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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: EXECUÇÃO DE BUEIRO CELULAR DUPLO 250CMX250CM, COM LARGURA DE 10,00 M. 

LOCAL: PONTE DO BUTIÁ  - COMUNIDADE JATOBÁ – CARLINDA- MT. 

Coordenadas:  9°59’35,45” S  ;  55°52’51,31” W 

Considerações preliminares: 

O presente memorial tem a finalidade de especificar os serviços em relação à execução do 

bueiro, além de apresentar as normativas impostas pelo DNIT, conforme Norma DNIT 25/2004 

– ES- Drenagem- Bueiros Celulares de Concreto- Especificação de Serviço. 

Informações e Especificações Locais: 

1) O corpo dos bueiros será transportado até o local da obra, num total de 20 células, 

com um metro de comprimento cada e área de 2,50x2,50, excluindo desta as 

mísulas; não há necessidade de apresentar cálculos e custos referentes ao corpo do 

bueiro em questão; 

2) A Contratante- Prefeitura Municipal de Carlinda, será responsável pela execução 

dos seguintes serviços, que não constarão da planilha orçamentária a ser licitada: 

- Carga e transporte das 20 células dos bueiros, do pátio em que se encontram até 

o local de sua colocação; 

- Execução de desvios e caminhos de serviço necessários à execução do bueiro; 

- Aterros que se fizerem necessários fora do corpo do bueiro, ou seja, o aterro na 

laje do bueiro e a escavação necessária à sua execução deve ser executado pela 

contratada; 

- Demolição da ponte existente; 

- A contratada deverá providenciar energia no local da obra, seja através de rede de 

energia elétrica existente ou de grupo gerador, tal insumo constará da planilha 

orçamentária; 

- A contratada deverá providenciar um caminhão Munck no local da obra para a 

descarga das células dos bueiros e sua colocação; tal insumo constará da planilha 

orçamentária; 

- A contratada deverá locar a obra com o eixo da estrada perpendicular ao eixo do 

bueiro, sem nenhuma esconsidade, o pequeno desalinhamento existente será 

corrigido com o aumento da largura da estrada, para 10,00 metros; 
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Especificações Gerais: 

 
 

1.0– PROJETO DA GALERIA 

1.1 GENERALIDADES 

Bueiros celulares de concreto são dispositivos constituídos por células de concreto armado, 

moldadas in loco ou pré-moldados, com a finalidade de transpor córregos e riachos 

interceptados pela rodovia. Podem apresentar seção quadrada ou retangular, e 

ser executados em linhas simples, duplas ou triplas. Suas extremidades são providas de bocas, 

formadas por alas, testas e calçadas, também em concreto, constituindo-se numa peça 

única. 

1.2 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

Executados in loco: 

a) Locação do eixo das vias a serem desenvolvidas as obras, com colocação de piquetes; numa 

extensão de 50,00 m de cada lado do bueiro a ser executado; 

b) Nivelamento e contranivelamento do eixo locado. 

c) Nivelamento das seções transversais. 

1.4 MATERIAIS 

Todos os materiais utilizados devem atender integralmente às especificações correspondentes 

adotadas pelo DNIT. O concreto utilizado no corpo e nas bocas deve ser dosado 

experimentalmente para uma resistência à compressão simples aos 28 dias conforme a 

estabelecida no projeto, devendo ser preparado de acordo com o prescrito nas Normas NBR 

6118 e NBR 7187 da ABNT. Como leito de assentamento do corpo do bueiro celular e da laje 

de entre alas, deve ser utilizado lastro brita de 10 cm e lastro de concreto magro de 10 cm; 

Para revestimento da laje de fundo do corpo e de entre alas deve ser utilizada argamassa 

cimento: areia, traço 1:4, mesma argamassa a ser utilizada no rejunte das células do 

corpo do bueiro; 

O aço utilizado nas armaduras deve ser de classe CA-50 A; 

A Executante deve colocar na obra todo o equipamento necessário à perfeita execução 

dos serviços, em termos de qualidade e atendimento ao prazo contratual. A relação do 

equipamento a ser alocado deve ser ajustada às condições particulares vigentes e 

submetida, previamente, à apreciação da Fiscalização, que deve julgar a sua suficiência. 
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2. EXECUÇÃO 

As etapas executivas a serem atendidas na construção dos bueiros celulares de concreto 

são as seguintes: 

2.1 Locação da obra: 

Deve ser efetuada de acordo com os elementos especificados no projeto, mediante a 

implantação de piquetes e cavaletes, nivelados de forma a permitir a determinação dos 

volumes de escavação. Os elementos de projeto (estaca do eixo, esconsidade, 

comprimentos e cotas) podem sofrer pequenos ajustes de campo. A declividade 

longitudinal da obra deve ser contínua, sendo a declividade mínima aceitável de 1,0 

cm/m; no entanto, deve ser verificada a declividade existente, se atende à declividade 

mínima, pode ser mantida; 

2.2 Escavação:  

Os serviços de escavação necessários à execução da obra, podem ser executados manual 

ou mecanicamente, devendo ser prevista uma largura adicional de 80cm para cada lado 

do corpo. 

Se houver necessidade de execução de aterro para se atingir a cota de execução do 

lastro, este deve ser executado e compactado em camadas de, no máximo, 15 cm; 

2.3 Lastros:  

Concluída a escavação das trincheiras, deve ser executada a compactação da superfície 

resultante, e as irregularidades remanescentes devem ser eliminadas, mediante a 

execução de um lastro de brita 3, com espessura da ordem de 10 cm, que será 

completado com um lastro de concreto magro de 10 cm, aplicados em camada contínua 

em toda a área abrangida pelo corpo e pela soleira das bocas, mais um excesso lateral 

de 10 cm para cada lado. 

2.4 Laje inferior e vigas inferiores: 

a) Execução das estacas moldadas in loco, montagem das armaduras das vigas 

inferiores, montagem das formas das vigas inferiores;  

2.5 Paredes verticais e alas: 

a) Execução das formas internas das alas, com o respectivo escoramento; 

b) Montagem da armadura das alas e das paredes, até a altura das mísulas superiores; 

d) Umedecimento das formas, concretagem e vibração mecânica do concreto; 
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2.6  Vigas superiores: 

a) Montagem da armadura e execução das formas com os respectivos escoramentos; 

b) Umedecimento das formas, concretagem e vibração mecânica do concreto; 

2.7 Desforma: 

Deve ser executada a retirada dos escoramentos e formas, após um período mínimo de 

3 dias, obedecendo aos critérios e cuidados inerentes a este tipo de serviço; 

2.8 Reaterro: 

Após o período de cura do concreto das bocas do  bueiro celular, deve ser procedida a 

operação de reaterro. O material utilizado pode ser o próprio escavado, se este for de 

boa qualidade, ou material especialmente selecionado. A compactação deste material 

deve ser executada em camadas de no máximo 20 cm, por meio de "sapos mecânicos" 

ou placas vibratórias; pode ser feita antes, o aterro do corpo do bueiro; 

Deve-se tomar a precaução de compactar com o máximo cuidado junto às paredes das 

bocas e do corpo do bueiro e de levar a compactação sempre ao mesmo nível, de cada 

lado da obra. Esta operação deve ser prosseguida até se atingir uma espessura de 40 a 

60 cm acima da laje superior do corpo do bueiro, salvo para as obras em que seja 

prevista a atuação direta do tráfego sobre a laje; 

2.9 Acabamento: 

Concluída a execução do corpo e das bocas, deve ser efetuado o revestimento da laje 

de fundo do corpo e da soleira, se utilizando de argamassa cimento e areia, traço 1:4; 

2.10 O nível das calçadas das bocas de montante e de jusante do bueiro celular devem 

coincidir com o nível do terreno. 

4. CONTROLE 

4.1 O controle geométrico deve consistir na conferência, por métodos topográficos 

correntes, do alinhamento, esconsidades, declividades, dimensões, comprimentos e 

cotas dos bueiros executados e das respectivas bocas. 

4.2 As condições de acabamento devem ser apreciadas, pela Fiscalização, em bases 

visuais. 

4.4 As posições e bitolas das armaduras devem ser conferidas antes da concretagem. 

 

5 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 
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O canteiro de obras deverá ser instalado em local de fácil acesso, possuir área suficiente 

para depósito de materiais, armazenamento de bueiros celulares, materiais e 

equipamentos. O canteiro deverá estar localizado estrategicamente de maneira a 

facilitar o perfeito andamento da obra. 

6 PROJETOS 

Os projetos foram executados pela AMM, de acordo com as precipitações e topografia 

local. Os dados de cálculo encontram-se no memorial de cálculo. 

7 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 

Todo sistema de sinalização será de responsabilidade da empresa contratada, cabendo 

a ela a segurança de seus operários e terceiros. 

As valas abertas deverão ser sinalizadas com cavaletes pintados de amarelo e preto, 

presentes em todas as vias que darão acesso à vala. Em final de expediente as valas 

abertas deverão ser sinalizadas em toda a sua extensão. 

Fica a cargo da empreiteira toda a responsabilidade na segurança das operações de 

máquinas, equipamentos, ferramentas e qualquer outra atividade da obra. 

8 LOCAÇÃO DAS ADUELAS 

Deverá obedecer rigorosamente aos eixos levantados, devendo ainda contar com 

amarrações dos pontos auxiliares. 

9 GALERIA CELULAR 

A galeria utilizada deverá seguir os tamanhos especificados em projeto. 

A brita utilizada para fabricação da galeria deverá ser homogênea, não sendo permitida 

matéria orgânica, torrões ou qualquer material estranho à sua matéria prima. 

A areia utilizada na fabricação da galeria deverá ter granulometria média ou grossa, não 

sendo permitido areia com matéria orgânica, argila ou qualquer outro material estranho 

a sua matéria prima. 

O cimento utilizado na fabricação deverá ser armazenado em local seco e ventilado, livre 

de infiltrações ou qualquer tipo de contato com a água. 

10 ABERTURAS DAS VALAS 

As valas serão abertas obedecendo rigorosamente às cotas existentes no projeto  

A profundidade da vala deverá ficar abaixo das cotas de projeto 20,00 cm para 

execução do lastro de concreto e lastro de brita. Eles deverão ter espessura média de 

10 cm cada um e obedecer rigorosamente às cotas de projetos, preencher totalmente 
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o fundo da vala e estar em perfeita conformidade. Deverá ser verificado na obra todo 

o elemento de sinalização durante o período entre o término e início da jornada de 

trabalho diária, havendo cavalete ou placa de sinalização danificados ou ausentes, 

estes deverão ser reconstituídos imediatamente. 

11 ASSENTAMENTOS DE ADUELAS 

As aduelas deverão ser assentadas em perfeito alinhamento, sobre o berço os lastros 

especificados em projeto, sendo respeitada a locação e inclinação de acordo com o 

projeto de galerias de águas pluviais. 

Os lastros de brita e concreto deverão ter espessura média de 10 cm cada um e obedecer 

rigorosamente às cotas de projetos, preencher totalmente o fundo da vala e estar em 

perfeita conformidade. 

A junta deverá ser preenchida com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, interna 

e externamente, não sendo permitidos o excesso de argamassa nas paredes internas. 

 

12 REATERRO DAS VALAS 

O reaterro será executado com material de boa qualidade, de 1ª categoria, até a cota 

da geratriz superior dos tubos, e observando a correção de umidade para posterior 

compactação, deverá ser preenchida a vala com material até a superfície dos tubos e 

em seguida compactado com compactador mecânico. Acima das tubulações, deverá ser 

executada camada de reaterro com camada de 20 cm no máximo, com material de 

suporte maior que o do sub leito, e compactados em umidade ideal, até que se complete 

o nível do local. 

13 LIMPEZA GERAL DA OBRA 

A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulho, depósito de materiais utilizados 

na obra; a mesma será recebida pelo órgão fiscalizador podendo o mesmo desaprovar 

e solicitar exigências não cumpridas nos projetos ou neste memorial. 

 

Carlinda- MT, 10 de outubro de 2.021. 

 

Adolfo Cândido Navarro Dias de Freitas                                                                                                 

Eng. Civil- CREA MT 10376 VD 
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