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Memorial Descritivo 

I – Introdução 

 A obra objeto deste memorial consiste na descrição dos elementos para 

CONSTRUÇÃO DE MURO NO PERÍMETRO DO CEMITÉRIO MUNICPAL DE 

GAÚCHA DO NORTE, a ser edificado no município de Gaúcha do Norte – MT. 

 . 

II - Descrição da Obra 

 

1.0 Serviços Preliminares 

1.1 Deverá ser feita raspagem e limpeza da área sobre a qual será efetuada 

a construção; 

1.2  Deverá ser executado barracão de obra com instalações provisórias de 

água e energia; 

1.3  Deverá ser executada e fixada placa de obra com dados necessários; 

 O USO DE EPI será cobrado durante execução da obra; 

 

2.0 Movimento de terras 

2.1 As áreas escavadas devem ter seu fundo apiloado manualmente com 

soquete, para aumento da resistência do solo; 

2.2 O material escavado deverá ser utilizado para o reaterro das valas, 

sendo também compactado manualmente com uso de soquete; 

2.3 O material excedente deverá ser removido pela contratada; 

        

3.0 Infraestrutura: Fundações 

3.1 As vigas baldrame devem de ter medidas de 15x30cm, sendo feitas em 

formas de madeira, com armadura principal de aço CA-50 10mm e com 

armadura transversal em aço CA-60 4,2mm; as medidas devem seguir 



 
 

recomendação da contratante. O preenchimento deve ser feito em 

concreto de Fck mínimo de 20Mpa; 

 

4.0 Paredes e painéis 

4.1 A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto vazados na 

vertical com dimensões de 9x14x19cm, sendo assentados sobre 

argamassa de cimento, cal e areia, na proporção de 1:2:8 em volume, 

com espessura de 9cm; 

4.2 Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o período de 

cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem 

as medidas padrão estabelecidas, com desvio máximo de 0,5cm. 

4.3 Os blocos deverão ser assentados seguindo alinhamento e nivelamento, 

com tolerância de 0,5cm; 

 

5.0 Superestrutura 

5.1 A cada espaço de 1,0 metros deve haver o preenchimento dos blocos 

no sentido vertical com argamassa do tipo graute, aplicada 

manualmente, e deve ser deixado uma barra de aço CA-50 8mm no  

mesmo sentido em toda a altura da alvenaria; 

5.2 Na parte superior da alvenaria deverá ser executada uma cinta em 

concreto armado, com bloco canaleta e armadura de aço CA-50 10mm; 

 

6.0 Limpeza da obra 

6.1 A obra deverá ser entregue em total estado de limpeza, sem sobras de 

entulho ou outros materiais estranhos; 

6.2 A comunicação visual da edificação deverá ser feita conforme as 

perspectivas apresentadas em anexo; 

 

 



 
 

Qualquer alteração nos itens retro mencionados, só serão admitidos com a 

permissão da fiscalização do departamento de ARQUITETURA E 

ENGENHARIA  DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE 

–MT. 
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