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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto:
Proprietário:

Construção de muro de arrimo

Prefeitura Municipal de Onça de Pitangui

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI
ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO:
O presente memorial descreve as soluções técnicas adotadas para a execução da obra de construção de
muro de arrimo que será executado no povoado de Colônia, divisa com a quadra esportiva, no Município
de Onça de Pitangui-MG.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
GENERALIDADES:
A execução das obras e serviços de engenharia obedecerá às presentes especificações, às exigências
emanadas da Fiscalização e às normas técnicas da ABNT.
Se devido a contingências locais for aconselhável qualquer adaptação na concepção do projeto, esta só será
efetuada de comum acordo entre as partes, e desde que absolutamente necessárias.
A Contratada, vencedora da Licitação, deverá manter na obra:
- Mestre de obras, operários e demais funcionários em número e grau de especialização compatíveis com a
natureza das obras e serviços.
- As obras e os serviços deverão ser acompanhados/monitorados por um Responsável Técnico (Engenheiro
Civil Habilitado), mantendo no canteiro de obras todas as plantas, especificações e demais elementos do
projeto para consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionários, preposto e órgãos de fiscalização.
O Responsável Técnico pelos serviços de obra deve respeitar as seguintes recomendações:
a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de qualquer uma das atividades
relacionadas com os serviços de obra:
- das condições contratuais dos serviços de obra;
- dos Projetos para Execução;
- das respectivas especificações;
- do Cronograma Físico-Financeiro;
- das condições locais onde será implantada a obra;
- das Normas Técnicas Brasileiras.
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b) esclarecer as dúvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com antecedência mínima de 10 (dez)
dias a partir da data prevista no Cronograma Físico-Financeiro contratual.
c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, elementos, componentes
materiais adotados na execução da obra, nos termos da legislação vigente.

e

SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO:
Deverá ser observado, pelo órgão executor dos serviços, a Legislação do Ministério do Trabalho que
determina obrigações no campo de segurança, higiene e medicina do trabalho, e o mesmo será o único
responsável quanto ao uso obrigatório e correto, por seu pessoal de obra, dos equipamentos de proteção
individual, de acordo com a Legislação vigente.
Poderá o órgão executor, promover às suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de prevenção de
acidentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veículos, transporte de materiais e
quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros.
PROJETOS:
As obras obedecerão rigorosamente às plantas, especificações e detalhes do projeto e aos demais
elementos que a Fiscalização venha a fornecer.
Eventuais modificações no projeto só poderão ser efetuadas, se previamente aprovadas pela Fiscalização, e
desde que absolutamente necessárias.

1.0 – TRABALHO EM TERRA
1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO
ESTRADAL H MENOR OU IGUAL A 1,50M.

Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim de
resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possíveis danos causados por
carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que
forem utilizados. Todo movimento de terra será executado em função das cotas apontadas no
projeto de implantação, e com o mínimo de incômodo para com a vizinhança (terrenos adjacentes).
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2.0 - FUNDAÇÃO
2.1 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
Apiloar o fundo das valas para lançamento do concreto.
2.2 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO NA OBRA.

Generalidades
O preparo do concreto será executado mediante equipamento apropriado e bem dimensionado, em
função das quantidades e prazos estabelecidos da obra.
O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente às condições de
resistência, durabilidade e impermeabilidade adequada as condições de exposição, assim como
obedecer, além destas especificações, as recomendações das normas vigentes da ABNT.
Materiais
Será exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os agregados
de uma só procedência, a correta utilização dos agregados graúdos e miúdos, de acordo com as
dimensões das peças a serem concretadas, e fixação do fator água-cimento, tendo em vista a
resistência e a trabalhabilidade do concreto compatível com as dimensões e acabamento das peças.
O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente, deverão ser
sempre da mesma procedência, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e comprovadas por
inspeções visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes necessários, a critério da
Fiscalização.
No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serão prescritos pela Fiscalização em consonância com o projeto
estrutural. Vedar-se-á o uso de aditivos que contenham cloreto de cálcio.
Cimentos especiais, tais como os de alta resistência inicial, só poderão ser utilizados com a
autorização da Fiscalização, cabendo à Empreiteira apresentar toda a documentação, em apoio e
justificativa da utilização pretendida.
Ensaios
Os ensaios para caracterização dos materiais e os testes para fixação dos traços, serão
realizados por laboratórios idôneos e os resultados apresentados para aprovação da Fiscalização,
antes do início de cada etapa do trabalho.
Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente testados para
comprovação de sua adequação ao traço adotado.
Os corpos de prova a serem testados serão retirados dos locais abaixo relacionados.
Sapatas ou blocos de fundação: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o 1° piso: 2 séries;
vigas de respaldo da cobertura: 2 séries. Cada série será representada por quatro corpos de prova
onde dois deles serão rompidos aos sete dias de moldagem e os demais com 28 dias.
Caso utilizado concreto usinado deverá se obter uma série de cada caminhão betoneira.
Dosagem
Todos os materiais componentes do concreto serão dosados ou proporcionados de maneira a
produzir uma mistura trabalhável em que as quantidades de cimento e água sejam mínimas
necessárias para obtenção de um concreto denso, resistente e durável.
Na dosagem cuidados especiais deverão ser tomados a fim de que a elevação da temperatura seja a
mínima possível.
MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO
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O concreto preparado no canteiro de serviços deverá ser misturado em betoneiras, a fim
de possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.
O amassamento mecânico em canteiro durará, sem interrupção, o tempo necessário para permitir a
homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duração
necessária aumentará com o volume de concreto amassado e será tanto maior quanto mais seco for
o concreto.
O tempo mínimo para o amassamento deverá atender à NBR 6118/2007, e a adição da
água será efetuada sob o controle da Fiscalização.
No caso de mistura do concreto em usina, esta deverá ser acompanhada no local por técnicos
especialmente designados pela Empreiteira e pela Fiscalização.
TRANSPORTE DO CONCRETO
O concreto será transportado até as formas no menor intervalo de tempo possível.
Nesse sentido, os meios de transporte serão tais, que fique assegurado o mínimo de tempo gasto
no percurso e que se evite a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da
mistura.
Para tanto, seguir-se-á o disposto na NBR 6118/2014.
LANÇAMENTO DO CONCRETO
O lançamento do concreto obedecerá ao plano prévio específico e aprovado pela
Fiscalização, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano. No caso de
pilares, deve-se concertá-los até o nível do fundo das vigas, antes de colocar as armações das
respectivas lajes e vigas.
A Empreiteira comunicará previamente à Fiscalização, e em tempo hábil, o início de
toda e qualquer operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada após sua
correspondente liberação, a ser dada pela própria Fiscalização.
O início de cada operação de lançamento está condicionado à realização dos ensaios de abatimento
(SLUMP TEST), pela Empreiteira e na presença da Fiscalização, em cada betonada ou caminhãobetoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estará compreendido entre 5 e 1.
O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças
embutidas e preparação das superfícies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.
Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente
de concretagem serão limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado.
Especiais cuidados serão tomados na limpeza das formas com ar comprimido e equipamentos
manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalização poderá exigir abertura de filtros ou
janelas nas formas, para remoção de sujeiras.
O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto possível e praticável,
diretamente em sua posição final e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação.
No caso de pilares, para evitar formação de vazios antes da sua concretagem, deve-se colocar na
forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando e mesmo fator água e cimento
do concreto, com 3 a 4 cm de altura.
Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra nº. 2 do concreto, lançando
nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resistência.
A queda vertical livre além de 2,0 metros não é permitida. A utilização de tremonha
(tubo com funil) é recomendável.
O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo
de pega do concreto.
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Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente
terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operação de lançamento deverá ser tal
que o efeito de retração inicial do concreto seja mínimo possível.
Caso seja realmente necessária a interrupção de uma peça qualquer (viga, laje, parede, etc.), a
junta de concreto deverá ser executada perpendicular ao eixo da peça e onde forem menores os
esforços de cisalhamento.
Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência que poderá agir na superfície
da junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciarse o lançamento, deverá ser removida a nata e feita limpeza na superfície da junta.
Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de densidade
e deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente
confinado junto às formas e peças embutidas.
ADENSAMENTO DO CONCRETO
Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado com equipamento
adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será cuidadoso para que o concreto preencha
todos os vazios das formas.
Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se formem nichos ou
haja segregação dos materiais; dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem
vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência.
O adensamento do concreto se fará por meio de equipamentos mecânicos através de
vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem
preenchidas, a critério da Fiscalização.
Para as lajes poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de forma estará
condicionada à autorização da Fiscalização e a medidas especiais, visando assegurar a imobilidade
e indeformabilidade dos moldes.
Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e
armaduras. A vibração deverá ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais,
principalmente onde a aparência e qualidade da peça estrutural é requisito importante.
Sempre será observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescrições da norma NBR
6118/2014.
CURA DO CONCRETO
Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo
de impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento.
Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser protegidas contra
chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir
fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura.
Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente umedecidas
com água, durante pelo menos 7 (sete) dias após o lançamento. Como alternativa, poderá ser
aplicado agente químico de cura, de modo que a superfície seja protegida pela formação de uma
película impermeável.
Não poderão ser usados processos de cura que descolorem as superfícies expostas do
concreto ou que reduzam a aderência ou penetração das camadas de acabamento que vierem a ser
aplicadas.
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Todo o concreto não protegido por formas e todo aquele já desformado, deverá ser
curado imediatamente após ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superfícies.
O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura em que será executada.

2.3 CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 MENOR OU IGUAL A 12,5 MM.
Generalidades
As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço do tipo CA-50A e fios do tipo
CA-60, bitolas especificadas em projeto e deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das
normas e especificações contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de aceitação de cada lote de
aço, a Empreiteira providenciará a realização dos correspondentes ensaios de dobramento e
tração, através de laboratório idôneo, de acordo com as NBR ISO 6892/2002 e NBR 6153/1988
da ABNT. Os lotes serão aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios
exigidos na NBR 7480/2007.
Para montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada dupla,
sendo permitida a solda apenas se atendidas condições previstas na NBR 6118/2014.
A Empreiteira deverá executar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, arames,
amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que
for necessário, para a perfeita execução desses serviços de acordo, com as indicações do projeto ou
determinações da Fiscalização.
Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico
inibidor de corrosão para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como
substrato, devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, óleo, graxa, nata de
cimento e outras substâncias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como
aplicador, garantida a perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de corrosão com
trincha de cerdas médias, até atingir a espessura aproximada de 0,5mm. A segunda demão
será feita em 2 ou 3 horas após a primeira, ficando a espessura final de película para duas
demãos estimada em 1mm.
As armaduras serão de preferência revestidas em toda a superfície com o revestimento
inibidor de corrosão.
É recomendável que as superfícies de concreto adjacentes às armaduras tratadas com o
revestimento inibidor de corrosão, também sejam revestidas com o mesmo material, em duas
demãos, aplicadas a trincha.
Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no mínimo 24 horas.
Cobertura de concreto
Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobertura de
concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2014.
Para garantia do recobrimento mínimo preconizado em projeto, serão confeccionadas pastilhas
de concreto com espessuras iguais à cobertura prevista. A resistência do concreto das
pastilhas deverá ser igual ou superior a do concreto das peças as quais serão incorporadas. As
pastilhas serão providas de arames para fixação nas armaduras.
Limpeza
As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância
prejudicial à aderência, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI
ESTADO DE MINAS GERAIS

De preferência, desde que viável, a limpeza da armadura será feita fora das respectivas formas.
Quando feita em armaduras já montadas nas formas, será cuidadosamente executada, de modo a
garantir que os materiais provenientes dessa limpeza não permaneçam retidos nas próprias formas.
Dobramento
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com raios de curvatura
previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos na NBR 6118/2014.
As barras não poderão ser dobradas junto a emendas com solda.
Emendas
As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no
projeto, respeitando-se as prescrições contidas na NBR 6118/2014.
As que não forem previstas, só poderão ser localizadas e executadas conforme a mencionada
norma.
Fixadores e espaçadores
Para manter o posicionamento da armadura e durante as operações de montagem,
lançamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espaçadores, desde que
fique garantido o recobrimento mínimo preconizado no projeto e que sejam totalmente envolvidas
pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas.
Proteção
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar
dispostas de modo a não acarretarem deslocamento nas armaduras.
As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação através de pintura com nata de
cimento ou óleo solúvel e, na retomada da concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa
aderência.

3.0 - SUPERESTRUTURA

3.1 PILAR
3.1.1 Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra.
Ver generalidades no item 2.2.
3.1.2 Corte, dobra e armação
Ver generalidades no item 2.3.
3.1.3 Forma e desforma em tábuas de pinho, exclusive escoramento 3x.

Generalidades
A planta das formas será parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execução
deverá atender às prescrições constantes na NBR 6118/2014 e às demais normas pertinentes aos
materiais empregados (madeira e aço).
Materiais:
Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e
indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada
bruta.
Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas (tipo Madeirit), madeira
aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica, ou simplesmente outros tipos de
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materiais, conforme a conveniência da execução, desde que sua utilização seja previamente
aprovada pela fiscalização.
O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a
conveniente limpeza e se verifique que eles estão isentos de deformações, também a critério da
Fiscalização.
Execução:
As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as
deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam
desprezíveis.
As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as
dimensões requeridas no projeto estrutural.
Garantir-se-á a vedação das formas, de modo a não permitir fuga da nata de cimento.
A amarração e o espaçamento das formas deverão ser feitas através de tensor passando
por tubo plástico rígido de diâmetro conveniente e com espaçamento uniforme.
Após a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serão vedados com argamassa.
A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou
espaçadores próprios em PVC, porém não se admitirá uso de tacos de madeira.
Os pregos serão usados de modo a não permanecerem encravados no concreto após a
desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-á utilizar a elevação destas, como
forma na execução de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde
que as dimensões das peças estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das peças sejam
fechadas com cuidados específicos de vedação, alinhamento, prumo e travamento.
Na forma dos pilares deverão ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para
limpeza da junta concretada.
Escoramento
As formas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformações superiores a 5 mm, em obediência ao
que prescreve a NBR 6118/2014.
Precauções anteriores ao lançamento do concreto
Antes do lançamento do concreto, serão conferidas as medidas e as posições das formas, a fim de
assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas na NBR
6118/2014.
As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de
incrustações de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão
convenientemente molhadas até a saturação, fazendo-se furos para escoamento de água em
excesso.
DESFORMA DA ESTRUTURA
As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para
suportar com segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes, e as superfícies tenham
suficiente dureza para não sofrerem danos na ocasião da sua retirada
A Empreiteira providenciará a retirada das formas, obedecendo à NBR 6118/2007, de
maneira e não prejudicar as peças executadas.
Os prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser de 3 (três) dias para faces
laterais das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados
e convenientemente espaçados, a fim de garantir estabilidade mecânica à estrutura.
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Ficará a critério da Fiscalização, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com prazos
inferiores àqueles estabelecidos na NBR 6118/2014.
3.2 VIGAS
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Fornecimento e lançamento de concreto.
Ver generalidades no item 2.2
Corte, dobra e armação
Ver generalidades no item 2.3
Forma e desforma em tábuas de pinus.
Ver generalidades no item 3.1.3

4.0 - ALVENARIA

4.1 Alvenaria de bloco de concreto cheio.
Toda alvenaria será executada com blocos de concreto 39x19x19, vasado, fabricados de
acordo com a NBR 6136/2016.
Entre cada fiada de blocos devem ser inseridas duas barras de aço CA 60 Ø 5.0, sendo essas
engastadas nos pilares adjacentes.
O concreto para enchimento deve seguir às generalidades do item 2.2 e ter FCk mínimo de 20
MPa.
4.2 Dreno vertical de brita
O dreno será executado em toda extensão da parte traseira do muro, largura de 20cm
conforme detalhe de muro tipo na prancha 02/04 sendo uma camada de concreto, ver
generalidades item 2.2, de 20x20, no mínimo, servindo como base de apoio para o tubo de
pvc perfurado, sendo o restante preenchido com brita.
5.0- PISOS E REVESTIMENTOS
5.1 Chapisco com argamassa
Execução de chapisco com argamassa de cimento e areia em proporção de 1:3 a peneira.
5.2 Lastro de concreto magro
Após nivelamento do terreno, descrito em projeto arquitetônico, lançar uma camada de 8cm
de concreto magro, sendo executado com juntas de dilatação formando quadros mínimos de
4mx4m. Ver generalidades do concreto no item 2.2.
5.3 Execução de contra piso desempenado, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3,
espessura de 2,5 cm, sobre o lastro de concreto, respeitando as juntas de dilatação.
5.4 Execução de meio-fio conforme os padrões do DNIT, e, locais determinados em projeto
arquitetônico.
5.5 Rampa para acessibilidade
Execução de rampa de acessibilidade conforme NBR 9050.

6.0- INSTALÇÕES ELÉTRICAS

6.1 Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto.
Execução de caixa de passagem conforme especificação SETOP.
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6.2 Cabo flexível
Instalação de cabos flexíveis ligando energia que vem da quadra, aos fundos, aos postes de iluminação,
conforme determinados em projeto Arquitetônico.
6.3 Poste de iluminação
Instalação de Poste de iluminação em locais determinados em projeto.
6.4 Mangueiras corrugadas
Instalação de mangueiras corrugadas conduzindo os cabos da quadra aos postes.
6.5 Relés fotoelétrico
Instalação de relé nos postes de iluminação.
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