
M E M O R I A L     D E  S C R I T I V O  
 

“PONTE EM CONCRETO ARMADO” 
DIMENSÕES..............................:   C= 8,00 x L=5,00 x H=4,30  

ESTRADA MUNICIPAL  POL-030 – CÓRREGO MONTEVIDEO 

 
 
- SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 Canteiro de Obras: O Canteiro de obras será em Madeirit nas dimensões 3,00x4,00, 
totalizando 12,00m2 e Cobertura de Fiobrocimentp. 

 Placas de Sinalização: Para segurança dos operários e dos transeuntes da estrada deverá ser 
executada sinalização com placas com dizeres de “atenção”, “homens Trabalhando” e Trecho em 
obras” na cor amarela e tamanho padrão DER. 

 Locação da Obra: A marcação da obra dever  será executada com instrumentos  apropriados 
ao serviço, (pontaletes, sarrafos, arames, etc.) 

 Escavação de Material Brejoso: Será  retirado todo material brejoso e terra podre que estiver 
no loca da obra. 

 Corte e Remoção: Após as escavações, será  realizada remoção de toda terra numa extensão 
de 1Km. 

 
 
- ESTAQUEAMENTO: 
 Para a execução das Bases será Utilizado de Um Lado “Estacas de Trilho de Trem TR-
45” e do Outro Tubulões” 

 Estacas de Concreto Armado–45Ton.: Como base de sustentação dos pilares da ponte do 
Lado A será executada estacas com profundidades a alcançar uma boa resistência, seguindo as 
especificações da sondagem e projeto executivo anexo. 

 Tubulões Ø 1,00m: Como base de sustentação dos pilares da ponte do Lado B será 
executado Tubulão escavado de Diâmetro 1,00m e Tubo em Anel Concreto como parede de 
sustentação, seguindo as dimensões de projeto executivo anexo. 

 
 
- FUNDAÇÕES: 
 
 Escavação Manual: deverá  ser executada as escavações manuais nas bases da ponte. 

 Lastro de Concreto: Será lançado concreto no fundo das valas, deverá  abranger toda  área 
de vigas, baldrames e blocos sem interferir na união estaca - blocos. 

 Formas: As formas da fundação será  do tipo resinada lisa, devendo ter as amarrações e 
escoramento necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações. 

 Armação Aço CA-50: Será  utilizado ferro CA-50, nas bitolas e tamanhos definidos no projeto. 

 Concreto: Será  utilizado um traço tal que alcance a resistência de Fck-25 Mpa. 

 
 
 
 



 
 
- ESTRUTURA: 
 Formas de Madeirit resinada sem aproveitamento: As formas da estrutura serão de chapas  
de madeira de compensada resinada (esp.=12mm), e terão amarrações e escoramentos necessários 
para não sofrerem deslocamentos e deformacões. 

 Cimbramento: Para sustentação da estrutura deverá ser executado cimbramento na 
quantidade definida no memorial de calculo. 

 Armação Aço CA-50: Será  utilizado ferro CA-50, nas bitolas e tamanhos definidos no projeto. 

 Concreto: Será  utilizado um traço tal que alcance a resistência de Fck-25 Mpa. 

 
 
- SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
 Pilares de Concreto para o Guarda Corpo: Na altura de 1,10m e dimensões 15x15 em 
concreto armado e Instalação de Tubo Galvanizado espessura 2” ligando os pilaretes dos dois lados 
laterais da estrada. 

 Fornecimento de Terra p/ aterro: Durante a construção da ponte deverá,  ser  providenciando 
terra para o aterro. 

 Espalhamento e Compactação de Aterro: Após a cura do concreto da ponte, deve-se iniciar 
o aterro, com espalhamento da terra em camadas de 20 cm, compactadas com rolo vibrador, com 
umidade de 95% do proctor normal. 

 Cascalhamento do Leito da Estrada: Após o aterro dever ser executado pedregulhamento da 
estrada, para 0 

 Plantio de Grama: Para contenção do aterro deve-se plantar grama em placas, tipo batatais. 
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