
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
  

PALESTINA DO PARÁ   

CNPJ: 83.211.417/0001 - 20   
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO   

  

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: PONTE DO JACARÉ GRANDE 

Local: ESTRADA PRINCIPAL DE PALESTINA A SANTA ISABEL, ZONA 
RURAL, PALESTINA DO PARÁ - PA 

Proprietário: PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ 

Engenheiro: RAMILSON SILVA LIMA - CREA-PA Nº 152021870-2PA 

 

 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

Este memorial segue a descrição do projeto de construção de Ponte de 
acesso à Jacaré Grande construída na localidade da estrada principal de 
Palestina a Santa Isabel, zona rural, Palestina do Pará - PA. Todas as 
especificações que seguem visam complementar as peças gráficas auxiliando 
na descrição de serviços e especificações de materiais a serem utilizados na 
obra.  

Todo material empregado na obra deve ser de qualidade indiscutível e 
satisfazer todas as especificações dispostas em projeto e seus anexos. Todos 
os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de 
boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas 
Brasileiras e a legislação vigente. 

No caso de dúvidas relativas ao Projeto, os proponentes deverão dirigir se 
à FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE (Prefeitura Municipal), onde as mesmas 
serão esclarecidas.  

A CONTRATADA deverá indicar um engenheiro civil responsável, ou 
ainda, profissional devidamente habilitado para responsabilizar se pelos serviços 
objeto da presente licitação, conforme Resolução nº 218 de 29/06/73 do 
CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o qual apresentará 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que deverá estar presente no 
local da prestação de serviços, sempre que necessário, bem como a critério da 
CONTRATANTE.  

Os materiais a serem empregados na execução do serviço estarão 
inclusos no preço do contrato, isto porque o custo dos materiais está 
efetivamente incluído, não sendo mera consideração por parte da 
CONTRATANTE.  

No transcorrer da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá, à sua 
despesas, remover as sobras dos materiais inúteis para um local apropriado, 
escolhido pela fiscalização da contratante, deixando as áreas de serviço, 
diariamente, devidamente limpas e em ordem. Os materiais úteis e não 
aproveitados, deverão ser entregues à fiscalização. A CONTRATADA procederá 
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a remoção de todo o equipamento que lhe pertencer, e deixará o local 
completamente limpo e desimpedido.  

Ao término da obra, a CONTRATADA será responsável pela limpeza final.  
Todos os materiais e suas aplicações devem obedecer ao prescrito pelas 
Normas da ABNT para cada caso e ao projeto em particular, cabendo ainda 
certificações pelo INMETRO, ou seja, poderá ser solicitado à CONTRATADA a 
apresentação de certificado de conformidade técnica dos materiais empregados 
à luz das normas vigentes.  

A CONTRATADA fornecerá todos os materiais, matérias-primas, 
insumos, equipamentos, mão de obra e todas as ferramentas necessárias à 
execução dos trabalhos. Os serviços serão executados por operários 
especializados e deverão ser empregadas somente ferramentas apropriadas a 
cada tipo de trabalho.  

A CONTRATADA indicará o Responsável pela execução do objeto desta 
licitação, bem como seu Mestre de Obras, os quais se responsabilizarão pelo fiel 
cumprimento das especificações e condições neste elencada.  

A não ser quando especificados em contrário, os materiais serão de 
primeira qualidade. A expressão “de primeira qualidade” tem nas presentes 
especificações, o sentido que lhe é dado no comércio; indica, quando existem 
diferentes gerações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de 
qualidade superior.  

É vedado o uso de material diferente do especificado, usado, danificado 
ou improvisado, em substituição ao tecnicamente indicado, assim como não será 
tolerada a adaptação de peças, seja por corte ou outro processo, de modo a usá-
las em substituição à peça recomendada e de dimensões adequadas.  

Quando houver material ou materiais especificados que, 
comprovadamente, não possam ser encontrados no mercado ou não sejam mais 
fabricados, poderão ser substituídos mediante autorização expressa da 
fiscalização da contratante.  

O estudo e aprovação dos pedidos de substituição, só poderão ser 
efetuados quando cumpridas as seguintes exigências:  

• Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a 
contratante;  

• Apresentação de provas, pelo interessado, de equivalência 
técnica do produto proposto ao especificado, compreendendo como peça 
fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuados pelo 
laboratório tecnológico às custas da CONTRATADA, a ser definido pela 
fiscalização da contratante.  

• No caso de impossibilidade absoluta de atender às 
especificações (o material especificado não sendo mais fabricado, etc.) ficará 
dispensada a exigência do item de apresentação de provas, devendo o 
material em substituição ser previamente aprovado pela fiscalização da 
contratante que expedirá um “Termo de Substituição de Material”;  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
  

PALESTINA DO PARÁ   

CNPJ: 83.211.417/0001 - 20   
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO   

  

• Caso seja empregado material de preço inferior ao constante do 
orçamento oferecido pela CONTRATADA, a diferença será abatida do primeiro 
pagamento que lhe for efetuado, ou da caução, se for o caso, efetivado através 
de Termo de Aditamento Contratual.  

Qualquer serviço executado de baixo padrão com materiais de 
fornecedores não especificados, ou em desacordo com o projeto, poderá ser 
refeito por solicitação da fiscalização da CONTRATANTE, sem ônus, ou prejuízo 
no prazo de entrega.  

O presente projeto poderá ser modificado e/ou acrescido, nos termos da 
legislação vigente, a qualquer tempo, a critério da CONTRATANTE, que fixará 
as implicações e acertos decorrentes, visando à boa continuidade da obra.  

A fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso, em qualquer tempo, 
ao local onde os trabalhos estejam sendo preparados ou executados para a 
inspeção dos mesmos. Deverão ser fornecidos os meios para tal inspeção, 
incluindo ensaios e outras informações, quando necessárias, a respeito de 
qualquer material empregado.  
 
JUSTIFICATIVA DE OBRA 
  
 A ponte é de grande necessidade para o tráfego na zona rural na qual se 
encontra. Nota-se o grande desgaste e falta de manutenção na ponte em seu 
estado atual, na qual é necessário a construção de uma nova ponte para o uso 
de determinado trecho onde é de difícil acesso no caso de impossibilidade de 
transporte pela mesma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 01 
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1. SEVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1 Mobilização e desmobilização de canteiro 
 

Os serviços de mobilização e desmobilização são definidos como o conjunto de 
operações que o executor deve providenciar com intuito de transportar seus 
recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazê-los retornar ao 
seu ponto de origem, ao término dos trabalhos. 

 

• Serão mobilizados por transportadores especializados os equipamentos 

que não puderem se deslocar pelos próprios meios; 

• Não serão consideradas improdutividades na mobilização ou na 

desmobilização dos equipamentos; 

• As ferramentas e os equipamentos leves ou de pequeno porte, cujo peso 

individual e formato permitem que sejam transportados, embarcados ou 

rebocados, serão transportados em veículos transportadores autônomos 

da frota mobilizada (que podem se deslocar pelos próprios meios). 

 

 

1.2  Barracão de obras, inclusive sanitários  

Figura 02 
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Deverá ser instalado um Barracão de obra, em madeira, nas dimensões 
de 4,00m x 5,00m, incluindo instalações hidrossanitários e elétricas. 

 
 

1.3 Placa de obra 
 

 
A placa de obra deverá ser de lona com plotagem digital com dimensões de 

2,00 m x 2,00m, Inclusive estrutura em metalon com dimensões 20cm x 20cm. A 
placa deverá ser fixada no terreno, em local indicado pelo fiscal da obra, apoiada 
em estrutura de madeira 
 
 
1.4 Limpeza  
 

A área a ser construída deverá ser limpa e regularizada com maquinário 
adequado.  
 
1.5 Almoxarife ou depósito de obra 
  
 Deverá ser construída no local de obra um depósito em chapa de 
madeira compensada com a finalidade de armazenar de forma correta os 
materiais utilizados no canteiro. 
 
 
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES   
 
2.1 Remoção galhos e obstruções no leito do rio 

 
Deverá ser feito a remoção de galhos, troncos ou outros materiais 

vegetais do leito do rio com escavadeira hidráulica de esteira para 
regularização do local onde será a ponte. 
 
2.2 Demolição de concreto  
 

Será demolido com maquinário adequado o concreto existente nas 
fundações da ponte existente, onde será posteriormente construído a nova 
ponte conforme projeto.  

 
2.3 Escavação 

 
Escavação mecânica será executada com escavadeira hidráulica 

inspecionada e aprovada. A escavação devem atender as dimensões 
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estabelecidas no projeto. O material escavado deverá ser colocado sobre 
caminhão e colocado em bota-fora aprovado pela FISCALIZAÇÃO. O controle 
qualitativo da escavação deve ser feito pela FISCALIZAÇÃO. Os serviços serão 
medidos por metro cúbico 

 

2.4 Regularização e compactação de terreno 
 

Deverá ser feito um aterro compactado com placa vibratória para 
escoramento da cabeceira da ponte, na qual será executada de acordo com 
projeto. 
 
2.5 Carga de material sobre caminhão 

 
A carga do material demolido sobre caminhões será processada manual ou 

mecanicamente em função do volume produzido. Os serviços serão medidos por 
metro cúbico, no estado efetivamente escavado. Consideram-se incluídos neste 
item: caçambas, retroescavadeira, serviços preliminares relacionados, carga, 
transporte, descarga e espalhamento no bota-fora. 
 

3 INFRAESTRUTURA 
 
 

3.1 Estaca 

Serão utilizadas estacas de Trilho TR-68 com uma chapa metálica em sua 
parte superior com dimensões de 200x200x16mm, as estacas irão ter seu 
comprimento total até atingir a rocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Reaterro manual  

Figura 03 Figura 04 
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Executar, aterro compactado manualmente, com material de 1ª categoria, a 
ser fornecido pela Contratada, no local da obra. O reaterro será realizado em 
camadas sucessivas de 20 cm de espessura (máximo material solto) 
compactadas com sapo mecânico ou placa vibratória CM-20, sendo exigido um 
grau de compactação correspondente a 100% do Proctor normal. Não será 
permitido o lançamento de qualquer camada de material a compactar sobre outra 
que não tenha sido previamente liberada pela Fiscalização. 
 
3.3 Forma e desforma  

As formas deverão ser executadas com rigor, em tábuas para concreto 
armado, obedecendo às dimensões especificadas e estarem perfeitamente 
alinhadas, niveladas e aprumadas; garantindo a solidez da estrutura e impedindo 
a fuga de nata do concreto. A desforma será realizada no prazo necessário para 
que o concreto atinja a resistência especificada, de acordo com o tempo 
especificado pela FISCALIZAÇÃO. Estão incluídos neste item os custos de 
montagem, desmontagem e reparos nas formas. 
 
3.4 Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado bombeado 
  

O concreto terá o Fck de 30MPa, no qual o mesmo será de cimento Portland 
adequado às exigências do projeto estrutural e agressividade do meio ambiente, 
objetivando a produção de concretos resistentes e duráveis e que atendam as 
especificações da ABNT. 

O controle da mistura do concreto deverá ser dosado em concreteira 
obedecendo as normas e especificações nacionais no caso específico estar em 
conformidade com a NBR 6118. Constando no mínimo em planilha: slump: 10 
+/- 2 cm, lacre nº carro (Placa), hora de saída da usina, hora de chegada, início 
de descarga, quantidade em (m³), peça: 1, 2, 3 e 4. 

 
Lançamento 

 
O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação. O lançamento 

do concreto com alturas superiores a 2m, devendo-se ser usado tubos metálicos, 
articulados para o lançamento. Antes do lançamento do concreto, as formas 
serão vistoriadas pela FISCALIZAÇÃO. O lançamento bombeado, atendendo as 
normas da ABNT. 
 
Adensamento 
 

O adensamento do concreto deverá ser executado com vibradores de alta 
frequência, com diâmetro adequado às dimensões das formas. Deverá ser 
evitado contato prolongado do vibrador junto às formas e armaduras.   
 
Cura 
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O concreto deverá ser curado, eficientemente a fim de atingir sua 

resistência mínima aos 28 dias. A cura do concreto deverá ser contínua durante 
as primeiras idades do concreto, ou seja, feita por um período mínimo de 7 dias 
após o lançamento garantindo umidade constante neste período. 
 
Acabamento  
 

As imperfeições de concretagem, caso ocorram, só poderão ser corrigidas 
após vistoria da FISCALIZAÇÃO. Que deverá recomendar, para cada caso, a 
solução adequada a adotar. As superfícies do concreto deverão ter um 
acabamento comum, isto é, serão argamassadas todas as imperfeições, 
verificadas após as retiradas das formas. 
 
Controle tecnológico  
 

A FISCALIZAÇÃO fará verificação de resistência mecânica (NBR 5739/94). 
Moldar dois corpos de prova por caminhão betoneira. Slump test (NBR 7223/89) 
pelo abatimento do tranco do cone, de modo a assegurar que o concreto 
apresente a necessária plasticidade e coesão para seu emprego. 

 

4 SUPERESTRUTURA   
 
4.1 Aparelho de apoio Neoprene  
 

Deverá ser colocado conforme consta em projeto o aparelho de apoio 
Neoprene com dimensões de 32x26cm x 5,0cm de altura. 

DESCRIÇÃO: material inerte de altíssima resistência aplicado sob 
estrutura da ponte, conjunto de tabuleiro e vigas, onde o intuito desses 
acessórios é evitar o contato direto, atrito entre as peças de concreto armado 
afim eliminar possíveis desgastes dessa peças podendo a vir a ruir.  

EXECUÇÃO: içamento de ambos os lados da estrutura em pontos 
localizados para remoção dos aparelhos de apoio existentes danificados ou 
fadigados, inclusive a utilização de macacos hidráulicos com bomba hidráulica 
e/ou elétrica para tal serviço. Realiza essa etapa com devido cuidado e atenção 
afim de evitar quaisquer tipos de acidentes.  

APLICAÇÃO: nos apoios da estrutura da ponte, ambos os lados. 
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4.2 Cabeceira 

A construção das cabeceiras serão feitas de concreto armado Fck 30 Mpa, 
tendo sua junta com o tabuleiro e longarinas a -2 cm de distância, e deverá 
ficar no mínimo 50cm embutidas no terreno natural.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 06 

Figura 05 
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4.3 Grout - preparo e lançamento com argamassa de cimento, cal hidratada, 
areia sem peneirar e pedrico traço 1:0,1:3:2 

 
DESCRIÇÃO: argamassa pré-dosada composta por cimento Portland, 

areia de quartzo de granulométrica selecionados e aditivos especiais 
convenientemente dosados. Essa argamassa é fornecida pronto para uso, 
bastando a adição de água limpa na proporção recomendada para se obter a 
consistência e resistência mecânica indicada. Material alto adensável com 
altíssima resistência e encorpamento da peça tratada/recuperada. 

Excelente adesividade e trabalhabilidade durante um período de 30 
minutos mantida (a 20º C) após a adição de água ao produto, não contém 
cloretos, retração compensada e excelente resistência a carbonatação. 
Versatilidade no uso e apropriado para espaços confinados. Matérias que podem 
ser aplicados: Viaplus ST, Renderoc S2, Sikagrout, Rheomix 125, Sika Monotop 
622BR ou similares. 

EXECUÇÃO: antes de iniciar a aplicação ou grauteamento da peça, deve-
se verificar se a área está totalmente limpa e seca, isenta por completo de 
quaisquer tipos de sujeira e/ou resíduos que venha comprometer o material. Para 
cada saco de 25kg são necessários 3,50 litros de água limpa, sem pedriscos. 
Recomenda-se utilizar um misturador de ação forçada, tipo betoneira ou uma 
hélice de mistura acoplada a uma furadeira de baixa rotação (400-500rpm). 
Adicionar primeiramente no misturador 2 litros de água de amassamento e a 
embalagem em pó (saco de 25kg) misturando por 2 minutos e, em seguida 
adicionar o restante da água conforme total indicado. Misturar novamente em 
torno de 3 minutos até a argamassa apresentar aspecto uniforme e homogêneo. 
O grauteamento deve ser contínuo, realizado apenas por um lado contendo uma 
abertura feita com tampamento em chapa de madeira colada ou presa com 
presilhas ou braçadeiras metálicas. Sempre lançado a argamassa na menor 
distância possível. A cura úmida tem duração de no mínimo 3 dias ou aplicar 
membrana de cura química.  

APLICAÇÃO: grauteamento, reparos em estruturas de concreto armado, 
aplicado em áreas de tratamento da peças necessárias. 
 
4.4 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, 10mm, 12,5mm, 16mm e 
20mm 
 

DESCRIÇÃO: Vergalhões de aço CA-50, barras de aço com superfície 
nervurada, obtidas por laminação a quente de tarugos de lingotamento contínuo 
e utilizados em armaduras para concreto armado. Materiais produzidos 
rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480/96. São 
comercializadas em barras retas de até 12 metros. Vários diâmetros. Executar, 
conforme projeto apresentado, armadura CA-50 e CA-60, inclusive arame 
recozido, colocada nas formas.  
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Não poderão ser utilizados aços de qualidades ou características 
diferentes das especificadas no projeto sem aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
Todo aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra 
intempéries, devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados 
por categoria e bitola, de modo a permitir um adequado controle de estocagem.  

As barras de aço deverão ser previamente retificadas por processos 
manuais e ou mecânicos, quando então serão vistoriados quanto às suas 
características aparentes. 

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, 
com equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes, e dimensões de 
projeto anexo.  
 
EXECUÇÃO  

 
Para a execução dos encontros adotamos uma altura média de 4,5 m do 

nível da água até a face inferior da viga de concreto para a vazão média do rio. 
Considerando que parte dessa estrutura estará soterrada temos uma altura livre 
de aproximadamente 3,00 metros entre o N.A. médio do leito até a viga pré-
moldada o que consideramos ideal para evitar o alagamento da ponte e proteger 
a estrutura em épocas de cheia. 

O projeto estrutural básico deverá ser verificado a partir da elaboração do 
projeto executivo das alas e do consequente detalhamento da armação da 
estrutura. 
 
4.5 Escoramento contínuo de valas, misto, com perfil i de 8" - tipo b 
 

Será utilizado escoramento contínua adjacente ao encontro existente para 
evitar solamento e/ou caso a injeção de concreto não seja suficiente. Cobrindo 
toda superfície lateral da vala, ou seja, as peças da posição vertical são 
assetadas simultaneamente sem nenhum distanciamento entre elas. 

Cravadas verticalmente nas laterais das futuras valas. 
 

 
4.6  Guarda corpo 
 

O guarda corpo utilizado será metálico em tubo de aço galvanizado ∅2’’. O 
guarda-corpo deve ser confeccionado em materiais rígidos, ser firmemente 
fixados em ambos os lados da ponte e oferecer condições seguras de utilização. 
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4.7      Tubo pvc esgoto  
 

Deverão ser utilizados tubos de PVC RÍGIDO de seção circular d = 50 mm, 
adequado para as redes de águas pluviais. Serão assentados de modo a escoar 
todas as águas pluviais da laje tabuleiro. A medição será feita por metro de tubo 
assentado, testado e aceito pela FISCALIZAÇÂO, incluso conexões e suportes 
necessários para a execução da tubulação 

4.8 Jateamento com areia em estrutura metálica 

Basicamente para limpeza, pois tem a função de remover todas as 
impurezas na superfície do substrato evitando formação de óxidos para não 
prejudicar a aderência. 
 
4.9   Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), duas demãos 
 

É um fundo anticorrosivo para aplicação em superfícies novas ou 
repinturas de metal ferroso, que ainda não tenha indícios de corrosão, indicado 
para ambientes internos e externos, sua composição proporciona grande 
proteção contra ferrugem, é de fácil aplicação e oferece ótima aderência aos 
acabamentos. 
 
4.10 Enrocamento com pedra de mão jogada, inclusive fornecimento 

O enrocamento de pedra jogada é conjunto de blocos de pedra ou de 
outro material (p.ex., cimento), lançados uns sobre os outros dentro da água para 
servir como lastro para fundação de obra hidráulica e/ou proteção contra a 
erosão 
 

 

Figura 07 
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5 LIMPEZA GERAL DE OBRA 
 

A obra será entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) 
e livre de qualquer entulho na área de intervenção ou próxima dela, sendo 
cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada 
reconstituição da área do canteiro a sua situação original onde for o caso e/ou 
solicitado pelo engenheiro fiscal da obra. 

 
 

 

 

 

Palestina do Pará – PA ,20 de Agosto de 2021.  
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