
www.pmestacao.com.br 

 

 

 

 

7. ENTREGA DA OBRA E LIMPEZA GERAL: 

  A obra será entregue perfeitamente limpa, livre de entulhos ou restos de 

construções e todas as instalações testadas e aprovadas. 

                                                                                                           Estação, outubro de 2019. 

 

___________________________________                               __________________________ 

HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO              Tiago Fernando Rebelatto 

                  Prefeito Municipal                                                  Eng. Civil  CREA RS 133552 

 


