
MEMORIAL DESCRITIVO – PONTE DA BARRA

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA  DE  OBRA  (PARA  CONSTRUCAO  CIVIL)  EM  CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SINAPI 4813)

 A placa de obra deve possuir o layout de acordo com modelo a ser fornecido

pela CEF;

 Deverá ter dimensões de 2,0 x 1,125m;

 Confeccionada em chapa de aço galvanizada, pintada com tinta automotiva,

instalada em base de madeira.

1.2 MOVIMENTAÇÃO DE CURSO DO RIO (COMP 02)

 Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 

 A escavação deve atender às exigências da NR 18.

 Atender as especificações e distâncias, previstas em projetos.

1.3 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR

A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

AF_03/2016 (SINAPI 93414)

 Motor com funcionamento a gasolina.

 Se  atentar  a  funcionabilidade  do  mesmo,  assim  como o  zelo  pelos  itens

ligados a ele.

 Equipamento  será  utilizado  durante  todo  o  tempo  de  obra  para  a

funcionabilidade dos equipamentos elétricos.

2 – ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

2.1  ALVENARIAS  DE  VEDAÇÃO  DE  BLOCOS  VAZADOS  DE

CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM



ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA

DE  ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM  BETONEIRA.  AF_06/2014

(SINAPI 87469)

 Posicionar  os  dispositivos  de  amarração  da  alvenaria  de  acordo  com  as

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

 Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação

das  faces  das  paredes  a  partir  dos  eixos  ortogonais,  posicionamento  dos

escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;

 Elevação  da  alvenaria  –  assentamento  dos  blocos  com  a  utilização  de

argamassa  aplicada  com  palheta  ou  bisnaga,  formando-se  dois  cordões

contínuos; 

 Execução  de  vergas  e  contravergas  concomitante  com  a  elevação  da

alvenaria.

2.2  CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA

MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.

AF_07/2016 (SINAPI 94963)

 Lançar  parte  da  água  e  todo  agregado  na  betoneira,  colocando-a  em

movimento; 

 Lançar o cimento conforme dosagem indicada; 

 Após algumas voltas da betoneira, lançar o restante da água; 

 Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela  normalização técnica

e/ou pelo fabricante do equipamento,  permitindo a mistura homogênea de

todos os materiais.

3 – ATERRO

3.1 APLICAÇÃO  DE  PEDRA  DE  MÃO  EM  SAPATAS,  ARRIMOS  E

TUBULÕES (ED-48326)



 A pedra de mão é um material de granulometria variável, com comprimentos

entre 10 e 40 cm e peso médio superior a 5 kg por exemplar.

 Elas  devem  ser  originárias  de  rochas  que  tenham  o  mesmo  padrão

de qualidade  das  britas  utilizadas  na  confecção  do concreto,  devem

ser limpas e isentas de incrustações nocivas à aplicação. 

 O controle  tecnológico  do  concreto é  o  mesmo  para  os  concretos

convencionais  e  as  proporções  entre  concreto  e  pedras  de  mão,  devem

obedecer às determinações do Engenheiro responsável pela obra ou do órgão

contratante.

 E execução das pedras se dará no aterro após a execução do murro de arrimo.

Deverá se respeitar a forma de instalação as mesmas, não podendo haver

espaços entre as mesmas. Se fará camadas, onde a cada metro haverá uma

camada de concreto de 10cm como regularizador.

3.2 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30

MPA,  PARA  ESPESSURA  DE  10  CM  -  LANÇAMENTO,  ADENSAMENTO  E

ACABAMENTO. AF_09/2017 (SINAPI 97094)

 Antes  do lançamento  do concreto,  assegurar-se que  as  armaduras  atendem a

todas as disposições do projeto estrutural; 

 Assegurar-se  da  correta  montagem  das  formas  (geometria  dos  elementos,

nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento; 

 Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao

pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se

não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto – verificações com

base na Nota Fiscal / documento de entrega; 

 Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos

corpos de prova para controle da resistência à compressão, lançar o material com

a utilização de bombas; 

 Após lançar o concreto, adensá-lo com uso de vibrador de imersão de forma que

toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos

na massa do concreto; 

 Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem; 

 Regularizar a superfície utilizando rodo de corte.

https://www.portaldoconcreto.com.br/aceitacao-da-estrutura


4 – FUNDAÇÃO – ESTACAS

4.1 ESTACA  ESCAVADA  MECANICAMENTE,  SEM  FLUIDO

ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR

CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

AF_01/2020 (SINAPI 100896)

 Locar as estacas com piquetes; 

 Centrar  o  trado  a  partir  do  piquete  e  iniciar  a  perfuração  com  equipamento

compatível com as características acima especificadas; 

 Perfurar até a profundidade prevista no projeto, confirmada pelos instrumentos de

monitoramento da perfuratriz; 

 Lançar o concreto direto do caminhão betoneira, com auxílio de um funil até um

diâmetro acima da cota de arrasamento; 

 Com a armação pronta (cortada), posicionar no furo manualmente.

4.2 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-60,  DIÂMETRO  DE  5,0  MM,

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE. AF_12/2015 (SINAPI

92791)

 Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as

diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los

à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

 Posicionar  a  armadura  na  fôrma  e  fixá-la  de  modo  que  não  apresente  risco  de

deslocamento durante a concretagem.

4.3  ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25  DE 8,0  MM -  MONTAGEM.

AF_12/2015 (SINAPI 92883)

 Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as

diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los

à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 



 Posicionar  a  armadura  na  fôrma  e  fixá-la  de  modo  que  não  apresente  risco  de

deslocamento durante a concretagem.

5 – ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO BLOCOS

5.1  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

BLOCO  DE  COROAMENTO,  EM  MADEIRA  SERRADA,  E=25  MM,  4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  (SINAPI 96534)

 A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte

das peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita

marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de

braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; 

 Pregar os sarrafos nas tábuas, de acordo com o projeto, para compor os painéis que

estarão em contato com o concreto; 

 Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação. 

 Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

 Posicionar  as  quatro  faces,  conforme  projeto,  e  pregá-las  com prego  de  cabeça

dupla. 

 Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

5.2 CONCRETAGEM  DE  BLOCOS  DE  COROAMENTO  E  VIGAS

BALDRAME,  FCK  30  MPA,  COM  USO  DE  JERICA  LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (SINAPI 96555)

 Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as

disposições do projeto estrutural; 

 Assegurar-se  da  correta  montagem  das  fôrmas  (geometria  dos  elementos,

nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento; 

 Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos

de  prova  para  controle  da  resistência  à  compressão,  lançar  o  material  com  a

utilização de jericas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que

toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto; 

 Realizar  o  acabamento  dos  blocos  e  das  vigas  baldrames  com  uso  de

desempenadeira, garantindo uma superfície uniforme.



5.3  ARMAÇÃO  DE  BLOCO,  VIGA  BALDRAME  OU  SAPATA

UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  6,3  MM  -  MONTAGEM.  AF_06/2017  (SINAPI

96544)

 Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as

diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los

à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

 Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de

modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

5.4  ARMAÇÃO  DE  BLOCO,  VIGA  BALDRAME  OU  SAPATA

UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  10  MM  -  MONTAGEM.  AF_06/2017  (SINAPI

96546)

 Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as

diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los

à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

 Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de

modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

6 – ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VIGAS

6.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

BLOCO  DE  COROAMENTO,  EM  MADEIRA  SERRADA,  E=25  MM,  4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (SINAPI 96534)

 A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte

das peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita

marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de

braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; 

 Pregar os sarrafos nas tábuas, de acordo com o projeto, para compor os painéis que

estarão em contato com o concreto; 

 Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação. 

 Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 



 Posicionar  as  quatro  faces,  conforme  projeto,  e  pregá-las  com prego  de  cabeça

dupla. 

 Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

6.2 CONCRETAGEM  DE  BLOCOS  DE  COROAMENTO  E  VIGAS

BALDRAME,  FCK  30  MPA,  COM  USO  DE  JERICA  LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (SINAPI 96555)

 Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as

disposições do projeto estrutural; 

 Assegurar-se  da  correta  montagem  das  fôrmas  (geometria  dos  elementos,

nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento; 

 Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos

de  prova  para  controle  da  resistência  à  compressão,  lançar  o  material  com  a

utilização de jericas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que

toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto; 

 Realizar  o  acabamento  dos  blocos  e  das  vigas  baldrames  com  uso  de

desempenadeira, garantindo uma superfície uniforme.

6.3  ARMAÇÃO  DE  BLOCO,  VIGA  BALDRAME  OU  SAPATA

UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  6,3  MM  -  MONTAGEM.  AF_06/2017  (SINAPI

96544)

 Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as

diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los

à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

 Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de

modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

6.3 ARMAÇÃO  DE  BLOCO,  VIGA  BALDRAME  OU  SAPATA

UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  10  MM  -  MONTAGEM.  AF_06/2017  (SINAPI

96546)

 Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as

diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los

à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 



 Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de

modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

7 – ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES

7.1  FABRICAÇÃO  DE  FÔRMA  PARA  PILARES  E  ESTRUTURAS

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

AF_09/2020 (SINAPI 92263)

 A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte

das  chapas  compensadas  e  peças  de  madeira  não aparelhada;  em obediência  ao

projeto,  observar  perfeita  marcação  das  posições  dos  cortes,  utilizando  trena

metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador

eletrônico de ângulo, etc; 

 Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma do pilar; 

 Pregar a chapa compensada na grelha; 

 Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto

de fabricação; 

 Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.

7.2  MONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DE  FÔRMA  DE  PILARES

RETANGULARES  E  ESTRUTURAS  SIMILARES,  PÉ-DIREITO  SIMPLES,  EM

MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 (SINAPI 92409)

 A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os

gastalhos  dos  pés  dos  pilares,  realizando  medições  e  conferências  com  trena

metálica,  esquadros  de  braços  longos,  nível  lazer  e  outros  dispositivos;  fixar  os

gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes; 

 Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no

gastalho;  -  Conferir  prumo, nível  e ortogonalidade  do conjunto usando esquadro

metálico; 

 Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face

interna da fôrma; 

 Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores,  colocar a quarta face da

fôrma  de  pilar  e  realizar  a  fixação  entre  as  gravatas,  de  modo  a  garantir  as

dimensões durante o lançamento d o concreto; 



 Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os

contraventamentos previstos no projeto das fôrmas; 

 Promover  a  retirada  das  fôrmas  de  acordo  com  o  prazo  indicado  no  projeto

estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as

cargas, conforme NBR 14931:2004; 

 Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada

para impedir o empenamento.

7.3  CONCRETAGEM  DE  PILARES,  FCK  =  25  MPA,  COM  USO  DE

BALDES  EM  EDIFICAÇÃO  COM  SEÇÃO  MÉDIA  DE  PILARES  MENOR  OU

IGUAL  A  0,25  M²  -  LANÇAMENTO,  ADENSAMENTO  E  ACABAMENTO.

AF_12/2015 (SINAPI 92718)

 Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as

disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente

instalados  nas  fôrmas  (gabaritos  para  introdução  de  furos  nas  vigas  e  lajes,

eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 

 Assegurar-se  da  correta  montagem  das  fôrmas  (geometria  dos  elementos,

nivelamento,  estanqueidade  etc)  e  do  cimbramento,  e  verificar  a  condição  de

estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; 

 Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido

de compra,  se  o  concreto  está  com a  trabalhabilidade  especificada  e  se  não foi

ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída

da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento

de entrega; 

 Após  a  verificação  da  trabalhabilidade  (abatimento  /  “slump”)  e  moldagem  de

corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto,  lançar o

material  com a utilização de baldes  e funil  e adensá-lo com uso de vibrador  de

imersão,  de  forma  a  que  toda  a  armadura  e  os  componentes  embutidos  sejam

adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

 Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não

se  formarem  ninhos,  evitando-se  vibrações  em  excesso  que  venham  a  causar

exsudação da pasta / segregação do material; 

 Conferir o prumo dos pilares ao final da execução.



7.4  ARMAÇÃO  DE  PILAR  OU  VIGA  DE  UMA  ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA

OU  SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  8,0  MM  -  MONTAGEM.

AF_12/2015 (SINAPI 92777)

 Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as

diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los

à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

 Posicionar  a  armadura  na  fôrma  e  fixá-la  de  modo  que  não  apresente  risco  de

deslocamento durante a concretagem.

7.5  ARMAÇÃO  DE  PILAR  OU  VIGA  DE  UMA  ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA

OU  SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-60  DE  5,0  MM  -  MONTAGEM.

AF_12/2015 (SINAPI 92775)

 Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as

diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los

à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

 Posicionar  a  armadura  na  fôrma  e  fixá-la  de  modo  que  não  apresente  risco  de

deslocamento durante a concretagem.

8 – PONTE - MADEIRAMENTO

8.1 EXECUÇÃO DE PISO DE MADEIRA (COMP 01)

 Os tabuleiros compostos de pranchas de madeira são os tipos mais antigos e simples.

Estas pranchas têm espessura entre 6 cm e 16 cm e largura entre 25 a 30 cm, são

dispostas  na  direção  transversal  e  fixadas  diretamente  nas  vigas  principais  de

madeira  com  pregos  de  grandes  dimensões.  Também  podem  ser  usadas

longitudinalmente fixadas em transversinas.

 As  pranchas  de  madeira  serão  fixadas  lado  a  lado,  obedecendo  todos  os

procedimentos de qualidade, garantindo assim durabilidade e resistência da mesma.

 A execução será feita por profissionais qualificados, estando acompanhado de um

responsável técnico para garantir que a obra se realize como o projeto.



9 – Ponte – Viga I

9.1  VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA,

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P (SINAPI 100763)

 Transporte - Prender a cinta na peça e no gancho do guindaste. 

 Içar e transportar horizontalmente a peça até o estoque ou local de montagem. 

 Desprender a cinta. Montagem 

 Prender a cinta na peça e no gancho do guindaste. 

 Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem. 

 Colocar todos os parafusos e aparafusá-los até a condição de pré-torque em ambos

os encontros. 

 Desprender a cinta. 

 Fixação final - Realizar o torqueamento final dos parafusos conforme especificação

do projetista.

10 – LIMPEZA GERAL 

10.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA (ED-50266)

 Limpar a superfície, empurrando as sujeiras para o ponto de escoamento; 

 Retirar o excesso de sujeira com água.

 A limpeza deverá ser executada de tal forma a não danificar outras partes da obra.

Caso  isto  aconteça  o  prestador  de  serviços  deverá  retocar  ou  substituir  a  parte

danificada, sem ônus para o proprietário.
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