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PROJETO EXECUTIVO 

 

 

OBRA: Ponte em concreto armado sobre o Córrego Jatobá 

MODALIDADE: Construção 

LOCAL: Município de Guiratinga/MT, região distrital de Vale-Rico 

COORDENADAS: 16°24'39.83"S / 54°10'55.57"O 

DIMENSÕES: 11,50 m x 4,50 m 

ÁREA CONSTRUÍDA: 51,75 m²  
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Não é pos sí vel exi bi r est a im age m  no m o m ent o.  

OBJETIVO: 
 
Demonstrar as caracteristicas de uma ponte em concreto armado, bem como 
descrever todas e quaisquer informações necessárias para a correta execução 
dos serviços de acordo com as normas técnicas brasileiras regulamentares. 

 

APRESENTAÇÃO: 
 
Este Memorial determina o conjunto de informações técnicas necessárias à 
construção de uma ponte em cocreto armado com 11,50m de comprimento e 
4,50m de largura. 
Toda a infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura foram dimensionadas 
para suportar veiculo classe 45, Trem-Tipo 45T. 
Todos os serviços executados e materiais utilizados deverão obedecer às 
especificações dos projetos, memoriais e Normas Técnicas vigentes. 

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
 
O presente projeto foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras 
vigentes: 
 
ABNT NBR 7187: 2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto 
protendido - Procedimento 
ABNT NBR 7188: 2013 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de 
pedestre – Procedimento; 
ABNT NBR 6122: 2019 – Projeto e Execução de Fundação; 
ABNT NBR 6118: 2014 - Projeto de estruturas de concreto  
ABNT NBR 7480:1996 – Barras e Fios de Aço destinados a Armaduras para 
Concreto Armado; 
ABNT NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da 
Construção;  
ABNT NBR 6123: 1988 - Forças devidas ao vento em edificações; 
ABNT NBR 8681: 1984 - Ações e segurança nas estruturas - 
Procedimento 

 

 

INSTALAÇÃO DA OBRA: 
 

Canteiro de Obras 

 

Anteriormente ao inícios da obra, será necessária a instalação de um canteiro 

de obras, respeitando as condições de projeto e as Normas Técnicas Vigentes 

ABNT NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da 

http://www.guiratinga.mt.gov.br/
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Não é pos sí vel exi bi r est a im age m  no m o m ent o.  

Construção, contendo um container sanitário e outras instalações conforme 

necessário. 

 

Placa da obra em chapa de aço galvanizado  

 

Deverá ser fornecida pela CONTRATADA a Placa de Obra com modelo 

forneciedo pela CONTRATANTE para Obras Públicas, de acordo com o 

seguinte parâmetro: Para obras com valor até R$ 450.000,00 - Dim. 2,50 x 

1,25m; 

 

Limpeza Inicial 

 

Em toda a área de projeção da contrução deverá ser executada a limpeza e 

capina manual do terreno, de forma a remover qualquer camada vegetal, 

entulho ou materiais que impeçam ou obstruam a execução dos serviços.  

 
Mobilização 

  
A CONTRATADA tomará todas às providencias relativas à mobilização de 
pessoal, equipamentos e ferramentas necessários para a execução da ponte 
de forma a não prejudicar o cronograma preestabelecido. 

 
Direção técnica da obra 

 
É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de técnicos 
com engenheiro e mestre de obras responsáveis durante toda a execução dos 
serviços. 

 
Locação de obra 
 
A locação da obra deverá estar em conformidade com o projeto de locação 
fornecido pela contratante, onde constam de forma simples e clara todos 
os pontos de referência e níveis necessários para sua locação. 

 
Máquinas e equipamentos de segurança 

 
Será de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos e 
quaisquer equipamentos necessários para à execução da ponte em concreto 
tendo como mínimo os seguintes equipamentos: 
 

Betoneria elétrica 400 ou 600L;  

http://www.guiratinga.mt.gov.br/
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Vibrador elétrico de imersão com ponteira e mangote; 

Serra Circular elétrica; 

Furadeira elétrica 

Sapo Compactador a gasolina 

Martelete Rompedor elétrico  

Grupo Gerador 40kva; 

Ferramentas de mão e similares em quantidades suficientes para o bom 

andamento das obras. 

Também serão necessários equipamentos como os EPI´s (capacete, óculos, 
protetor auditivo, etc.) e EPC´s (protetor solar, etc.) exigidos por Lei. 
 
Serão obedecidas todas as recomendações contidas nas normas 
regulamentadoras como NR 6 e NR 18. 

 

INFRAESTRUTURA: 
 
Estacas escavadas com trado mecânico, sem fluido estabilizante 

As estacas escavadas são definidas no Anexo I da NBR 6122:2019 como 

estacas moldadas in loco, por meio da concretagem de um furo executado por 

trado espiral, que são empregadas onde o perfil do subsolo tem características 

tais que o furo se mantenha estável sem necessidade de revestimento ou de 

fluido estabilizante. A profundidade é limitada à ausência de água durante todo 

o processo executivo, da perfuração à concretagem. 

Para o correto dimensionamento das fundações foi realizado o Ensaio de 

Sondagem Geológica Tipo SPT (Standart Penetration Test), de acordo com a 

Norma NBR – 6484:2001 - Execução de Sondagem de Simples 

Reconhecimento dos Solos. Os relatórios de sondagem, bem como a A.R.T. do 

ensaio do solo, cálculo da capacidade de carga do solo e memórias de cálculo 

do dimensionamento das estruturas estão apresentados em anexo. 

Em conformidade com a 6122: 2019 – Projeto e Execução de Fundação a 

mesma, segundo projeto básico proposto, será executada em concreto armado, 

com resistência: fck = 30MPa. 

A perfuração é feita com trado curto acoplado a uma haste até a profundidade 
especificada em projeto, devendo-se confirmar as características do solo 
através da comparação com a sondagem mais próxima.  
 

Para a execução das estacas, além das especificações constantes no projeto 

básico, deve-se obedecer as seguintes especificações do item J.3.2 da NBR 

6122:2019 referente ao Procedimento de limpeza para estacas escavadas com 

ponta em solo e consideração de carga na ponta: Deve-se utilizar caçamba com 

http://www.guiratinga.mt.gov.br/
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flap ou com fundo duplo rotativo a fim de extrair material solto ou lama com 

percentual de areia superior à especificação aos limites estabelecidos em nesta 

Norma. 

No caso da lama bentonítica, a desarenação da lama deve ser feita com o seu 

lançamento em um reciclador (1 ou 2 ciclones – vazão mínima de 120 m3/h do 

conjunto para altura manométrica de 30 mca). A bomba remove todo o material 

do fundo da estaca, pelo interior do tubo tremonha, encaminhando-o junto com 

a lama para o reciclador, o qual remove todo o material suspenso. 

Dentro do reciclador, a lama passa por duas peneiras (primeira de 5 mm e 

segunda de 0,4 mm). Após esse processo, retorna à escavação com 

características dentro dos limites estabelecidos nesta Norma. Outra 

possibilidade é a troca da lama bentonítica. 

Utilizando-se polímero, como a areia está em suspensão na lama, deve-se 

trabalhar com polímero que não permita que a areia decante, permanecendo 

em suspensão até o final do processo de concretagem. Ao final do processo, 

efetuar a troca da lama. 

A concretagem deve ser feita no mesmo dia da perfuração, através de um funil 

que tenha comprimento mínimo de 1,5 m. A finalidade deste funil é orientar o 

fluxo de concreto. 

No caso de estacas submetidas a esforços de tração, horizontais ou momentos, 

a armadura projetada deve ser colocada no furo antes da concretagem com a 

utilização de espaçadores que permitam o correto recobrimento de concreto nas 

paredes das estacas. 

Para ligação da estaca com o bloco de coroamento devem ser observadas a 

cota de arrasamento e o comprimento das esperas (arranques) definidos em 

projeto. 

O trecho da estaca acima da cota de arrasamento deve ser demolido. A seção 

resultante deve ser plana e perpendicular ao eixo da estaca e a operação de 

demolição deve ser executada de modo a não causar danos. 

Na demolição podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves (potência < 1 

000 W) para seções de até 900 cm2. O uso de marteletes maiores fica limitado 

a estacas cuja área de concreto seja superior a 900 cm2. O acerto final do topo 

das estacas demolidas deve ser sempre efetuado com o uso de ponteiros ou 

ferramenta de corte apropriada. 

Caso haja concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento, o trecho deve 

ser demolido e recomposto. O material a ser utilizado na recomposição deve 

apresentar resistência não inferior à do concreto da estaca. 

No caso de comprimento de arranque inferior ao de projeto, deve-se executar 

emenda por traspasse ou traspasse e solda, conforme a ABNT NBR 6118. Caso 

necessário, a estaca pode ser demolida e recomposta para que o comprimento 

da emenda seja respeitado. 

http://www.guiratinga.mt.gov.br/
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Blocos de coroamento  

São definidos no item 3.4 da NBR 6122 como bloco estrutural que transfere a 

carga dos pilares para os elementos da fundação profunda. 

Em planta, os blocos não podem ter dimensões inferiores a 60 cm. 

Na escavação para execução do bloco sobre as estacas com auxílio de 

máquinas (retroescavadeira ou similar), devem ser observadas as seguintes 

condições: 

a) todas as estacas dos blocos assim escavados devem ser rigorosamente 

inspecionadas após as escavações, no intuito de serem avaliadas quanto à 

integridade estrutural; 

b) caso a inspeção lance alguma dúvida quanto à integridade estrutural de 

alguma estaca, esta deve ser reavaliada; 

c) as caçambas (conchas) dos equipamentos utilizados para tal operação não 

podem possuir largura superior a 50 % do espaço disponível entre as estacas 

do bloco a ser escavado. 

Para execução do bloco de coroamento, é obrigatório o uso de lastro de 

concreto magro com espessura não inferior a 5 cm. A cabeça da estaca deve 

ficar pelo menos 5 cm acima do lastro. 

As fôrmas devem adaptar-se ao formato e às dimensões das peças da estrutura 

projetada, caso o plano da obra, em virtude de circunstancias especiais, não as 

exija mais rigorosas. 

A fôrma deve ser suficientemente estanque, de modo a impedir a perda de pasta 

de cimento, admitindo-se como limite a surgência do agregado miúdo da 

superfície do concreto. 

Os elementos estruturantes das fôrmas devem ser dispostos de modo a manter 

o formato e a posição da fôrma durante toda sua utilização. 

A armadura deve ser posicionada e fixada no interior das fôrmas de acordo com 

as especificações de projeto, caso o projeto da estrutura, em virtude de 

circunstâncias especiais, não as exija mais rigorosas, de modo que durante o 

lançamento do concreto se mantenha na posição estabelecida, conservando-

se inalteradas as distâncias das barras entre si e com relação às faces internas 

das fôrmas. 

A montagem da armadura deve ser feita por amarração, utilizando arames. No 

caso de aços soldáveis, a montagem pode ser feita por pontos de solda. A 

distância entre pontos de amarração das barras das lajes deve ter afastamento 

máximo de 35 cm. 

O cobrimento especificado para a armadura no projeto deve ser mantido por 

dispositivos adequados ou espaçadores e sempre se refere à armadura mais 

exposta. É permitido o uso de espaçadores de concreto ou argamassa, desde 

http://www.guiratinga.mt.gov.br/
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que apresente relação água/cimento menor ou igual a 0,5, e espaçadores 

plásticos, ou metálicos com as partes em contato com a fôrma revestidas com 

material plástico ou outro material similar. 

Não devem ser utilizados calços de aço cujo cobrimento, depois de lançado o 

concreto, tenha espessura menor do que o especificado no projeto. 

Em conformidade com a 6122: 2019 – Projeto e Execução de Fundação a 

mesma, segundo projeto básico proposto, será executada em concreto armado, 

com resistência: fck = 30MPa. 

 

MESO E SUPRAESTRUTURAS: 
 
Pilares/ Vigas/ Paredes de contenção/ Lajes   
 
Conforme NBR 6118/2014 a estrutura será executada em concreto armado 
com resistência: fck= 25MPa, aço CA-50 e CA-60, fôrmas apropriadas de 
madeira, executadas rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. A 
qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por 
profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA-MT.  
 
Os pilares, vigas e lajes possuem dimensões e ferragens, com diâmetros das 
barras de aço, comprimento e espaçamentos, cobrimento das armaduras c= 
3,00cm, conforme especificações do projeto básico estrutural. Todas as 
informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento e demais 
detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A 
concretagem seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e 
adensamento.  
 
As fôrmas devem ser preenchidas em camadas de altura compatível com o 
tipo de adensamento previsto (ou seja, em camadas de altura inferior à altura 
da agulha do vibrador mecânico) para se obter um adensamento adequado. 
Em peças verticais e esbeltas, tipo paredes e pilares, pode ser conveniente 
utilizar concretos de diferentes consistências, de modo e reduzir o risco de 
exsudação e segregação. 
 
As fôrmas e escoramentos devem ser executados de forma a atender as 
dimensões das peças da estrutura projetada. A retirada das fôrmas e 
escoramentos só poderá ser feita quando o concreto estiver suficientemente 
endurecido para resistir às ações de cargas estabelecidas na elaboração do 
projeto básico. Caso não tenham sido utilizados aditivos aceleradores de pega 
ou cimento de alta resistência inicial, a retirada das fôrmas e escoramentos 
não deverá dar-se antes dos seguintes prazos: 03 dias; faces laterais, 14 dias; 
face inferior, deixando pontaletes devidamente encunhados e contra-ventados, 
21 dias; face inferior sem pontaletes. 
 

http://www.guiratinga.mt.gov.br/
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As armaduras devem ser estocadas de forma a manterem inalteradas suas 
características geométricas e suas propriedades, desde o recebimento na obra 
até seu posicionamento final na estrutura. Cada tipo e classe de barra, tela 
soldada, fio ou cordoalha utilizado na obra deve ser claramente identificado 
logo após seu recebimento, de modo que não ocorra troca involuntária quando 
de seu posicionamento na estrutura. Para os aços recebidos cortados e 
dobrados, valem as mesmas prescrições para as diferentes posições. A 
estocagem deve ser feita de modo a impedir o contato com qualquer tipo de 
contaminante (solo, óleos, graxas, entre outros). 
 
A armadura deve ser posicionada e fixada no interior das fôrmas de acordo 
com as especificações de projeto, caso o projeto da estrutura, em virtude de 
circunstâncias especiais, não as exija mais rigorosas, de modo que durante o 
lançamento do concreto se mantenha na posição estabelecida, conservando-
se inalteradas as distâncias das barras entre si e com relação às faces 
internas das fôrmas. 
 
A montagem da armadura deve ser feita por amarração, utilizando arames. 
No caso de aços soldáveis, a montagem pode ser feita por pontos de solda. A 
distância entre pontos de amarração das barras das lajes deve ter 
afastamento máximo de 35 cm. 
 
O cobrimento especificado para a armadura no projeto deve ser mantido por  
dispositivos adequados ou espaçadores e sempre se refere à armadura mais 
exposta.  
 
É permitido o uso de espaçadores de concreto ou argamassa, desde que 
apresente relação água/cimento menor ou igual a 0,5, e espaçadores 
plásticos, ou metálicos com as partes em contato com a fôrma revestidas com 
material plástico ou outro material similar. 
 
Não devem ser utilizados calços de aço cujo cobrimento, depois de lançado o 
concreto, tenha espessura menor do que o especificado no projeto. 
 
O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes 
necessários (brita, areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de 
amassamento.  
 
Após a concretagem, enquanto não atingir o endurecimento satisfatório do 
concreto, este deverá ser protegido contra agentes prejudiciais como mudança 
de temperatura, chuva forte, agentes químicos, bem como choques e 
vibrações. A proteção contra secagem prematura deverá ser exigida pelo 
menos durante os sete primeiros dias, após o lançamento do concreto, com 
umedecimento constante da superfície.  
 
Antes da aplicação do concreto, deve ser feita a remoção cuidadosa de 
detritos. 
O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura, além 
dos componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente 
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envolvidos na massa de concreto. 
 
Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do concreto após o 
início da pega. Concreto contaminado com solo ou outros materiais não deve 
ser lançado na estrutura. 
 
O concreto deve ser lançado o mais próximo possível de sua posição definitiva, 
evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das fôrmas e nas 
armaduras. 
 
Devem ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. 
No lançamento convencional, os caminhos não devem ter inclinação 
excessiva, de modo a evitar a segregação decorrente do transporte.  
 
O molde da fôrma deve ser preenchido de maneira uniforme, evitando o 
lançamento em pontos concentrados, que possa provocar deformações do 
sistema de fôrmas. 
 
O concreto deve ser lançado com técnica que elimine ou reduza 
significativamente a segregação entre seus componentes, observando-se 
maiores cuidados quanto maiores forem a altura de lançamento e a densidade 
de armadura. Estes cuidados devem ser majorados quando a altura de queda 
livre do concreto ultrapassar 2 m, no caso de peças estreitas e altas, de modo 
a evitar a segregação e falta de argamassa (como nos pés de pilares e nas 
juntas de concretagem de paredes).  
 
Entre os cuidados que podem ser tomados, no todo ou em parte, recomenda-
se o seguinte: 
 
_ emprego de concreto com teor de argamassa e consistência adequados, a 
exemplo de concreto com 
características para bombeamento; 
_ lançamento inicial de argamassa com composição igual à da argamassa do 
concreto estrutural; 
_ uso de dispositivos que conduzam o concreto, minimizando a segregação 
(funis, calhas e trombas, por 
exemplo). 
 
Será realizada a execução de muros de contenção de concreto armado 
moldados in loco (alas). O preenchimento com aterro das caixas de contenção 
deverá ser realizado pela CONTRATADA. 
 
Nos acessos à ponte será executado o aterro compactado em camadas de 
20,00cm até atingir a altura da laje da ponte. Lembrando que toda a execução 
da obra deverá obedecer aos detalhes do projeto e Normas Técnicas Vigentes 
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Não é pos sí vel exi bi r est a im age m  no m o m ent o.  

ACESSÓRIOS 
 
Placa de Identificação 

Serão fornecidas e instaladas duas placas em chapa de aço galvanizado com 
a idetificação da ponte, classe e extensão, conforme detalhes do projeto de 
arquitetura. 
 
Retoques e limpeza 

 
Após a montagem da ponte, toda a área afetada será limpa, e serão 
realizados todos os arremates finais necessários para a entrega da ponte. 

 
Todo o Entulho da obra será removido após a montagem da mesma e é de 
total e inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 
 

 

Eng. Civil Vângeo Bueno de Sá 

Crea: MT 029738 

Prefeitura Municipal de Guiratinga 

 

Guiratinga/MT, 11 de fevereiro de 2020. 
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3-MEMORIAL DE CÁLCULO DAS ESTRUTURAS 
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4-RELATÓRIO DE SONDAGEM 
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5-A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA) 
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6-PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAL DE 

CÁLCULO DO ORÇAMENTO 
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7-CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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8-RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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9-CD-ROM 
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