
 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

REVITALIZAÇÃO MORRO DO CRISTO REDENTOR – GUAPORÉ/RS 

 

 

 

Obra: Revitalização do Morro do Cristo Redentor 

Proprietário: Município de Guaporé – RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guaporé, dezembro de 2021 

 



1. INTRODUÇÃO 

O alto do morro do Gallon, na Linha 21 de Abril, exibe um dos mais belos cartões 

postais de Guaporé e do Rio Grande do Sul. O monumento com 13 metros de altura e sob 

pedestal de 7 metros, foi construído no ano de 1967, e recebe todos os anos milhares de 

turistas e moradores locais, que prestigiam uma visão completa da cidade, além de ser 

ponto de fé e oração. 

 

2. OBJETIVO 

O majestoso monumento com o passar dos anos recebeu investimentos como a 

pavimentação da estrada de acesso, restaurações, pinturas e iluminação do caminho de 

acesso. Atualmente, com o propósito de impulsionar a economia do município e 

incentivar ainda mais o turismo local, será elaborado um projeto ainda mais grandioso. 

 

3. PROJETO 

O projeto de melhoria que está sendo desenvolvido atualmente consiste em três 

etapas, a primeira será executada pelo poder público sendo está descrita no presente 

memorial, com área total de 71,52m². 

No primeiro momento, o ponto turístico contará com a construção de 

infraestrutura de atendimento ao turista (sanitários), base estrutural para o futuro 

container e a iluminação do local, posteriormente será construído o “Caminho das 

Nuvens”, sendo o mais novo mirante do município, e instalação de um restaurante 

container. 

  

4. FISCALIZAÇÃO 

Todos os serviços a serem executados pela empresa vencedora da Licitação 

Pública, serão fiscalizados pelo engenheiro responsável técnico do Município de 

Guaporé, devidamente habilitado pelo CREA-RS e pelo Órgão de Fiscalização 

Municipal. 

 

 

 

 

 



5. INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO AO TURISTA 

A infraestrutura de atendimento ao turista terá área de 42,24m² tendo o objetivo 

de trazer bem-estar e conforto para os visitantes, contando com instalações sanitárias de 

alto padrão separadas por sexo, e um exclusivo para fraldário e pessoas com necessidades 

especiais. 

 

5.1 Serviços iniciais 

Limpeza do terreno: Em toda a área destinada a implantação da edificação, deverá ser 

feita a limpeza geral do terreno.  

Placa de obra: Deverá ser executado placa de obra de acordo com o modelo 

disponibilizado pelo município, com as devidas informações pertinentes sobre a obra; 

Tapume: o local deverá ser isolado com tapume de madeira; 

Locação e obra: a obra será locada utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas 

a cada 2,0m. 

5.2 Sistema estrutural 

O sistema estrutural da edificação é composto por elementos de concreto armado, 

a resistência do concreto adotado é de no mínimo 25Mpa. 

As especificações e dimensões deverão ser consultados no projeto estrutural. 

 

5.3 Fôrmas e escoramentos 

O dimensionamento das fôrmas e escoramentos obedecerão às normas técnicas 

brasileiras pertinentes e serão executados de forma a evitar possíveis deformações 

provocadas pelo adensamento do concreto fresco. As mesmas deverão estar limpas e 

calafetadas. Antes da concretagem, as fôrmas deverão ser molhadas até sua saturação, o 

desmoldante deverá ser aplicado antes da colocação da armadura. 

 

5.4 Fundações 

As fundações serão compostas por fundação profunda. As estacas serão 

dimensionadas de acordo com as cargas do cálculo da estrutura e pela capacidade de 

suporte do terreno. 

 

 

 



 

5.5 Estrutura 

Os pilares e vigas serão executados em concreto armado. A cura deverá respeitar 

a norma pertinente para se evitar a fissuração das peças estruturais. A laje será pré-

moldada com altura de 15 cm de vigotas protendidas. Todas as dimensões deverão 

obedecer ao projeto estrutural. 

No pavimento térreo será executado piso de concreto de 10 cm, armado com tela 

de aço soldada nervurada, 10 x 10, diâmetro de 5mm sobre uma camada de 30 cm de brita 

nº 3. 

O contrapiso executado terá espessura de 4,0 cm e será executado com argamassa 

em cimento e areia, com prévia limpeza da base, e seus níveis definidos. 

Em todas as esquadrias deverão ser executadas vergas e contravergas armadas 

com transpasse lateral conforme indicado em projeto e/ou planilha orçamentária. 

 

5.6 Impermeabilização 

A impermeabilização deverá ser realizada nas vigas baldrame e laje, conforme 

especificado em planilha orçamentária. 

 

5.7 Paredes de vedação 

As paredes de vedação externa serão em alvenaria de tijolos furados de dimensões 

11,5x19x19cm, obedecendo as dimensões, alinhamento e níveis indicados no projeto e, 

quando na falta deste, de acordo com a planilha orçamentária. 

A execução deverá ser iniciada pelos cantos assentando-se os blocos em 

amarração com as juntas desencontradas, os mesmos devem estar molhados até sua 

saturação. É importante que durante cada fiada, o nível e o prumo sejam verificados. Os 

blocos deverão ser assentados com argamassa de cimento, cal e areia média. 

 

5.8 Parâmetros funcionais e estéticos 

Neste item serão apresentados os parâmetros funcionais e estéticos que deverão 

ser executados na edificação; 

 

 

 

 



5.8.1 Deck 

Está previsto em ambas as etapas a execução de deck em madeira apropriada, de 

boa qualidade, sem nós ou fendas. 

 

5.8.2 Esquadrias 

As esquadrias serão em alumínio na cor preta, fixada na alvenaria, em vãos 

requadrados e nivelados. Os vidros, quando houver, deverão ser simples e temperados, 

com 6mm de espessura. 

 

5.8.3 Revestimento interno 

Internamente as paredes receberão chapisco e emboço para recebimento de 

cerâmica extra em toda sua área, na cor branca de dimensões 33x45cm de PEI 3 no 

mínimo, sendo resistentes, de baixa manutenção e fácil limpeza e aplicação. O 

revestimento deverá ser assentado com argamassa industrial ACI indicada para uso 

interno, a espessura das juntas deve ser de acordo com o indicado pelo fabricante, haverá 

pintura em tinta acrílica acetinada lavável no teto, cores a serem definidas. 

 

5.8.4 Revestimento externo 

Externamente, as paredes receberão chapisco, massa única, textura e pintura 

acrílica ideal para fachadas, acabamento fosco, as cores serão definidas posteriormente. 

 

5.8.5 Pisos 

O piso será revestido em cerâmica dimensões 45x45 cm PEI 05 assentados com 

argamassa industrial ACIII, adequada sobre o contrapiso de concreto. 

 

5.8.6 Louças, acessórios e metais 

As cubas e lavatórios serão na cor branca, o lavatório será fixado em bancada de 

granito polido de 25mm, no banheiro PNE haverá bancada de granito para servir de 

apoio para fraldário.  

 

5.9 Instalações Elétricas 

Deverão ser instaladas conforme projeto específico, obedecendo a NR 10 e NBR 

5410/2004, bem como as normas da concessionária local. Além disso, as instalações 

deverão ser entregues testadas. 



 

 

 

 

5.10 Instalações Hidráulicas 

Deverão ser instaladas conforme projeto específico. A água será captada e 

bombeada de poço artesiano localizado a aproximadamente 680m do reservatório de 

2000L, posteriormente, será destinada aos banheiros. 

 

5.11 Instalações Sanitárias 

Deverão ser instaladas conforme projeto específico. Será necessária escavação 

para instalação de tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro, as dimensões e volumes 

estão especificados na planilha orçamentária. As instalações deverão ser entregues 

testadas. 

 

6. ACESSIBILIDADE 

Haverá um banheiro exclusivo pra pessoas com necessidades especiais, além 

disso, o deck contará com uma rampa de largura e inclinações adequadas de acordo com 

a NBR 9050. 

 

7. RESTAURANTE CONTAINER 

Ainda na primeira etapa, será construído a base para a instalação posterior de um 

container, na qual será destinado para o funcionamento de um restaurante, com área de 

29,28m². 

 

8. SERVIÇOS FINAIS 

Por fim, será realizada a limpeza do local e o teste de todas as instalações além de 

ser feita uma revitalização geral do paisagismo e inclusão de cercas para segurança na 

beira do talude. 

 

__________________________________ 

Tatiane Zambam 

Engenheira Civil - CREA/RS 159163 


