
MEMORIAL DESCRITIVO  

OBRA- SUBSTITUIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA POR ADULEAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 

 LOCAL- ESTRADA CRISTAL-CANGUSSU- PONTE DO SERIACO 

EXTENSÃO- 31,20M 

PROJETO- ENG. CIVIL JOSE ADOLFO CASTRO CREA 59688-D 

 1. FINALIDADE – Substituição de uma ponte em madeira por aduelas de  concreto armado 
pré-moldado. 

 2. GENERALIDADES - O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a maneira 
pela qual deverão ser executados os serviços, fornecimento de material necessário a execução 
das obras. 

3. EXTENSÃO – CANALIZAÇÃO: 27,20 metros. 

4-SERVIÇOS PRELIMINARES- Como se trata de uma estrada com circulação de veículos leves e 
pesados, primeiramente deve ser executado um trecho para se seja feito o desvio destes 
veículos. Este desvio será a esquerda, sentido Cristal-Cangussu, será executado pela PM de 
Cristal.   

 5-LOCAÇÃO DA OBRA – Como já existe no local uma ponte de madeira, esta servirá de 
referencia para locação da obra nova, devendo ser mantido o mesmo eixo da estrada, gabarito 
de altura e largura do tabuleiro existente. 

 6-CANTEIRO DE OBRAS – Cabe a executora a construção ou locação de compartimento 
provisório composto de banheiro e local para a guarda de materiais a serem usados na obra, 
bem como para confecção e montagem de formas e ferragens. 

7-SINALIZAÇÃO DA OBRA - A sinalização do trânsito será de inteira responsabilidade da 
contratada, para que os usuários e funcionários da empresa tenham o máximo de segurança, 
devendo seguir a norma do CONTRAN para sinalizações temporarias. Sempre que se fizer 
necessário, serão feitos desvios de trânsito com placas indicativas de fácil observação e de 
modo a desviar o trânsito no menor tempo possível. Todas as etapas anteriores ao início da 
obra deverão ser realizadas de tal forma a não prejudicar o princípio dos trabalhos. Os 
tapumes, onde se fizerem necessários, deverão ser executadas com tábuas inteiras, telas de 
direcionamento ou tapumes de chapas de compensado. Deverá ser providenciada a instalação 
provisória de água e energia elétrica para uso da obra. Esta instalação provisória deverá ser 
executada em local que proporcione sua utilização durante a execução da obra. 

8-ENSECADEIRAS- Como se trata de uma área de espraiamento do Arroio Seriaco, esta 
constantemente com uma lamina de +-1.0m de água, será necessário a execução de 
ensecadeiras, que serão constituidas de sacos cheios de areia empilhados em toda extensão 
necessária a execução das fundações e do radier. 

9-DEMOLIÇÃO DA PONTE DE MADEIRA EXISTENTE - Para o inicio dos trabalhos de execução 
da obra, deverá ser executada  primeiramente a demolição da ponte de madeira existente, 
serviço este que deverá ser executado com muito cuidado para que seja possível o 
aproveitamento de toda madeira do tabuleiro, todo o serviço será executado pela PM de 
Cristal. 



10-ESCAVAÇÕES-  Após a remoção total da estrutura da ponte de madeira, será executada a 
escavação, que consistirá nos ajustes das cabeceiras existentes com a finalidade de ajustar o 
terreno para execução das cortinas/ alas de concreto armado que substituíram as existentes 
em madeira. Os cortes deverão ser de 45°, sempre mantendo a segurança do local. Todo o 
material escavado, que não for aproveitado no reaterro deverá ser retirado e transportado 
para o deposito municipal ou outro local pré-determinado pela Secretaria Municipal de Obras. 

11-FUNDAÇÕES- Para execução das alas deverá ser executada uma fundação constituída de 
micro estacas escavada  de diâmetro mínimo de 30cm e profundidade mínima de 3m. Após a 
execução das micro-estacas, deverá ser executado o bloco de concreto, nas dimensões de 
0,70m de altura x 0,50 de largura por todo comprimento das alas, obedecendo rigorosamente 
o projeto, sendo o concreto com fck mínimo de 25Mpa.  

12- ESTRUTURA DE CONCRETO- A partir do bloco será executada as cortinas de concreto 
armado, com espessura de 20cm. As formas deverão ser executadas em madeira de forma que 
facilite a desforma. O concreto deverá ter resistência mínima de 25Mpa. A ferragem será 
composta de aço CA 50  de 8.0mm  e 10mm e deverá seguir rigorosamente o projeto. Na  
execução da cortina, deverá ser deixada espera para execução de uma viga de concreto de 
dimensões 15x30cm ancorada nas cortinas, esta viga tem como objetivo a contenção do aterro 
que será executado sobre as aduelas, bem como ligação das alas com as aduelas. 

13-ADUELAS DE CONCRETO PRE MOLDADO 

Para o assentamento das aduelas, primeiramente deverá ser executada base, constituída de 
uma camada 0,85m de rachão, 0,10m pó de pedra devidamente compactado, com 
equipamento a percussão ou placa vibratória, a base deverá passar 50cm após o radier, com o 
objetivo de diminuir a velocidade da água.Após a base estar devidamente compactada, será 
executada uma laje de concreto armado na espessura de 15 cm, com resistência mínima de 
25Mpa, devendo ser executado de acordo com o projeto estrutural  em anexo. As formas 
laterais deverão ser executadas em madeira serrada com espessura de 2,5cm. A malha será q-
196, aço 5.0mm espaçados a cada 10cm, devendo ser colocado na parte inferior e superior. 

ADUELAS (FORNECIDAS PELA PM DE CRISTAL) - A galeria será composta por aduelas de 
concreto armado pré-fabricado com dimensões internas livres de 3,00 m de largura por 3,00 
metros de altura. A superestrutura será executada de acordo com as especificações do projeto 
estrutural, empregando-se concreto com Fck de no mínimo 25 MPa. As paredes das aduelas 
deverão ter espessura mínima de 20 cm. As aduelas deverão ter capacidade de carga móvel 
sobre as peças de 45 T ( Classe TB 45). A fabricação das aduelas de concreto deverão seguir a 
especificações da norma NBR 15396/2006. O fornecimento e o transporte e o assentamento 
das aduelas serão de responsabilidade da empresa executora, desde o local de fabricação até 
o local da obra. A extensão da galeria com aduelas é de 27,20 metros (8 aduelas) no 
comprimento e , outras 8 aduelas na largura, mais duas alas de concreto armado em cada lado 
da galeria, conforme especificado no projeto executivo. Todos os serviços de instalação e 
assentamento das aduelas serão executados pela empresa contratada. Deverá ser deixado um 
espaço de 10 cm no encaixe das aduelas, que deverá ser preenchido com concreto no traço 
1x4,5x4,5 de cimento, brita e areia. Após as aduelas serão rejuntadas com argamassa de 
cimento e areia no traço 1x3, e sobre o rejunte será colocada manta asfaltica dupla, 
compreendendo uma faixa com 40cm de largura para vedação dos pontos de encaixe 

 

 



14-MATERIAL PARA O ATERRO – O material para o aterro das cabeceiras e sobre as aduelas, 
deverá ser de terra de 1ª qualidade e devidamente compactadas conforme instruções da 
fiscalização municipal com grau de compactação de 90% do PN. O rolo compactador será 
utilizado somente acima da camada de 60cm. O material será extraído em área licenciada da 
PM de Cristal.   

15- SINALIZAÇÃO DA VIA – A sinalização final constitui da colocação de duas placas de 
advertência, indicativas de ponte estreita A-22, localizadas a 50m das cabeceiras da ponte. 
Serão confeccionadas em chapas de aço fixadas, com lado de 60cm, em tubos de aço 
galvanizado de 2”.  

16- LIMPEZA  EDESMOBILIZAÇÃO DA OBRA- Após a conclusão será executada a limpeza do 
local com a remoção de todo material inservível, remoção da sinalização e todo o canteiro de 
obra.   

Cristal, 19 de novembro de 2019. 

      __________________________ 
      Jose Adolfo Castro 
      Eng. Civil CREA 59688-d  


