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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO 

DE EROSÃO NA RUA BONFIM  - MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA -MG 
 

Objeto: Correção de erosão  

Local: Rua Bonfim - Parque do Taboão 

Área a Ser Contida: 44,92 m². 

Responsável Técnico: Emerson Rosa Magalhães 

Data base orçamento:   FEVEREIRO\2022 

Referência de preços: SINAPI MG 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

O objetivo do presente documento é estabelecer os critérios, procedimentos, 

requisitos e exigências gerais a serem adotadas na execução das obras de Confecção de cortina de 

contenção na rua Bomfim. 

A execução dos serviços obedecerá às presentes Especificações, às exigências da 

ABNT e às instruções emanadas da FISCALIZAÇÃO, QUE SERA FEITA PELA Prefeitura 

Municipal de Carmo do Paranaíba, ou através de preposto indicado previamente. 

Se devido a contingências locais for aconselhável qualquer adaptação na concepção 

do projeto, esta será efetuada pela CONTRATADA e submetida à aprovação da 

CONTRATANTE. 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, técnicos, mestres de obra, operários 

e funcionários em número e grau de especialização compatíveis com a natureza dos serviços e o 

cronograma de obra. 

Deverá manter em seu escritório de obra todas as plantas, especificações e demais 

documentos de projeto para consulta, a qualquer tempo, de seu preposto e da FISCALIZAÇÃO. 

Nenhum serviço que não esteja projetado, especificado e orçado deverá ser executado 

sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, exceto em eventuais emergências e quando 

necessários à estabilidade e segurança da obra ou do pessoal em trabalho na mesma. 

Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pela CONTRATANTE diretamente 

ou através de preposto indicado previamente, não eximindo a CONTRATADA de qualquer 

responsabilidade sobre os serviços executados. 
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A CONTRATADA será a única responsável por danos que possam ser ocasionados à 

propriedade e suas vizinhanças, veículos e pessoas. 

Os preços contratuais incluem todos os custos necessários ao perfeito cumprimento 

do Contrato, inclusive o fornecimento, no local da obra, de todos os materiais necessários, mão-de-

obra, encargos sociais, equipamentos de proteção individual e de segurança, seguros, impostos e 

taxas. 

1. SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO 

A CONTRATADA deverá observar a legislação do Ministério do Trabalho que 

determina obrigações no campo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. 

A CONTRATADA será a única responsável quanto ao uso obrigatório e correto, por 

seu pessoal de obra, dos Equipamentos de proteção Individual - E. P. I. - de acordo com a 

Legislação vigente. 

 

2. PROJETO 

As obras deverão obedecer rigorosamente às plantas, especificações e detalhes do 

projeto, e aos demais elementos que a FISCALIZAÇÃO venha a fornecer. 

Eventuais modificações no projeto devem ser efetuadas ou aprovadas pelo Projetista. 

Em caso de divergências entre elementos do projeto, serão seguidos os seguintes critérios: 

• Divergências entre as cotas assinaladas e as suas dimensões em escala, 

prevalecerão as primeiras; 

• Divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior 

escala; 

• Divergências entre elementos não incluídos nos

 dois casos anteriores, prevalecerão o critério e a interpretação da 

FISCALIZAÇÃO, para cada caso. 

• Fiscalização; 

A execução do contrato será inspecionada e supervisionada pela Prefeitura Municipal 

de Carmo do Paranaíba, ou por um representante por ela designado, que terá autoridade para 

aceitar ou rejeitar qualquer trabalho executado, material ou equipamento bem como qualquer 

fator inerente a execução dos serviços. 

No caso de rejeição de um trabalho já executado este deverá ser refeito às custas da 

CONTRATADA.  
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Os equipamentos deverão estar disponíveis e em perfeito estado de funcionamento de 

modo a permitir à CONTRATADA atender prontamente a qualquer solicitação da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

1.1-   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

A ser realizada no local com acompanhamento de engenheiro, apontador e mestre de 

obras no direcionamento dos serviços, bem como o planejamento dos prazos para cumprir o 

objetivo proposto em contrato. 

1.2.1- LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO com interesse na segurança e guarda de materiais, a dar suporte a obra. Uso como 

escritório local, almoxarifado e sanitário. 

1.2.2 - Ligação elétrica para atender as demandas da obra (serras, cortes, 

furos,vibradores...etc)   Padrão monofásico com chave de 40A  contra a rede. 

1.2.3 – Tapume de isolamento do canteiro a ser instalado nos dois lados da rua 

visando o isolamento da obra e oferecendo segurança aos trabalhos pelo tempo necessário a 

execução dos mesmos. 

1.2.4 – Pintura verticalizada a ser fornecida em pontos de interesse da sinalização, 

evitando transtornos a terceiros. 

1.3.1 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, a ser utilizado para perfeita 

locação geométrica das peças a serem executadas quando do início da conformação conforme 

projeto de estruturas. 

1.4.1 – ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS), O local deverá ser escavado mecanicamente e manualmente e aterrado de acordo 

com as cotas estabelecidas pelo Projeto Gráfico da cortina, sendo que o reaterro deverá ser 

compactado em camadas de 20 cm de espessura, molhadas e apiloadas de moda a dar rigidez ao 

conjunto. Para garantir o gabarito da rua a pavimentação. 

1.4.2 – CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - O material remanescente será 

removido em caminhão e depositado em local próximo onde não afetará nenhuma atividade do 

canteiro, preservando ainda a chegada de demais materiais que serão utilizados na obra. 
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1.4.3 – LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *6 CM*. – Lastro de brita: após configurado o local será 

lançado uma camada de até 6 cm de brita 01 ou 2 para receber as formas e a armadura, 

1.5.1 – ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.  

 As armaduras deverão ser colocadas conforme indicação de projeto e/ou 

especificações e mantidas nesta posição durante a operação de concretagem.  O cumprimento 

mínimo das armaduras deverá ser de 3 cm conforme especificado nos desenhos dos projetos. As 

emendas dos ferros corridos deverão ser feitas com transpasso mínimo de 65 Φ (diâmetro igual ao 

diâmetro da barra a ser emendada) 

1.5.2 –ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. As armaduras deverão ser colocadas conforme 

indicação de projeto e/ou especificações e mantidas nesta posição durante a operação de 

concretagem.  O cumprimento mínimo das armaduras deverá ser de 3 cm conforme especificado 

nos desenhos dos projetos. As emendas dos ferros corridos deverão ser feitas com transpasso 

mínimo de 65 Φ (diâmetro igual ao diâmetro da barra a ser emendada); 

1.5.3 – ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. As armaduras deverão ser colocadas conforme 

indicação de projeto e/ou especificações e mantidas nesta posição durante a operação de 

concretagem.  O cumprimento mínimo das armaduras deverá ser de 3 cm conforme especificado 

nos desenhos dos projetos. As emendas dos ferros corridos deverão ser feitas com transpasso 

mínimo de 65 Φ (diâmetro igual ao diâmetro da barra a ser emendada); 

1.5.4 – ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO 

As armaduras deverão ser colocadas conforme indicação de projeto e/ou 

especificações e mantidas nesta posição durante a operação de concretagem.  O cumprimento 

mínimo das armaduras deverá ser de 3 cm conforme especificado nos desenhos dos projetos. As 

emendas dos ferros corridos deverão ser feitas com transpasso mínimo de 65 Φ (diâmetro igual ao 

diâmetro da barra a ser emendada); 

1.5.5 – FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES -  as formas deverão ter as amarrações e os escoramentos 

necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do lançamento do 

concreto, fazendo com que, por ocasião do desforme, a estrutura reproduza o determinado no 

projeto.  Na execução de paredes de concreto armado, a ligação entre as formas externas e 
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internas será efetuada por meio de elementos rígidos;  Antes do lançamento do concreto, as 

formas deverão ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques, afim de evitar a fuga da nata de 

cimento; • As formas deverão ser tiradas observando-se os prazos mínimos da NB-1: ( Faces 

laterais em três dias) ; 

1.5.6 – CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. Antes do início da concretagem, deverá ser procedida a limpeza completa com 

a remoção do material desagregado durante os trabalhos. Caso haja ocorrência de água, deverão 

ser removidas. O concreto deverá ser lançado com o auxílio de bomba, adensado com vibrador de 

imersão e deverá apresentar fck = 30 Mpa. 

1.5.7 – FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. A superfície da forma em contato com o 

concreto deverá estar limpa e preparada com substância que impeça a aderência. As formas 

deverão apresentar perfeito ajustamento, evitando saliências, rebarbes ou reentrâncias e 

produzindo superfícies de concreto com textura e aparência correspondentes à madeira de 

primeiro uso; A amarração das formas deverá ser efetuada por meio de ferros passantes em tubos 

plásticos ou através de orifícios deixados nos espaçadores de concreto. Os orifícios resultantes 

das amarrações deverão ser dispostos obedecendo um alinhamento tanto na horizontal como na 

vertical; A retirada das formas será efetuada de modo a não danificar as superfícies de concreto, 

valendo os prazos já estabelecidos para o concreto utilizado. 

1.5.8 – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. As fôrmas deverão ser construídas 

de forma estanque, não permitindo fugas de nata de cimento. Toda vedação das fôrmas deverá ser 

garantida por meio de justa posição das peças, sendo vedado o artifício da calafetagem com 

papéis, estopa e outros. A manutenção da estanqueidade deverá ser garantida, evitando longa 

exposição das fôrmas ao tempo antes das respectivas concretagens. Os cantos e arestas vivas 

deverão ser executados com juntas de topo. A ferragem deverá ser mantida afastada das fôrmas 

por meio de pastilhas de argamassa ou espaçadores plásticos. 

1.5.9 – ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.   As armaduras dimensionadas das 

peças estruturais, deverão seguir o determinado no projeto estrutural em anexo, respeitando os 

comprimentos, transpasses e diâmetros calculados. O dobramento das barras, inclusive para 

ganchos, deverá ser feito com os raios de curvatura previstos no projeto, respeitando-se os 
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mínimos estabelecidos por Norma. As barras de aço deverão ser dobradas a frio. As barras não 

poderão ser dobradas junto às emendas com solda. Para manter o posicionamento da armadura 

durante as operações de montagem, lançamento e adensamento do concreto, deverão ser 

utilizados fixadores e espaçadores, desde que fique garantido o recobrimento mínimo 

preconizado no projeto, que essas peças sejam totalmente envolvidas pelo concreto, e de modo a 

não provocarem manchas ou deteriorações nas superfícies externas. Após o término do serviço de 

armação, deverá evitar ao máximo o trânsito de pessoas através das ferragens colocadas. 

Contudo, deverá ser executadas passarelas de tábuas que oriente a passagem e distribua o peso 

sobre o fundo das fôrmas, e não diretamente sobre a ferragem. Antes e durante o lançamento do 

concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento 

das armaduras. 

1.5.10 – ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.  As armaduras deverão ser 

colocadas conforme indicação de projeto e/ou especificações e mantidas nesta posição durante a 

operação de concretagem. O cumprimento mínimo das armaduras deverá ser de 3 cm conforme 

especificado nos desenhos dos projetos. As emendas dos ferros corridos deverão ser feitas com 

transpasso mínimo de 65 Φ (diâmetro igual ao diâmetro da barra a ser emendada); 

1.5.11 – ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. As armaduras deverão ser colocadas 

conforme indicação de projeto e/ou especificações e mantidas nesta posição durante a operação 

de concretagem. O cumprimento mínimo das armaduras deverá ser de 3 cm conforme 

especificado nos desenhos dos projetos. As emendas dos ferros corridos deverão ser feitas com 

transpasso mínimo de 65 Φ (diâmetro igual ao diâmetro da barra a ser emendada); 

1.5.12 – CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE 

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. O concreto só deverá ser 

lançado depois que todo o trabalho de fôrmas estiver concluído, O concreto deverá ser depositado 

nas fôrmas, tanto quanto possível e praticável, diretamente em sua posição final, e não deverá 

fluir de maneira a provocar sua segregação. O lançamento deverá ser contínuo e conduzido de 

forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto. O lançamento do 

concreto deverá ser efetuado em subcamadas de altura compatível com o alcance do vibrador, 

não podendo, entretanto, exceder 50 cm. O espalhamento do concreto para formar estas 

subcamadas, poderá ser efetuado por meios manuais ou mecânicos, mas nunca por vibrações. 
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1.5.13 – FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES.  

As fôrmas deverão ser construídas de forma estanque, não permitindo fugas de nata 

de cimento. Toda vedação das fôrmas deverá ser garantida por meio de justa posição das peças, 

sendo vedado o artifício da calafetagem com papéis, estopa e outros. A manutenção da 

estanqueidade deverá ser garantida, evitando longa exposição das fôrmas ao tempo antes das 

respectivas concretagens. Os cantos e arestas vivas deverão ser executados com juntas de topo. A 

ferragem deverá ser mantida afastada das fôrmas por meio de pastilhas de argamassa ou 

espaçadores plásticos. 

1.5.14 – ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM.  

As armaduras deverão ser colocadas conforme indicação de projeto e/ou 

especificações e mantidas nesta posição durante a operação de concretagem. O cumprimento 

mínimo das armaduras deverá ser de 3 cm conforme especificado nos desenhos dos projetos. As 

emendas dos ferros corridos deverão ser feitas com transpasso mínimo de 65 Φ (diâmetro igual ao 

diâmetro da barra a ser emendada); 

1.5.15 – ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM.  

As armaduras deverão ser colocadas conforme indicação de projeto e/ou 

especificações e mantidas nesta posição durante a operação de concretagem. O cumprimento 

mínimo das armaduras deverá ser de 3 cm conforme especificado nos desenhos dos projetos. As 

emendas dos ferros corridos deverão ser feitas com transpasso mínimo de 65 Φ (diâmetro igual ao 

diâmetro da barra a ser emendada) 

1.5.16 – CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO.   

O concreto só deverá ser lançado depois que todo o trabalho de fôrmas estiver 

concluído, O concreto deverá ser depositado nas fôrmas, tanto quanto possível e praticável, 

diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação. 

1.5.17 – DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO 

COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. 

O dreno será executado com brita nº 1 e 2, de 30 cm de largura, na parte interna em 

locais internos, prevendo a não saturação da área interna com desague natural ao nível de 1.5 

abaixo da altura máxima. Ainda deverá ter uma inclinação de 45º graus a jusante 
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1.5.18 – REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.  

O reaterro será executado na umidade ótima e com apiloamento em camadas de 20 

cm de espessura, por vias seca ou úmida, desde que seja eficiente para perfeita compactação de 

aterro aos lados e sobre a galeria construída. A compactação deverá ser feita por processo 

mecânico ou manual, até atingirem um grau de compactação pelo menos igual ao do solo 

adjacente.  

a) Apiloamento manual: o apiloamento manual será feito com soquetes de 20 kg de 

peso com seção de 20x20 cm.  

b) Apiloamento mecânico: a compactação será feita com sapos mecânicos de forma a 

obter o grau de compactação em projeto. 

1.5.19 – ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM 

TRANSPORTE ATE 10 KM)  

Somente serão utilizados, na constituição de aterros, os materiais que, a critério da 

fiscalização, tenham características adequadas. Os solos de empréstimos deverão ser provenientes 

de locais autorizados ambientalmente. 

 

 

 
Carmo do Parnaíba – MG, 08 de abril de 2022 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Emerson Rosa Magalhães 

Engenheiro Civil – CREA:78.901/D-MG 
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