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M E M O R I A L    D E S C R I T I V O 

OBRA: Play Ground. 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura de Victor Graeff. 

CPF / CNPJ: 87.613.485/0001-77. 

ENDEREÇO: Victor Graeff/RS. 

ÁREA: 300,00 m². 

 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES: 

Limpeza da vegetação (raspagem do terreno), realização de locação da obra e 

escavações para fundações e vigas baldrame. 

 

DEMOLIÇÕES: 

Será retirado o reboco do muro existente. 

 

ESTRUTURA: 

As fundações serão executadas por meio de micro estacas com diâmetro de 25 cm, 

tendo 80 cm de profundidade nas áreas de contenção e 35 cm de profundidade nas áreas de 

somente muro. 

Na parte da contenção terão pilaretes de dimensões 17x21,50 cm, no restante 

somente vigas de base para alvenaria. 

Na parte da contenção será feita uma cinta de concreto armado na parte superior do 

muro para amarração do mesmo. 

 

ALVENARIAS: 

A alvenaria será erguida através de tijolo maciço de dimensões de 5,5x10,5x21,5 cm 

deitados na sua maior dimensão, totalizando o muro com 24,00 cm de largura conforme projeto 

em anexo. Todo o muro terá altura de 17,00 cm acima do solo. 

 

ACABAMENTO: 

O acabamento será realizado com chapisco e reboco para as partes aparentes dos muros. 

A pintura do muro será realizada com tinta látex acrílica de boa qualidade. 

 

ALAMBRADO: 

Será realizado em tela soldada com tubos de aço para suporte sendo esses fixados 

no muro. 
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CONTRAPISO E GRAMA: 

Em metade da pracinha (150,00 m²) será realizado um contrapiso para 

posteriormente colocar a grama sintética por cima e os brinquedos adquiridos. 

No restante da pracinha (150,00 m²) será plantada grama convencional. 

 

OBSERVAÇÕES: 

A edificação deve ter manutenção periódica em períodos máximos de 3 anos, a 

manutenção da edificação fica a cargo do cliente. 

 

 

 

Victor Graeff/RS, novembro de 2022. 

 

 

 

________________________________ 
Diego Leonardo Marquetti 

Engenheiro Civil – CREA/SC 154.371-4. 
 
 
 
 

________________________________ 
Prefeitura de Victor Graeff 

Proprietário CNPJ – 87.613.485/0001-77. 
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