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OBJETO: 
 

 CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O CÓRREGO TABOCA “PEDRO BIRICA” 
MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO 

 
 Os materiais a serem empregados na construção serão de acordo com as normas técnicas, 
quer quanto à qualidade e resistência, quer quanto à adequabilidade de suas aplicações as 
diversas categorias de serviços. A obra será executada conforme as normas de estabilidade, 
os princípios fundamentais de técnica, da estética, e de acordo com as leis de higiene pública 
e privada, com acabamentos como abaixo se especificam: 
 
1. – CANTEIRO DE OBRA:  
1.1 – LIMPEZA DE TERRENO E LOCAL TRABALHO: 

  O terreno será raspado e cortado mecanicamente com uso de pá-carregadeira 

  Será retirada toda vegetação necessária para execução da obra, de responsabilidade da 
CONTRATANTE, inclusive todas as licenças.  

 A limpeza manual a ser realizada atende as áreas onde as partes sem condições de uso de 
máquinas CONTRATADA.  
 
2 – LOCAÇÃO: 

 Topográfica, será realizada transferindo as dimensões e cotas de níveis do projeto para os 
gabaritos de madeira. 

  A locação da obra consiste obedecer às disposições das cotas determinadas pela 
topografia, identificando a localização dos itens a serem executados como; estacas, blocos  e 
cotas da concretagem final.  

 O gabarito será instalado apenas nas cabeças da ponte, será montado, no mínimo, 1,00 m 
maior que a obra projetada no terreno, propiciando maior trabalhabilidade.  

 O gabarito será montado, com pontalete de cedrinho ou pinus, na dimensão 7,5 x 7,5 cm, 
cravados a cada 2,0 m e depois de fixado ficará, no mínimo, 1,0 m acima do nível do solo. As 
guias serão com sarrafos de cedrinho na dimensão 2 x 15 cm, fixadas nos pontaletes com 
pregos na bitola 18x27. O gabarito estará ao final de sua execução, perfeitamente nivelado, 
não devendo existir emendas nas guias entre os pontaletes.  
 As guias do gabarito, na sua largura, ficarão no mínimo 5 cm acima do seu comprimento, 
para que, as “linhas de pedreiro” se cruzem sem se encostar. Nas execuções dos 
alinhamentos será usada a “linha de pedreiro” sem emendas. Onde as linhas cruzam-se, para 
definição dos pontos de eixo, será usado o prumo de ponta.  

 Para a marcação, serão usados pregos 18x27 mm no gabarito; devendo se utilizar de linha 
para determinar o eixo das peças a serem executadas. 
 
3. – MOVIMENTO DE TERRA: 
3.1- Para a execução das estacas / brocas deverão ser executadas a perfuração de solo de 
acordo com a locação do projeto com diâmetro de 400 mm e profundidade mínima de 5,00 
metros abaixo do bloco, sendo que o material será disposto para o aterro junto as alas. 
 
3.2 – Os blocos  serão escavados com dimensão de 70x70 cm e profundidade mínima de 85 
cm de acordo com a locação do projeto, sendo que o material será disposto para o aterro 
junto às alas. 
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3.3 – O reaterro compreenderá as duas faces da ponte atendendo as cotas de acordo com a 
determinação topográfica e indicação do projeto. A compactação deve ser executada com 
camadas de 20 cm com material isento de matéria orgânica e outros considerados 
impróprios, deve se utilizar de compactação mecânica tipo sapo observando a umidade e 
distribuição homogenia. Deverá ser obedecida as normas ABNT NBR 7182/1986, a empresa 
deverá demonstrar resultados laboratoriais inclusive resistência do aterro. A compactação 
será executada em camadas de 10 cm, através de compactação manual ou em camadas de 
20 cm, através de compactação mecânica (tipo sapinho). Quando necessário molhar-se-á um 
pouco a terra. 
 
4. – INFRA-ESTRUTURA: 
 4.1 ESTACAS DE Ø 400 MM MOLDADAS “IN-LOCO”: 
 4.1.1 - A armação das estacas utilizadas atenderão a todos os serviços necessários para sua 
fabricação “in-loco” compreendendo os estribos com diâmetro de 5.0 mm espaçados a cada 
10 cm e 7 fios corridos de 10.00mm, com as pontas inferiores dobradas no mínimo de 5 cm. 
Para o engastamento da próxima etapa “vigamento” os fios corridos de 10.00 mm deve-se 
estender no mínimo de 50 cm para amarração. 
4.1.2 – O lastro de brita nº1 com espessura de 15 cm distribuídos uniformemente com maço 
de 30 kilos.  
4.1.3 – O concreto estrutural, preparado em obra com betoneira, controle "a", com 
fck=25mpa, brita nº (1e2), consistência normal para vibração, a fabricação e movimentação 
de acordo com as normas técnicas. 
 4.1.4 – O lançamento de concreto em estrutura, incluem o transporte do local de fabricação 
até o local de aplicação. 
 4.1.5– A aplicação de concreto em estrutura, o espalhamento, o adensamento e 
acabamento, utilizando-se de vibradores de imersão 
 
 CONSIDERAÇÕES GERAIS DA FUNDAÇÃO:  
 

 Antes da concretagem se molhará o lastro de brita.  

 Observar-se-á para que não exista terra junto com o lastro de brita e se a ferragem não 
está encostada na terra.  

 O concreto será devidamente vibrado e adensado.  

 Se estiver com muito sol após a concretagem, e o concreto começar a secar muito 
rapidamente, se manterá o concreto molhado, através de uma mangueira, por no mínimo 
três dias. 

  Serão verificadas várias vezes as marcações, níveis, esquadros, alinhamentos, etc.. por ser 
essa fase mais importante da obra, haja visto que qualquer erro cometido será praticamente 
impossível de ser corrigido nas etapas seguintes.  

 A areia e a brita do concreto estarão limpas, isenta de óleos, terra, restos de vegetais, etc...  

 Será observado no projeto a sua plena reprodução no local.  
 
5. – SUPERESTRUTURA: 
 
 5.1 – TABULEIRO E PREENCHIMENTO DOS TUBOS: 
 5.1.1 - As formas de madeira serão do tipo compensado, obedecendo às disposições do 
projeto apresentado, bem como suas características. 
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5.1.2 - A armação do tabuleiro será executada malha dupla em ferros corridos com diâmetro 
de 8.0mm e 10.0mm longitudinalmente e transversalmente espaçadas a cada 15 cm, a 
mesma será instalada na cota menos10 cm, com concreto FCK=25MPA. 
 5.1.3 – Instalação de tubos  metálicos devera ser executado por meio de içamento 
mecânico, devidamente fixados e alinhados, sobre o radier de concreto armado.  
5.1.4 - A concretagem para preenchimento dos tubos será de concreto ciclópico concreto 
FCK=15MPA, incluindo fornecimento, lançamento, vibração, adensamento, adicionando 30% 
de pedras de mão em volume. 
 
 
 6.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
 6.1 – Pintura do guarda corpo devera ser aplicada 01 demão de fundo anticorrosivo e 02 
demão de esmalte sintético cor a ser definida pelo responsável fiscal do município. 
 6.1 - A limpeza geral se fará com a retirada de todo material excedente oriundo da execução 
do objeto, bem como resíduos gerados durante a execução.  
 

Lagoa Grande/MG, 06 de junho de 2021.    
 
 

 ________________________________________  
LUCAS RODRIGUES FERREIRA 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA:MG-238.272/D 


