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MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra- CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO INGAÍ 

Município de LUMINÁRIAS- MG 

 

 

    A execução dos serviços obedecerá às normas e métodos da ABNT. 

      

1- SERVIÇOS PRELIMINARES      

 

CANTEIRO DE OBRAS 

 

- A empreiteira se encarregará de todo o canteiro de obras, das instalações, 

equipamentos, transporte dos funcionários. Todos os materiais  necessários ao 

desenvolvimento dos trabalhos, inclusive vigas metálicas e placas de concreto do 

tabuleiro  serão fornecidos pela Prefeitura. 

 

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 

 

- Compreende os serviços de limpeza da área onde serão executados os serviços e 

também área para armazenagem de materiais e outras necessidades do canteiro de 

obras, como escavações mecânicas em terra. 

OBS: Estes serviços serão executados pela Prefeitura. 

 

LOCAÇÃO DA OBRA 

 

- Compreende os trabalhos de demarcação da obra, onde o serviço será executado. 

 

         2- FUNDAÇÕES 

 

- Escavação – As escavações em terra necessárias para a execução dos serviços de 

implantação da ponte serão feitas pela Prefeitura municipal, inclusive a cravação 

das estacas de madeira. Deverão ser tomadas todas as precauções quanto a 

segurança em relação à segurança dos trabalhadores pois os serviços  serão 

executados em terrenos saturados portanto pouco estáveis. 

- Deverá ser construída base em concreto armado na margem esquerda do rio e 

adequação da base existente na margem direita  para apoio das vigas metálicas, 

conforme projetos. Estas bases deverão ser suficientemente resistentes para 

suportar os esforços provenientes do tráfego a que estará sujeito.  

- Foram previstas a fixação de estacas de madeira na margem esquerda do 

córrego. Qualquer interferência na execução destes serviços deverá ser 

comunicada à Prefeitura para possíveis modificações no projeto executivo. 

A prefeitura se encarregará de executar os aterros necessários no encabeçamento 

da ponte. 

-As bases serão executadas parte em concreto armado e parte em concreto 

ciclópico, conforme projeto 

 

3 – MONTAGEM DAS VIGAS METÁLICAS E PLACAS DE CONCRETO 
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- A montagem e fixação das vigas metálicas e placas em concreto para tabuleiro 

da ponte obedecerá ao projeto e manual do fabricante. Será feita no local 

definitivo da instalação dos mesmos sobre base previamente construída. 

- A Prefeitura se encarregará destes serviços. 

 

 

5 – REATERRO COMPACTADO 

 

 - Como se trata de leito de via, o reaterro deverá ser      criterioso, com especial 

atenção à compactação ( 95% proctor normal) que deverá ser feita com 

equipamentos adequados e em camadas de 20cm de altura do leito da via, para 

evitar abatimentos no terreno. 

OBS: Este serviço será executado pela Prefeitura. 

 

6 – GUARDA CORPO E GUARDA RODAS 

 

- O guarda corpo será executado em tubos metálicos galvanizados com 2” de 

diâmetro e altura de 1,05 m conforme planilha de custos e projeto. 

 

 

6- LIMPEZA DA OBRA 

 

-Após término dos serviços o local da obra deverá ser entregue limpo, sem restos 

de materiais ou quaisquer entulhos. 

 

9- OBSERVAÇÃO. 

 

-Qualquer dúvida ou omissão desta especificação será resolvida ou esclarecida 

pelo engº da obra. 

                                           

 

                 

______________________ 

Antonio Marco Nascimento 

                                             Engº civil-CREA 44781/D 

 

 

 

 


