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1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem por objetivo estabelecer de 

forma sucinta os procedimentos executivos dos serviços a serem realizados para eventual aquisição 

de concreto usinado (30, 25, 20, 15 mpa), incluso serviços de bombeamento, fabricação de forma, 

lona plástica preta e armação para concreto de construção, manutenção ou reparo de peças 

estruturais como: lajes, vigas, pilares, blocos de fundações, estacas, sapatas, vigas paredes, muro de 

arrimo, pisos guias, sarjetas, sarjetões, poços de visita, boca de lobo, pavimentação e outros no 

município de Itupiranga – PA. 

O memorial descritivo e especificações técnicas, como parte integrante de um projeto 

executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 

envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define 

integralmente o projeto executivo e suas particularidades. 

 

2. ETAPAS 

2.1. CONCRETO 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

 Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 30 

MPa, plasticidade ("slump") de 10 +/- 2 cm, preparado com BRITAS 0 e 1.  

 Será utilizado concreto estrutural com resistência característica à compressão(fck) de 30 

MPa, resistência esta que deverá ser atingida aos 28 dias, conforme a ABNT. Considerar um 

consumo de cimento maior ou igual a 280 Kg/m³ e a relação água/cimento em massa de 0,50. O 

acabamento do concreto deverá seguir os níveis e inclinações do projeto. 

 A verificação da trabalhabilidade será efetuada através de ensaios de consistência 

(slumptest). Quanto às verificações de características dos constituintes e da resistência mecânica, 

serão obedecidas as NBR 5732/80 e NBR 5738/80. O lançamento do concreto deverá ser feito 

através de bombeamento aplicado pelo caminhão betoneira. 

 O processo de cura do concreto deverá ser executado com umidificação constante da 

estrutura após acabamento inicial seguindo as diretrizes imposta pela FISCALIZAÇÃO. 

 A granulometria do agregado deve ser compatível com as dimensões da peça e aparência 

desejada a fim de evitar falhas ou nichos no concreto. Deveram ser efetuados lançamento e 



 

          ESTADO DO PARÁ 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA 

 

                                       

 
 
 

aplicação de concreto em estrutura, com cuidado no transporte e adensamento do mesmo. Após o 

lançamento, o concreto será adensado preferencialmente com vibrador. Use somente BRITA e areia 

limpas (sem argila ou barro), sem materiais orgânicos (raízes, folhas, gravetos, etc.) e sem grãos que 

esfarelam quando apertados entre os dedos. A água (doce) também deve ser limpa, clara e sem 

impurezas (boa para beber). Qualquer material (água ou areia) contendo SAL é prejudicial ao 

concreto. 

 Critérios de Medição: Este serviço será medido por volume de concreto m3 (comprimento x 

largura x espessura do concreto), conforme quantitativo e valor apropriado em planilha de preço. 

 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

 Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25 

MPa, plasticidade ("slump") de 10 +/- 2 cm, preparado com BRITAS 0 e 1. 

 Será utilizado concreto estrutural com resistência característica à compressão(fck) de 25 

MPa, resistência esta que deverá ser atingida aos 28 dias, conforme a ABNT. Considerar um 

consumo de cimento maior ou igual a 280 Kg/m³ e a relação água/cimento em massa de 0,50. O 

acabamento do concreto deverá seguir os níveis e inclinações do projeto. 

 A verificação da trabalhabilidade será efetuada através de ensaios de consistência 

(slumptest). Quanto às verificações de características dos constituintes e da resistência mecânica, 

serão obedecidas as NBR 5732/80 e NBR 5738/80. 

 O lançamento do concreto deverá ser feito através de bombeamento aplicado pelo caminhão 

betoneira. O processo de cura do concreto deverá ser executado com umidificação constante da 

estrutura após acabamento inicial seguindo as diretrizes imposta pela FISCALIZAÇÃO. 

 A granulometria do agregado deve ser compatível com as dimensões da peça e aparência 

desejada a fim de evitar falhas ou nichos no concreto. 

 Deveram ser efetuados lançamento e aplicação de concreto em estrutura, com cuidado no 

transporte e adensamento do mesmo. Após o lançamento, o concreto será adensado 

preferencialmente com vibrador. Use somente BRITA e areia limpas (sem argila ou barro), sem 

materiais orgânicos (raízes, folhas, gravetos, etc.) e sem grãos que esfarelam quando apertados entre 

os dedos. A água (doce) também deve ser limpa, clara e sem impurezas (boa para beber). Qualquer 

material (água ou areia) contendo SAL é prejudicial ao concreto. 
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 Critérios de Medição: Este serviço será medido por volume de concreto m3 (comprimento x 

largura x espessura do concreto), conforme quantitativo e valor apropriado em planilha de preço. 

 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

 Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 20 

MPa, plasticidade ("slump") de 13 +/- 2 cm, preparado com BRITAS 0 e 1. 

 Será utilizado concreto estrutural com resistência característica à compressão(fck) de 20 

MPa, resistência esta que deverá ser atingida aos 28 dias, conforme a ABNT. Considerar um 

consumo de cimento maior ou igual a 280 Kg/m³ e a relação água/cimento em massa de 0,50. O 

acabamento do concreto deverá seguir os níveis e inclinações do projeto. 

 A verificação da trabalhabilidade será efetuada através de ensaios de consistência 

(slumptest). Quanto às verificações de características dos constituintes e da resistência mecânica, 

serão obedecidas as NBR 5732/80 e NBR 5738/80. 

 O processo de cura do concreto deverá ser executado com umidificação constante da 

estrutura após acabamento inicial seguindo as diretrizes imposta pela FISCALIZAÇÃO. 

 A granulometria do agregado deve ser compatível com as dimensões da peça e aparência 

desejada a fim de evitar falhas ou nichos no concreto. 

 Deveram ser efetuados lançamento e aplicação de concreto em estrutura, com cuidado no 

transporte e adensamento do mesmo. Após o lançamento, o concreto será adensado 

preferencialmente com vibrador. Use somente BRITA e areia limpas (sem argila ou barro), sem 

materiais orgânicos (raízes, folhas, gravetos, etc.) e sem grãos que esfarelam quando apertados entre 

os dedos. A água (doce) também deve ser limpa, clara e sem impurezas (boa para beber). Qualquer 

material (água ou areia) contendo SAL é prejudicial ao concreto. 

 Critérios de Medição: Este serviço será medido por volume de concreto m3 (comprimento x 

largura x espessura do concreto), conforme quantitativo e valor apropriado em planilha de preço. 

 

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA 

C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) 

 Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 15 

MPa, plasticidade ("slump") de 8 +/- 2 cm, preparado com BRITAS 0 e 1. 



 

          ESTADO DO PARÁ 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA 

 

                                       

 
 
 

 Será utilizado concreto estrutural com resistência característica à compressão(fck) de 15 

MPa, resistência esta que deverá ser atingida aos 28 dias, conforme a ABNT. Considerar um 

consumo de cimento maior ou igual a 280 Kg/m³ e a relação água/cimento em massa de 0,50. O 

acabamento do concreto deverá seguir os níveis e inclinações do projeto. 

 A verificação da trabalhabilidade será efetuada através de ensaios de consistência 

(slumptest). Quanto às verificações de características dos constituintes e da resistência mecânica, 

serão obedecidas as NBR 5732/80 e NBR 5738/80. 

 O processo de cura do concreto deverá ser executado com umidificação constante da 

estrutura após acabamento inicial seguindo as diretrizes imposta pela FISCALIZAÇÃO. 

 A granulometria do agregado deve ser compatível com as dimensões da peça e aparência 

desejada a fim de evitar falhas ou nichos no concreto. 

 Deveram ser efetuados lançamento e aplicação de concreto em estrutura, com cuidado no 

transporte e adensamento do mesmo. Após o lançamento, o concreto será adensado 

preferencialmente com vibrador. Use somente BRITA e areia limpas (sem argila ou barro), sem 

materiais orgânicos (raízes, folhas, gravetos, etc.) e sem grãos que esfarelam quando apertados entre 

os dedos. A água (doce) também deve ser limpa, clara e sem impurezas (boa para beber). Qualquer 

material (água ou areia) contendo SAL é prejudicial ao concreto. 

 Critérios de Medição: Este serviço será medido por volume de concreto m3 (comprimento x 

largura x espessura do concreto), conforme quantitativo e valor apropriado em planilha de preço. 

 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 
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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 da estrutura ao final da execução. 

 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 

 Fôrma de tábua para concreto em fundação (reaproveitamento de 4 vezes). Fabricação, 

montagem e desmontagem de fôrma para radier, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. 

 Foram consideradas perdas por entulho e por reformas necessárias, devido a danos causados 

na desforma dos elementos. Considerou-se que a fôrma de madeira serrada será utilizada 4 vezes. 

 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada. De acordo com a NBR 

15696 – (Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto – Projeto, dimensionamento e 

procedimentos executivos) as fôrmas são “estruturas provisórias que servem para moldar o concreto 

fresco, resistindo a todas as ações provenientes das cargas variáveis resultantes das pressões do 

lançamento do concreto fresco, até que o concreto se torne autoportante”. 

 Critérios de Medição: Este serviço será medido por área m2 (comprimento x largura), 

conforme quantitativo e valor apropriado em planilha de preço. 

 

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 

 Será colocado à lona plástica extraforte preta de 200 micras sobre a base da estrutura do 

pavimento evitando a interação do concreto com as demais camadas da estrutura do pavimento, 

além de proteger o aço contra os efeitos da corrosão e impermeabilizar o pavimento rígido 

corrigindo descontinuidades geradas pelas possíveis deformações entre a base e o pavimento. 

 Critérios de Medição: Estes serviços serão medidos por área m2 (comprimento x largura - 

pista de rolamento + sarjeta), conforme quantitativo e valor apropriado em planilha de preço. 

 

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, 

MALHA 15X15CM 

 Deverá ser utilizada tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-92, (1,48 kg/m²), diâmetro do 

fio = 4,2 mm, espaçamento da malha = 15 x 15 cm. A tela de aço deverá ser cortada nas medidas 

exatas da dama de concretagem e ficar 7,0 a 8,0 cm acima da lona plástica preta de 200 micras, este 
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espaçamento da malha deverá ser garantido através de espaçadores tipo “cocada”, com o 

quantitativo estimado em 01 unidade de espaçador por M² de dama. 

 Critérios de Medição: Este serviço será medido por área m2 (comprimento x largura - pista 

de rolamento), conforme quantitativo e valor apropriado em planilha de preço. 

 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO CALÇADA OU PISO DE CONCRETO 

Será executada calçada em concreto moldado in loco com espessura de 7 (sete)cm. Para isso, 

o terreno deverá ser limpo, livre de entulhos, tocos e raízes, compactado, após a compactação deve-

se inserir a lona plástica em toda a área a ser concretada. 

Para a concretagem, manter o piso úmido por 1 dia, evitando o trânsito sobre o piso. Será 

executado com traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) com preparo mecânico com betoneira 

400 L. 

O concreto deve ser lançado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de madeira. O 

concreto empregado na moldagem do piso deve possuir resistência mínima de 20 MPa no ensaio de 

compressão simples, aos 28 dias de idade. 

 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 

 A base para os poços de visita será executada em alvenaria de bloco de concreto, com 

formato retangular e dimensões internas de 1.5x1.5m e 1.45m de profundidade. Serão constituídas 

por: alvenaria de bloco de concreto estrutural com revestimento em argamassa de cimento com 

areia média 1:5; fundo em concreto armado e cinta de amarração superior para apoio de tampão em 

concreto; o serviço para execução do poço de visita contempla também os serviços de escavação, 

escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras. 

 

 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 

 As caixas para boca de lobo serão executadas em alvenaria de bloco de concreto de 19cm de 

espessura, com formato retangular e dimensões internas de 0.60x1.0m e 1.20m de profundidade. 

Serão constituídas por: alvenaria de bloco de concreto estrutural com revestimento em argamassa de 

cimento com areia média 1:5. Sobre o lastro de areia, executar a caixa, em seguida, posicionar a 
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guia chapéu com a retroescavadeira e assentá-la com argamassa. Executar o complemento em 

alvenaria sobre a caixa até o nível da tampa. Concluído o complemento em alvenaria, revesti-lo 

internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Por fim, colocar a 

tampa pré-moldada com a retroescavadeira. 

 

 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 

CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

 Para execução da guia, deve-se realizar a execução do alinhamento e marcação das cotas 

com o uso de estacas e linha. Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em 

areia.  

 Os meio fios deverão ser moldados com o auxílio de formas, nos trechos curvos as formas 

deverão ser colocadas de modo a fazer uma curvatura de maneira mais perfeita possível. O concreto 

superficial na parte superior da forma deverá ser moldado com ajuda de colher de pedreiro, para que 

sua superfície fique plana. As sarjetas deverão ter inclinação acentuada entre a pavimentação e o 

meio fio. Após a concretagem, sua regularização deverá ser feita com uso de colheres de pedreiro, 

deixando a superfície lisa e plana. 

 Os locais que existirem entradas de garagens ou similares, deverão ser rebaixados com as 

inclinações laterais nunca superiores a 8,33%. 

 

CONTROLE TECNOLÓGICO 

 A CONTRATADA deverá fazer o controle tecnológico dos materiais a serem aplicados, 

conforme preconizado nestas especificações e metodologia vigente em obras de pavimentação 

(CA). Deverá ser feito e observado o controle de qualidade do material, controle da qualidade dos 

agregados, através de ensaios complementares preparação da pista, espessura e compactação das 

camadas, conforme normas e especificações pertinentes a esta frente de serviço, sendo executados 

os seguintes ensaios: 

ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND; 

• ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO; 

• ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES – CONCRETO; 

• ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO; 

• ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE; 
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Esses ensaios devem ser realizados seguindo as especificações do DNER-ME/94. 

 

3. VISTORIAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA 

 Durante a construção das pontes a fiscalização fará vistorias periódicas para avaliar a boa 

execução das estruturas. Deverão ser encaminhadas à fiscalização e ao projetista possíveis 

alterações, dúvidas e modificações que aconteçam na obra. Caberá ao engenheiro projetista a 

análise de qualquer alteração no projeto original.  

 

4. PRAZO EXECUTIVO  

O prazo executivo das obras é 360 dias corridos, contados a partir da Ordem de Serviços 

(OS) emitida pela fiscalização municipal.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A CONTRATADA deverá elaborar um relatório técnico de finalização da obra e entregar ao 

fiscal competente. Este relatório deverá dispor de todas as etapas executadas perfeitamente 

referenciadas por um relatório fotográfico. 

 Depois de todos os serviços executados em conformidade com este memorial 

descritivo/especificações técnicas, projetos e orçamento, a obra não contendo nenhum vício 

construtivo, a FISCALIZAÇÃO receberá a obra analisando toda a execução em questão podendo 

aprovar ou não o recebimento. Caso não haja aprovação, a FISCALIZAÇÃO emitirá uma nota 

informando o motivo estipulando prazo para que os serviços sejam adequados. 

 

6. AUTORIA DO PROJETO 

 A autoria do projeto é do Engenheiro Civil Heins Alfred Loebens inscrito do CREA/PA 

1518161383-PA. 

 

 

 

Itupiranga-PA, 02 de fevereiro de 2022. 
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______________________________ 

Heins Alfred Loebens 

Engenheiro Civil 

CREA 1518161383-PA 


