MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO BÁSICO
EXECUÇÃO DE PÓRTICO NO ACESSO DA CIDADE
ARROIO DO MEIO/RS
RUA DR. JOÃO CARLOS MACHADO

PROPRIETÁRIO:
OBRA:
LOCAL:

Prefeitura Municipal de Arroio do Meio
Pórtico de Acesso a Cidade;
Rua Dr. João Carlos Machado, Acesso a Cidade.

Dados de Projeto
ART:

11492720

Previsão de Execução:

05 Meses

Altura Aproximada:

11,80ml

Projeção sobre a pista:

11,5ml

1. História:

Base Histórica e linha de projeto

Pilar: Baseado no pilar central da ponte de ferro, a qual é um marco histórico muito
representativo ao município.
Juntamente ao pilar, está fixado o mapa do Município, gravado os bairros e
localidades, representando as comunidades que formam o mesmo.
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Cobertura em projeção: Tem seus apoios na pilar mencionado, este em três braços,
representando os três arroio que cortam o Município, Arroio Grande, Arroio Forqueta é Arroio do
Meio, o qual dá nome ao Município. Estas três derivações juntam-se como afluentes e ajudam a
formar o Rio Taquari, o qual teve um papel importante no desenvolvimento do Município, no que
tange o transporte fluvial, muito empregado em um período passado.
Por fim esta cobertura é revestida com chapa perfurada, com projeção interna de luzes,
que projeta um caminho brilhante ao futuro.

2. Introdução

Especificação Técnica dos Serviços

O presente memorial descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais e serviços
a serem executados na “Execução de um pórtico de acesso ao Município”, a obra compreende a
execução dos serviços de movimentação de solos, execução do pórtico subdividido em execução do pilar
principal e seus serviços complementares, execução de uma cobertura em projeção e seus serviços
complementares. Todos os serviços obedecerão ao dimensionamento e as especificações constantes no
projeto executivo da obra.
O material a ser utilizado na obra deverá ser de primeira qualidade, sem quebras ou falhas,
na presença de material impróprio a fiscalização dará autorização para descarte. O qual não deverá
ocorrer sem a presença do mesmo.
A mão-de-obra a ser empregada na obra deverá ser composta de operários tecnicamente
capazes e conhecedores de suas funções. Desta forma busca-se obter a melhor execução e o melhor
acabamento em todos os serviços, que somente serão aceitos nestas condições.
As empresas candidatas para obra, deverá possuir em seu quadro de funcionários em no
mínimo 05 funcionários que já tenham executado os cursos das NRs-18, número este necessário ao
volume e prazo de execução.

3. Práticas Gerais de Construção:
3.1
3.2
3.3
3.4

Objetivo: Execução de um pórtico de acesso ao Município de Arroio do Meio/RS
Objeto: Execução do Pórtico de Acesso
Contratante: Município de Arroio do Meio – RS
Contratada: Empresa contratada para execução dos serviços mencionados no objeto, bem
como relacionados na planilha orçamentária.
3.5 Legislação, Normas e Regulamentos: A contratada será responsável pela observância das
leis, decretos, regulamentos, portarias e normas municipais, estaduais e federais diretas, e
indiretas aplicáveis ao objeto do contrato.
3.5.1 A contratada deverá apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica
3.5.2 Não poderá iniciar os serviços sem termo de início e marcação dos locais pela equipe
de engenharia
3.5.3 Apresentar a fiscalização os funcionários possuidores dos diplomas ou
comprovantes de execução dos cursos de NR18, NR35;
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3.5.4

É de responsabilidade da contratada o cumprimento de todas as disposições e
acordos relativos a legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que
se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;
3.5.5 A contratada é responsável e deverá fornecer todos os equipamentos necessários
para correta execução dos serviços, bem como os equipamentos de Proteção
Individual;
3.6 Diário de Obra: A contratada será responsável pelo preenchimento do diário de obra,
instrumento de permanência no local da obra e de uso obrigatório, medições somente serão
validadas com a apresentação do mesmo. Se a empresa não o possuir, segue em anexo I,
modelo para referência.
3.7 Fiscalização: Atividade exercida de modo sistemático pela contratante seus prepostos,
objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e
administrativas, em todos os seus aspectos.
3.8 Responsabilidade : A contratada responderá pela qualidade e segurança da obra nos
Termos do artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer
falhas, vícios, e defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período,
independentemente de qualquer pagamento do contratante; Desta forma por se tratar de
obra em parceria mútua com a Administração Pública, a contratada caso observe algum
serviço ou material que posso comprometer a obra, tem o compromisso de se reportar a
fiscalização para providência, a conivência e a indução ao erro acarretará na aplicação das
cláusulas de responsabilidade;
3.9 Medição e Recebimento: A medição dos serviços serão baseadas em relatórios elaborados
pela contratante, registrando o área que antecedeu o reparo, e após reparo. Aliado ao
relatório será anexado fotos relativas ao andamento dos serviços. Serviços esses que serão
recebidos somente os mesmos estarem conclusos.
3.10 Limpeza e organização da obra: É de responsabilidade da contratada manter a
organização da obra, e para os serviços finais de compactação deverá a obra estar limpa e
livre de entulhos.

4. Etapas dos serviços e execução:
4.1 Locação da área :
4.1.1 Execução: Será efetuado “in loco” a marcação da área necessária;
4.1.2 Responsável: Município de Arroio do Meio;
4.1.3 Unidade: Metro quadrado;
4.1.4 Serviços necessários: Isolamento do local. (Cones e fitas Zebradas);
4.2 Escavação para execução das fundações:
4.2.1 Execução: Remoção dos solos para execução das estacas e bloco de
coroamento/sapata;
4.2.2 Responsável: Contratada;
4.2.3 Unidade: Metro cúbico;
4.2.4 Serviços: Será executado a remoção do solo em nível e dimensões necessárias para
execução da obra; Posteriormente será executada as estacas com auxílio de trado
rotatório; Sobre elas será executado bloco de coroamento/sapata;
4.3 Estrutura do Pilar:
4.3.1 Execução: Serviços de execução de pilar em concreto armado, revestido com
alvenaria de pedra grês;
4.3.2 Responsável: Contatada;
4.3.3 Unidade: Metro cúbico;
4.3.4 Serviços: Será executado o pilar em concreto armado com formas deslizantes com
auxílio de andaimes, sobre esta estrutura será aplicado alvenaria com pedra grês,
com juntas iguais ao do pilar central da ponte de ferro. Deverá ser respeitado as
inclinações e curvaturas;
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4.4 Estrutura Metálica:
4.4.1 Execução: Será executado a estrutura metálica em perfil U, treliçado, e ancorado no
pilar.
4.4.2 Responsável: Contratada;
4.4.3 Unidade: Metro quadrado executado;
4.4.4 Serviços: A estrutura será executada em perfil U calandrado ou moldado e soldado
obedecendo as curvaturas de projeto. Após será executado um revestimento em
chapa perfurada com formato de furos e dimensões aleatórias a serem definidas;
4.5 Infraestrutura elétrica: ( A ser executado a posterior)
4.5.1 Execução: Serviços de instalação elétrica para instalação de iluminação em LED
4.5.2 Responsável: Município de Arroio do Meio;
4.5.3 Unidade: Unidade Instalado;
4.5.4 Serviços: Será executados os serviços de iluminação em LED obedecendo o projeto
elétrico específico e SPDA.
4.6 Canteiros e Paisagismo: ( A ser executado a posterior)
4.6.1 Execução: Será executado a revitalização do canteiro no lado oposto a execução do
Pórtico.
4.6.2 Responsável: Contratada;
4.6.3 Unidade: Metro quadrado;
4.6.4 Serviço: Serão executados novos muros de contensão em pedra grês, no mesmo
formato e dimensões do que o pórtico. Sobre o muro será fixado pilares em tubo,
com ligação em corrente para restringir o acesso. Ornamentalmente será aplicado
flores e recomposição de grama
4.7 Serviços Complementares :
4.7.1 Execução: Serviços de confecção e fixação de painel em aço corten, com o desenho
marcado e vazado a laser dos bairros e localidades; E aplicado o Nome do Município
curvo em aço inox;
4.7.2 Responsável: Contratada;
4.7.3 Unidade: Metro quadrado;

5. Considerações Finais:

5.1 Recebimento e pagamento: Efetuado os serviços pela contratada, o fiscal do contrato
efetuará a vistoria final e conferência dos serviços para emissão da medição. A fiscalização
será responsável por protocolar a medição e solicitação da nota fiscal dos serviços.

Arroio do Meio (RS), 24 de setembro de 2021

ALDIR DE BONA
Eng° Civil- CREA/RS 183518
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MEMORIAL DE FOTOS PROJETO BÁSICO
EXECUÇÃO DE PÓRTICO NO ACESSO DA CIDADE
ARROIO DO MEIO/RS
RUA DR. JOÃO CARLOS MACHADO

PROPRIETÁRIO:
OBRA:
LOCAL:

Prefeitura Municipal de Arroio do Meio
Pórtico de Acesso a Cidade;
Rua Dr. João Carlos Machado, Acesso a Cidade.

Dados de Projeto
ART:

11492720

Previsão de Execução:

05 Meses

Altura Aproximada:

11,80ml

Projeção sobre a pista:

11,5ml

1. História:

Base Histórica e linha de projeto

Pilar: Baseado no pilar central da ponte de ferro, a qual é um marco histórico muito
representativo ao município.
Juntamente ao pilar, está fixado o mapa do Município, gravado os bairros e
localidades, representando as comunidades que formam o mesmo.
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Cobertura em projeção: Tem seus apoios na pilar mencionado, este em três braços,
representando os três arroio que cortam o Município, Arroio Grande, Arroio Forqueta é Arroio do
Meio, o qual dá nome ao Município. Estas três derivações juntam-se como afluentes e ajudam a
formar o Rio Taquari, o qual teve um papel importante no desenvolvimento do Município, no que
tange o transporte fluvial, muito empregado em um período passado.
Por fim esta cobertura é revestida com chapa perfurada, com projeção interna de luzes,
que projeta um caminho brilhante ao futuro.

2. Introdução

MEMORIAL DE FOTOS E LOCALIZAÇÃO

O presente memorial descritivo tem como objetivo apresentar as imagens de locação do
pórtico de Acesso a Cidade De Arroio do Meio pela Rua Dr. João Carlos Machado, conforme segue:

Imagem 01 – Vista Pela Rua Gustavo Winandts
Local do pórtico
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Imagem 02 – Acesso Lado direito Rua Dr. João C. Machado, Esquerdo Gustavo Winandts
Local do pórtico

Imagem 03 – Acesso Lado direito Rua Dr. João C. Machado, Esquerdo Gustavo Winandts
Local do pórtico
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Imagem 04 – Acesso Lado direito Rua Dr. João C. Machado, Esquerdo Gustavo Winandts
Local do pórtico

Local limite área de Domínio

Rodovia RS 130

Imagem 05 – Acesso Lado direito Rua Dr. João C. Machado
Local do pórtico
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Imagem 06 – Vista da RS 130 - Acesso Lado direito Rua Dr. João C. Machado
Local do pórtico

Arroio do Meio (RS), 30 de dezembro de 2021
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MEMORIAL DE FOTOS PROJETO BÁSICO
EXECUÇÃO DE PÓRTICO NO ACESSO DA CIDADE
ARROIO DO MEIO/RS
RUA DR. JOÃO CARLOS MACHADO

PROPRIETÁRIO:
OBRA:
LOCAL:

Prefeitura Municipal de Arroio do Meio
Pórtico de Acesso a Cidade;
Rua Dr. João Carlos Machado, Acesso a Cidade.

Dados de Projeto
ART:

11492720

Previsão de Execução:

05 Meses

Altura Aproximada:

11,80ml

Projeção sobre a pista:

11,5ml

1. História:

Base Histórica e linha de projeto

Pilar: Baseado no pilar central da ponte de ferro, a qual é um marco histórico muito
representativo ao município.
Juntamente ao pilar, está fixado o mapa do Município, gravado os bairros e
localidades, representando as comunidades que formam o mesmo.
Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 – Bairro Centro – CEP 95.940-000 – Fone: (51) 3717-1166 – Fax: (51)3716-1104
CNPJ: 87.297.271/0001-39 – email:engenharia@arroiodomeiors.com.br – www.arroiodomeiors.com.br

Cobertura em projeção: Tem seus apoios na pilar mencionado, este em três braços,
representando os três arroio que cortam o Município, Arroio Grande, Arroio Forqueta é Arroio do
Meio, o qual dá nome ao Município. Estas três derivações juntam-se como afluentes e ajudam a
formar o Rio Taquari, o qual teve um papel importante no desenvolvimento do Município, no que
tange o transporte fluvial, muito empregado em um período passado.
Por fim esta cobertura é revestida com chapa perfurada, com projeção interna de luzes,
que projeta um caminho brilhante ao futuro.

2. Introdução

MEMORIAL DE FOTOS E LOCALIZAÇÃO

O presente memorial descritivo tem como objetivo apresentar as imagens de locação do
pórtico de Acesso a Cidade De Arroio do Meio pela Rua Dr. João Carlos Machado, conforme segue:

Imagem 01 – Vista Pela Rua Gustavo Winandts
Local do pórtico
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Imagem 02 – Acesso Lado direito Rua Dr. João C. Machado, Esquerdo Gustavo Winandts
Local do pórtico

Imagem 03 – Acesso Lado direito Rua Dr. João C. Machado, Esquerdo Gustavo Winandts
Local do pórtico
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Imagem 04 – Acesso Lado direito Rua Dr. João C. Machado, Esquerdo Gustavo Winandts
Local do pórtico

Local limite área de Domínio

Rodovia RS 130

Imagem 05 – Acesso Lado direito Rua Dr. João C. Machado
Local do pórtico
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Imagem 06 – Vista da RS 130 - Acesso Lado direito Rua Dr. João C. Machado
Local do pórtico
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MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO ESTRUTURAL

PÓRTICO DE ACESSO – ARROIO DO MEIO / RS

TECNIGEN ENGENHARIA ESTRUTURAL
Engenheiro Civil Gerson A. Endler - CREA-RS 208851
Engenheiro Civil Luis C. Brentano – CREA-RS 233798

FEVEREIRO DE 2022

51 99289 8384

comercial@tecnigen.eng.br

Lajeado - RS

MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO ESTRUTURAL
Município de Arroio do Meio
Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 - Centro
Arroio do Meio – RS
CNPJ: 87.297.271/0001-39
Obra: Pórtico de acesso em estrutura mista, Rodovia RS 130 - Trevo de acesso de
Arroio do Meio – RS.
Anotação de Responsabilidade Técnica: ART-11742818

Técnicos Responsáveis:
Engenheiro Civil Gerson A. Endler – CREA-RS 208851
Engenheiro Civil Luis Carlos Brentano – CREA-RS 233798
1. OBJETIVO
O presente memorial tem por objetivo apresentar o projeto estrutural,
descrevendo as características e especificações técnicas para a realização da obra e
serviços executivos da estrutura mista em concreto armado e perfis metálicos.
Todas as execuções devem seguir projeto estrutural e especificações técnicas
contidas nos detalhamentos do projeto.

2. NORMAS UTILIZADAS
O projeto seguiu as recomendações das seguintes normas:
• ABNT NBR–6120 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações;
• ABNT NBR–6122 - Projeto e execução de fundações;
• ABNT NBR–6123 - Forças devidas ao vento em edificações;
• ABNT NBR–8186 - Ações e segurança nas estruturas;
• ABNT NBR–6118 - Projeto e execução de estruturas de concreto armado;
• ABNT NBR–8800 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e
concreto de edifícios;
• ABNT NBR–14762 - Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por
perfis formados à frio;
• ASCE-SEI 7-10 – Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures.
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3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS DAS ESTRUTURAS
§ Estrutura de Concreto Armado:
• Análise e dimensionamento dos elementos de concreto armado;
• Detalhamentos executivo;
• ART - Anotação de responsabilidade técnica;
§ Estrutura Metálica:
• Análise e dimensionamento dos elementos de aço;
• Detalhamento executivo;
• ART - Anotação de responsabilidade técnica.
4. INSTALAÇÃO DA OBRA
Será executada construção provisória que abrigará almoxarifado, depósito de
materiais e ferramentas. Junto a esta construção serão executadas as instalações
provisórias de água e luz.
A obra será locada por meio de trena ou equipamento eletrônico, obedecendo
rigorosamente às indicações dos projetos (planta de locação).
Será executada uma completa limpeza na área de maneira a permitir uma
perfeita instalação dos gabaritos e marcações das fundações.

5. FUNDAÇÕES
Serão utilizadas fundações profundas (bloco sobre estacas), conforme
detalhado no projeto estrutural. Os blocos darão ancoragem ao pilar de concreto
armado. O solo deverá ser compactado na superfície de assentamento das fundações
e executado lastro de concreto magro com 5 cm de espessura para posicionamento
das armaduras.
Bloco de concreto armado: será executado bloco de concreto com dimensões
3,00 x 4,50 m e altura de 1,40 m, de acordo com o projeto estrutural. O bloco será em
concreto armado composto de concreto fck de 30 MPa, armadura superior e inferior
do tipo “gaiola”, o recobrimento mínimo da ferragem será de 5 cm.
Estacas: as 9 estacas sob o bloco de coroamento serão do tipo raiz com
comprimento útil de 8,00 m e diâmetro nominal de 400 mm, conforme projeto. A
argamassa a ser utilizada deverá possuir fck mínimo de 20 Mpa, ter consumo de
cimento igual ou superior a 600 kg/m³ e fator água/cimento entre 0,5 e 0,6.
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6. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
O pilar será executado em concreto armado, com seção na base e no topo de
0,70 x 2,50 m e altura total de 12,00 m sobre o bloco, conforme detalhado em projeto
específico, formado por concreto com resistência a compressão mínima (fck) de 30
MPa (C30) e aço de classe CA-50 e CA-60.

7. ESTRUTURA DE AÇO
A estrutura de aço será composta por duas vigas de aço soldadas do tipo caixão
formando um semipórtico fixadas no pilar de concreto armado, conforme projeto
Arquitetônico e detalhado projeto estrutural específico.
A estrutura principal é formada por semipórticos metálicos que forma uma
estrutura curva, sendo um plano inferior (com largura de 2.500mm) e outro plano
superior (com largura de 1.500mm). O plano inferior será construído com dois perfis
metálicos do tipo II soldado (viga caixão), de alma cheia e seção uniforme (altura e
largura de 400mm), com espessura 6,35mm nas chapas da alma (dupla) e chapa de
9,50mm nas mesas. Estas vigas são ligadas entre si (entre as almas) por meio de
perfil de chapa dobrada [ 380 x 65 x 4,75mm, servindo de travamento lateral para as
vigas. As vigas superiores serão construídas em perfis metálicos do tipo II soldado
(viga caixão), de alma cheia e seção uniforme (altura de 400 e largura de 300mm),
com espessura 4.75mm nas chapas da alma (dupla) e chapa de 9,50mm nas mesas,
ligadas entre si (entre as almas) por meio de perfil de chapa dobrada [ 380 x 65 x
4,75mm, servindo de travamento lateral para as vigas.
Todos os conjuntos serão fabricados em chapa em aço ASTM-A36, unidos entre
si por solda em toda superfície de contato. Todos os elementos metálicos serão
devidamente soldados e acabados, com tratamento de limpeza adequada da
superfície e posterior tratamento de acabamento e proteção contra oxidação com
aplicação de pintura epóxi (camada mínima 150 mícrons), na cor Branca.
Os tipos de aço utilizados são:
- Perfis laminados (perfis W) – ASTM A572 Gr50;
- Chapas, perfis de chapa dobrada, barras redondas e cantoneiras – ASTM A36;
- Parafusos e porcas – ASTM A325.
- Soldas conforme norma, sendo AWS - Eletrodo E7018 ou arame adicionado de
CO2.
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Está incluso neste item a transformação do aço, cortes, dobras, furações,
suportes, suportes de fixação e acessórios, esmerilhamentos, acabamentos,
transportes, içamentos e montagens.

8. REVESTIMENTOS
O pilar será revestido na íntegra com pedras grés, as quais darão formato
arredondado nas extremidades.
A estrutura metálica receberá revestimento de acabamento com chapa metálica
perfurada decorativa (furos redondos – aleatórios) conforme detalhado em projeto,
fixadas por meio de solda nas vigas e perfis. Ficando sob responsabilidade do
instalador a perfeita fixação e acabamento dos revestimentos da estrutura de aço
(cobertura).

Lajeado, 11 de fevereiro de 2022.
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