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MEMORIAL DESCRITIVO 

EXECUÇÃO DO OBELISCO 

1. Formas de Estrutura Metálica 

As formas para moldagem dos blocos (obeliscos), deverão ser executadas em 

estrutura metálica, devendo-se obedecer todas as técnicas necessárias para 

alcance de um serviço de qualidade que que atenda as especificações do projeto 

com suas dimensões. 

Deve ser usado desmoldante a cada utilização, para melhor acabamento das 

peças. 

2. Execução dos Blocos 

2.1. Armadura 

Todos os blocos deverão ser executados em concreto armado com aço CA-

50, de bitolas 10mm e 5.0mm, nas dimensões especificadas no projeto 

estrutural em anexo. 

2.2. Concreto 

O concreto deverá ser executado com Fck Mínimo de 20,0Mpa, lançado e 

vibrado, devendo permanecer na forma e tempo necessário para sua cura. 

3. Pintura 

Após a cura e secagem das peças, estas passarão pelo processo de pintura, 

sendo primeiramente uma camada de selador, para então assim receber duas 

demãos de trinta látex acrílica semi brilho na cor cinza platina, na peça integral.  

A faixa colorida, padrão da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, será pintada 

com tinta látex acrílica semi brilho nas cores verde folha, branco e vermelho 

paixão.   
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A logo da Prefeitura Municipal de Várzea Grande será em baixo relevo colorido 

utilizando as cores características do órgão, conforme segue: 

O fundo da logo será pintado em tinta látex acrílica na cor branco. 

O texto padrão e margem serão em baixo relevo pintados de tinta látex acrílica na 

cor preto. 

O detalhamento do projeto com logotipo, texto e pinturas estão especificados no 

projeto a seguir. 

 

Várzea Grande/MT, 19 de novembro de 2019. 
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