
 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VIGAS 

PRÉ MOLDADA 

 

 

ÁREA DO TABULEIRO: 48,00 M² 

LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DO JACARÉZINHO,  

 

 

GAÚCHA DO NORTE – MT, 05 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

 



 

1. OBJETIVO 

 O presente documento apresenta o memorial descritivo da Ponte sobre o córrego 

mandioca, situada na estrada do jacarézinho (desvio para Canarana), coordenadas 

13°27'44.27"S 53°06'40.5"W, município de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso. A ponte 

possui com comprimento total de 12,0m com largura de 4,0m, vencido por 1 vão. 

1.1 MEDIÇÕES 

 Para medições é obrigatório: 

1.  Solicitação por escrito do valor pretendido; 

2. Memória de cálculo de quantitativos efetivamente aplicados e preço em 

planilha elaborada pelo empreiteiro. 

3. Cópia do Diário de Obras impresso e em meio digital. 

4. Cópia das notas fiscais da Madeira. 

1.2 ADITIVO DE PRAZOS 

 Eventuais atrasos que demandem dilatação de prazo para execução dos serviços 

deverá ser requerido por escrito pelo empreiteiro, registrado no Livro Diário de Obras, 

apresentando as justificativas para o atraso bem como novo cronograma físico 

financeiro. 

1.3 RECEBIMENTO DA OBRA 

 O recebimento da ponte deverá ser requerido pelo empreiteiro, após o qual será 

analisado por Comissão de Recebimento Específica, que emitirá Termo de 

Recebimento Provisório ou Definitivo dos Serviços conforme o caso; 

Em caso de emissão de Termo de Recebimento Provisório, deverá o empreiteiro sanar 

os problemas apontados em Relatório emitido pela Comissão de Recebimento de 

Obras e requerer por escrito nova vistoria. 

2. OBRAS PRELIMINARES 

Inicialmente serão construídas as instalações provisórias tais como barraco de obra, ligações 

de água e energia. Também deverá ser instalada a placa de identificação da obra.  

Deverão ser executadas a demolição e remoção da estrutura da ponte existente, assim como a 

escavação e Carga de Material utilizando escavadeira hidráulica para execução da 



 

infraestrutura e posterior transporte do material escavado. Efetuada a mobilização do canteiro 

de obras, será executada a locação da obra de acordo com o projeto.  

Nota: Os serviços Demolição da ponte existente, escavação e Carga de primário serão de 

responsabilidade da Prefeitura no modo de contrapartida física. 

 

3. INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura é composta pela execução das sapatas de fundação moldadas no local em 

concreto armado, com armadura de ancoragem atingindo o solo maciço rochoso. As sapatas 

de fundação serão em concreto armado e além de receber as cargas provenientes do tráfego e 

peso próprio da superestrutura, receberá as cargas provenientes do aterro. 

 

4. MESOESTRUTURA 

A mesoestrutura é composta pelos pilares, cortinas de concreto e vigas de apoio moldadas no 

local em concreto armado.  

Os pilares e cortinas de concreto além de receber as cargas provenientes do tráfego e peso 

próprio da superestrutura, receberão as cargas provenientes do aterro. As vigas de apoio terão 

a função de travamento da estrutura e receberão as cargas provenientes do tráfego e peso 

próprio da superestrutura. 

 

5. SUPERESTRUTURA  

 

 A superestrutura será composta por vigas longarinas pré – moldadas fornecidas pela 

contratada. As vigas Longarinas em concreto protendido Pré Moldada, comprimento de 

12,00m para distribuição em uma ponte com largura de 4,00m, Classe TB-30t, (incluindo 

fornecimento, lançamento com içamento através de guindaste). Havendo alterações na 

metodologia adotada em projeto para a distribuição e seção das vigas longarinas pré-

moldadas a empresa contratada deverá adequá-las sem modificações nos elementos 

moldados no local, não cabendo aditivos referentes à alteração deste serviço. 

Também fazem parte da superestrutura a laje maciça do tabuleiro moldada no local em 

concreto armado, seguindo a risca a paginação de ferragem conforme projeto. 



 

6. ESPECIFICAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NO LOCAL 

 

6.1. GENERALIDADES  

 Estas especificações abrangem a execução do concreto armado na obra, referente as 

concretagens de todos os elementos de concreto envolvidos, quanto ao fornecimento de 

materiais, manufatura, cura e proteção do mesmo para cada caso deverão ser seguidas as 

Normas, Especificações e Métodos Brasileiros específicos. Na leitura e interpretação do 

projeto estrutural, será levado em conta que os mesmos obedecerão às normas estruturais da 

ABNT, na sua forma mais recente, aplicáveis ao caso. Serão observadas e obedecidas 

rigorosamente todas as particularidades dos projetos arquitetônico e estrutural, a fim de que 

haja perfeita concordância na execução dos serviços. A execução de qualquer parte da 

estrutura de acordo com projetos fornecidos implicará integral responsabilidade da 

CONSTRUTORA pela sua resistência e estabilidade. Nenhum conjunto de elementos estruturais 

poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação por parte da CONSTRUTORA das 

perfeitas disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras 

correspondentes, bem como do exame da correta colocação de esperas metálicas e outras que 

eventualmente serão embutidas na massa de concreto. As passagens dos tubos e dutos 

através de vigas e outros elementos estruturais, deverão obedecer rigorosamente ao projeto, 

não sendo permitida mudança em suas posições. Sempre que a FISCALIZAÇÃO tiver dúvida a 

respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, poderá solicitar provas de carga para se 

avaliar a qualidade e resistência das peças, custos este que ficarão a cargo da CONSTRUTORA. 

A CONSTRUTORA locará a estrutura com todo o rigor, sendo responsável por qualquer desvio 

de alinhamento, prumo ou nível, e correrá por sua conta a demolição, bem como a 

reconstrução dos serviços julgados imperfeitos pela FISCALIZAÇÃO. 

 

6.2. MATERIAIS COMPONENTES 

6.2.1. Aço para concreto armado  

   As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, 

bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o 

assunto. De modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade 

quanto as suas características geométricas e não apresentar defeitos prejudiciais tais como 

bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão.  

 



 

6.2.2. Concreto 

   Nos elementos de concreto deverão ser usado concreto com FCK de 30 Mpa. O 

controle de qualidade deve ser feito de acordo com as normas da ABNT. Os resultados do 

controle de qualidade do Concreto deve ser entregue a Fiscalização. O concreto deverá 

obedecer o slump test e fator água cimento especificado abaixo. A relação água/cimento em 

massa para o concreto deve ser igual ou inferior a 0,65. A trabalhabilidade é determinada 

através do ensaio de abatimento ou "slump-test", recomendando-se os seguintes valores para 

os diferentes elementos estruturais: 

 - fundações 2 a 6 cm 

 - estruturas comuns 4 a 6 cm 

 - peças esbeltas ou com muita armadura 6 a 8 cm 

 - concreto bombeado 7 a 10 cm 

 - concreto aparente 5 a 7 cm 

 - lastros de pisos 3 a 4 cm 

 

6.2.3. Agregados 

 

a) AGREGADO MIÚDO 

 Utilizar-se-á a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da britagem de rochas 

estáveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado nas normas da ABNT. 

Deverá estar isenta de substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais 

friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outras. 

b)  AGREGADO MIÚDO 

Será utilizada a pedra britada, proveniente do britamento de rochas sãs, isentas de 

substâncias nocivas ao seu emprego, tais como: torrões de argila, material pulverulento, 

gravetos e outras. Sua composição granulométrica enquadrar-se-á no especificado nas 

normas da ABNT. 

6.2.4. Água 

   A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, 

álcalis, ácidos, óleos, matérias orgânicas ou qualquer outra substancia prejudicial à mistura. 

Em principio, a água potável pode ser utilizada. Sempre que se suspeitar de que a água local ou 

a disponível possa conter substâncias prejudiciais, análises fisico-químicas deverão ser 

providenciadas.  



 

6.2.5. Cimento 

   O cimento empregado no preparo do concreto satisfará as especificações e os 

ensaios da ABNT. O armazenamento do cimento na obra será feito de modo a eliminar a 

possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas 

procedências ou idades. O prazo máximo para armazenamento em locais secos e ventilados é 

de 30 dias. Vencido esse prazo, o cimento somente poderá ser usado com a aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, que inclusive, indicará quais as peças se houver que receberão concreto com 

cimento além daquela idade. Para cada partida de cimento será fornecido o certificado de 

origem correspondente.Não se permitirá empregar-se cimento de mais de uma marca ou 

procedência.  

6.2.6. Formas 

    O projeto das formas e seus escoramentos serão de exclusiva responsabilidade 

da EMPREITEIRA. A execução das formas deverá atender às prescrições da NBR 6118 e às das 

demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e aço).  

 As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as 

deformações, devido a ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, 

sejam desprezíveis. As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, 

as linhas e as dimensões requeridas no projeto estrutural. Garantir-se-á a estanqueidade das 

formas, de modo a não permitir as fugas de natas de cimento. A amarração e o espaçamento 

das formas deverá ser feito de modo a garantir a estabilidade da caixaria, impedindo 

deformações. A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto. 

As formas deverão ser providas de escoramentos e travamento convenientemente 

dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações. Obedecer-se-ão as prescrições 

contidas na NBR 6118. 

6.3. LANÇAMENTO DO CONCRETO 

 Antes do lançamento do concreto, conferir-se-ão as medidas e as posições das formas, a 

fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerâncias 

previstas na NBR 6118 As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, 

livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão 

convenientemente molhadas até a saturação, fazendo-se filtros para escoamento de água em 

excesso. 

 

 



 

6.4. ARMADURAS 

 As armaduras constituídas por vergalhões de aço de tipo e bitolas especificadas em 

projeto, deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificações da 

ABNT. 

A CONSTRUTORA deverá fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aço, incluindo 

estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por 

superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário a perfeita execução desses 

serviços de acordo, com as indicações do projeto. 

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com raio de curvatura, 

previstos na NBR 6118. De mesmo modo as emendas de barras da armadura deverão ser 

feitas de acordo com o previsto no projeto, respeitando-se as prescrições da ABNT. 

 

6.5. COBRIMENTO 

 Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobrimento 

de concreto nunca menor que as espessuras prescritas em projeto. Para garantia do 

recobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizadas pastilhas de concreto com 

espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser 

igual ou superior a do concreto das peças as quais serão incorporadas. As pastilhas serão 

providas de arames para fixação nas armaduras. 

 

6.6. PREPARO DO CONCRETO 

 O preparo do concreto será executado através de equipamento apropriado e 

convenientemente dimensionado em função das quantidades e prazos estabelecidos para a 

obra, os moldados in loco deverá ser misturado em betoneiras, por possibilitarem maior 

uniformidade e rapidez na mistura. O amassamento mecânico em canteiro durará, sem 

interrupções, o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os 

elementos, o tempo mínimo para amassamento deverá atender a ABNT. 

  O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente as 

condições de resistência especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada as 

condições de exposição, assim como obedecer, além destas especificações, as recomendações 

das normas vigentes na ABNT.  

 Será exigido o emprego de material de qualidade rigorosamente uniforme, agregados de 

uma só procedência, correta utilização dos agregados graúdos e miúdos, de acordo com as 



 

dimensões das peças a serem concretadas; fixação do fator água-cimento, tendo em vista a 

resistência e a trabalhabilidade do concreto, compatível com as dimensões e acabamento das 

peças. 

6.7. ADENSAMENTO 

 Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado com 

equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento cuidado para que o concreto 

preencha todos os vazios das formas. Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções 

necessárias para que não se formem nichos ou haja segregação dos materiais, dever-se-á 

evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da 

aderência. O adensamento do concreto se fará por meio de equipamentos mecânicos através 

de vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem 

preenchidas. Para as lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa. 

6.8. CURA 

 Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo 

de impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de 

endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, 

mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou 

prejudicar a aderência, devendo obedecer às normas da ABNT. 

 

7. OBRAS COMPLEMENTARES 

  Deverá ser executado dreno com Rachão protegido com manta bidim geotêxtil, 

colocando tubo de pvc para escoamento do dreno, conforme demonstrado em projeto. 

 


