
 

 MEMORIAL DESCRITIVO 
CONSTRUÇÃO REDE DE ÁGUA - CAPÃO RICO – SANTA TEREZINHA 

 
1.0 – PRELIMINARES 

 

O presente memorial tem por objetivo descrever e especificar os materiais e serviços a serem 

realizados na implantação de uma rede de abastecimento d’agua na localidade de SANTA 

TEREZINHA, interior do município de Soledade-RS, o presente projeto é composto pelos seguintes 

serviços: rede de adução, abrigo do quadro de comando, instalação do reservatório, Cercamento do 

poço e do reservatório, abertura de vala e colocação dos canos,  reaterro, estação de tratamento,  

construção da rede de distribuição e ramais domiciliares para abastecimento de água. 

 

2.0 - CONCEPÇÃO DO SISTEMA 

 

O Sistema de Abastecimento de Água desta localidade consiste na captação de água, adução, 

tratamento, reservação e distribuição. A captação de água se dará através de exploração diária de 

manancial subterrâneo. 

A produção do poço será ligada diretamente ao reservatório. A partir do reservatório no nível 

máximo a água será distribuída para as residências, por gravidade. 

Quanto ao sistema de tratamento, o mesmo deverá atender a Portaria n° 518/04 do Ministério da 

Saúde, de modo a proporcionar distribuição de água com padrão de portabilidade adequado ao 

consumo humano. O sistema de tratamento proposto deverá ser composto de bomba dosadora 

automática instalada junto ao poço tubular.  

A rede de adução de água será em PVC, classe 15 - Ø 60 até o reservatório, onde será 

distribuída a todas as residências, por gravidade. 

 

3.0- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

O Sistema de Tratamento deverá ser de operação automática, instalado junto ao poço tubular, 

requerendo somente intervenção para a reposição e controle da dosagem dos produtos químicos; 

Ponto de aplicação do produto químico na tubulação: na rede de adução de água bruta, na saída 

do poço tubular; 

O filtro de leito catalítico deverá ser ligado diretamente à saída do poço tubular; deverá ser 

fornecido pela Empresa, quadro de comando elétrico para automação; 

Os equipamentos do sistema de tratamento da água deverão serão instalados em local abrigado. 

- O município fornecerá o abrigo para tratamento. 

- O município fornecerá rede de extensão de energia elétrica junto ao painel de acionamento dos 

equipamentos. 

A proposta fornecida pela empresa responsável pela implantação do sistema de tratamento 

deverá constar os seguintes dados: 

- Projeto do Sistema de Tratamento, devidamente detalhado; 

- Especificação detalhada das condições de operação do sistema; 

- Treinamento para operação; 

- Fornecimento de produtos químicos para 01 (um) mês de operação; 

- Assistência técnica para operação, gratuita durante o primeiro mês após a entrega do sistema; 

- Fornecimentos de 2 Kits para análise de cloro na água, por sistema; 

- Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do projeto e execução do sistema; 

- Prazo de garantia de1 (um) ano do sistema, a partir da data de instalação. 

 

 



 

4.0 – ABERTURA DE VALA, COLOCAÇÃO DOS CANOS E REATERRO 

 

As escavações poderão ser manuais ou mecanizadas, dependendo do local e da natureza do 

solo, topografia, dimensões e volume de material a remover ou a aterrar; deverão ser executados com 

total segurança. 

As escavações serão executadas considerando um recobrimento mínimo de 80 cm (oitenta 

centímetros) sobre a geratriz superior externa da tubulação. Na medida em que a escavação for 

avançando, deverão ser verificadas as cotas de fundo das valas, de 6 (seis) em 6 (seis) metros, de 

forma a atender o recobrimento recomendado. 

A largura das valas deverá ser o menor possível, de maneira a causar o mínimo de transtorno 

aos moradores e ao trânsito local. A largura é definida pelo diâmetro da tubulação, acrescida de uma 

folga que permita o assentamento da tubulação e posterior compactação do reaterro lateral. Para fins 

de gabarito deverá ser considerada a largura mínima de 50 cm. A largura da vala deverá oferecer 

condições de acesso de operários pra montagem da tubulação. 

As frentes de obra deverão ser trabalhadas de tal forma que nenhuma vala escavada fique 

aberta mais do que 12 (doze) horas. 

O material proveniente da escavação deverá ser depositado em lado oposto a vala, de forma a 

não impedir o trânsito e o acesso do material a ser assentado na vala. 

Quando a escavação afetar ou bloquear o acesso de veículos, as garagens particulares ou de 

estabelecimentos comerciais ou industriais, devem-se obedecer a um dos itens abaixo: 

a) fazer a escavação e o reaterro no mesmo dia (se possível no mesmo turno de expediente); 

b) fazer a escavação em duas etapas (metade de cada vez); 

c) fazer pontilhão para passagem de veículos (se não for possível obedecer a um dos trechos 

acima); 

d) todo o material proveniente da escavação e que tenha sido considerado imprestável para o 

reaterro, pela Fiscalização, deverá ser retirado das proximidades da vala, no prazo máximo de 24 

horas a partir da data da escavação; 

Os Canos devem ser colocados no fundo da vala, com cuidado para não quebrar, e onde o solo 

for pedregoso deve ser colocado um colchão de terra de aproximadamente 15,00 cm ao redor e sobre 

o cano, para evitar a quebra e esmagamento dos canos. 

O reaterro deve ser feito com o mesmo material removido do local e compactado em camadas 

de no máximo 20,00 cm, com auxílio de soco manual. 

No caso do material de reaterro apresentar pedras e/ou materiais pontiagudos, os mesmos 

deverão ser retirados. 

 

5.0 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAIS DOMICILIARES 

 

Para a rede de distribuição de água, foi adotado o traçado em forma ramificada, em virtude das 

características da estrada. Esta forma foi a que melhor se adequou à distribuição aleatória das casas. 

Para o dimensionamento do sistema de distribuição de água, foi utilizado o método de “Hazen-

Williams”. 

  A rede de adução de água será em PVC, classe 15 - Ø 60, onde será distribuída a todas as 

residências, por gravidade. 

A rede de distribuição principal será em PVC, classe 15, Ø 50. 

Os Ramais domiciliares serão executados em tubos de PVC com 25 mm de diâmetro 

Nos trechos onde tiveram ocorrência de pressões superiores a 50mca, deverão ser colocados 

Válvulas redutoras de pressão – VRP. 

 

 

 



 

6.0 - ABRIGO PARA O QUADRO DE COMANDO 

 

O abrigo deverá ser executado junto ao poço tubular, ao qual servirá como abrigo aos 

equipamentos do sistema de tratamento da água e a proteção do quadro de comando. Deverá ter 

dimensões de acordo com projeto em anexo e especificações a seguir: 

 

6.1 – INFRA-ESTRUTURA 

 

 Após serem abertas as valas, as mesmas deverão ser apiloadas e niveladas. As fundações 

receberão uma camada de pedras basalto acimentadas com argamassa de cimento e areia assente 

sobre um lastro de areia grossa previamente deixada no fundo das valas. Após será executado 

alvenaria de embasamento e posterior a ela uma viga de baldrame de 15x25 cm em concreto armado 

com 4 Ø ferro ¼” no traço de 1:2:3 e estribos 4,2 mm² espaçados 18,00cm um do outro, devidamente 

impermeabilizada com hidra asfalto em 2 demãos e papel asfáltico. A cota mínima da face superior da 

viga de baldrame em relação ao terreno não poderá ser inferior a 25,0 cm. 

 

6.2 –SUPRA-ESTRUTURA 

 

Após a execução da alvenaria, será executada uma viga de respaldo de 10x20 cm em concreto 

armado com 4 Ø ferro ¼” no traço de 1:2:3 e estribos 4,2 mm² espaçados 18,00cm um do outro, 

devidamente impermeabilizada com hidra asfalto em 2 demãos e papel asfáltico. 

 

6.3 – ALVENARIAS 

 

 As paredes externas serão levantadas em tijolos 6 furos perfeitamente molhados, aprumados e 

nivelados, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8 nas dimensões 

conforme projeto. 

 

6.4 – ESQUADRIAS 

 

6.4.1 – Portas – A porta externa será em chapas metálicas nº18, sem aberturas, em marco 

suficientemente rígido para um perfeito funcionamento. As fechaduras serão cromadas no sistema 

chave cilindro. As mesmas deverão chegar na obra ferradas e montadas 

 

6.5 – TELHADO 

 

Será em laje pré-moldada com camada de compressão de 5,0cm 

 

6.6 – REVESTIMENTO 

 

6.6.1 – Internos – As paredes internas receberão chapisco 1:3 e posterior reboco paulista no 

traço 1:2:8 perfeitamente desempenadas e aprumadas 

6.6.2 – Externos – As paredes externas receberão chapisco 1:3 e posterior reboco paulista no 

traço 1:2:8 perfeitamente desempenadas e aprumadas. 

 

6.7 – PINTURA 

 

6.7.1 – Alvenarias – em todo o pé direito das paredes serão aplicados uma demão de selador 

acrílico e após no mínimo duas demãos de tinta acrílica semibrilho. 



 

6.7.2 – Esquadrias – as esquadrias de metal receberão 1 demão de fundo anticorrosivo e após 

duas demãos de tinta esmalte. 

OBS: todas as pinturas deverão resultar numa perfeita cobertura do substrato do contrário serão 

necessárias novas demãos para um perfeito acabamento. 

     

   6.8–PISOS E CONTRAPISOS 

 

6.8.1 – Contrapiso – Após os aterros e compactação rigorosa dos mesmos, deverá ser 

executado um contrapiso de concreto com espessura de 8,0 cm devidamente impermeabilizado com 

SIKA 1. 

     

  6.9 – LIMPEZA 

 

Para entrega final da obra deverá ser procedida uma limpeza geral, e também perfeito 

funcionamento de todas as esquadrias. 

 

7.0 - CERCAMENTO (ABRIGO PARA O TRATAMENTO, PARA O POÇO E PARA O 

RESERVATÓRIO) 

 

O abrigo p/ tratamento, quadro de comando e o poço, assim como o reservatório deverão ser 

cercados de acordo com projeto em anexo e especificações a seguir: 

- Dimensões: 8 x 8 m – perímetro: 32m  

- A tela de cercamento deverá ser em arame 2,11mm – 14 BWG; 

- Os postes deverão ser em concreto pré-moldado, dimensões 10x15cm. A fixação dos postes 

deverá ser feita a uma profundidade de 50cm.  O pé-direito livre do poste deverá ser de 2,10m mais 

0,40m de braço inclinado, onde serão fixadas três linhas de arame farpado. 

- Junto a parte superior do poste, deverá ser colocado 03 fiadas de arame farpado galvanizado 

de alta resistência 16 BWG (1,65mm). 

- Portões de acesso deverão ser executados de acordo com dimensões e especificações em 

anexo.  

 

8.0 RESERVAÇÃO 

 

De acordo com levantamento topográfico, foi escolhido como melhor local para instalação do 

reservatório, com comando elétrico, capacidade de 10.000 litros, na cota 662 m, coordenadas -

28°45'36.64"S e 52°30'26.74"O.  O reservatório deverá ser assentado sobre um pedestal metálico de 

6m especificada em projeto anexo. O abastecimento d’água a partir do reservatório será por gravidade. 

 
 
 

 
 

Soledade-RS, agosto de 2022 
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Responsável técnica 
CREA-RS 233.173 


