
                            

MEMORIAL DESCRITIVO

DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA:  RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE INOX 

 
BASE DE CONCRETO COM ÁREA TOTAL DE:  121 m²

VOLUME  ÚTIL  DO  RESERVATÓRIO  METÁLICO  :  350.000
LITROS

LOCAL: BAIRRO SÃO MIGUEL - FRAIBURGO -SC

PROPRIETÁRIO: SANEFRAI – SC.

DATA : 13/05/2021

  



1 – PRELIMINARES

O  Presente  Memorial  Descritivo  tem  o  propósito  de  fazer  a
descrição  sucinta  de  concepção  para  execução  de  uma  base  em
concreto armado e para a concepção da caixa d’água metálica.

A obra será executada de acordo com as especificações que se
seguem dentro das normas de construção.

Todos  os  serviços  deverão  ser  executados  de  acordo  com as
Normas Técnicas descritas pela ABNT.

Todos  os  materiais  a  serem  utilizados  deverão  ser  novos  e
comprovadamente  de  primeira  qualidade,  sendo  estes  passados  à
apreciação do fiscal de obras da SANEFRAI.

O Empreiteiro,  ao apresentar  o  preço para esta  OBRA,  estará
ciente que:

a) O presente  Memorial Descritivo complementa a  Planilha
Orçamentária, e faz parte integrante do processo licitatório,
sendo  que  qualquer  divergência  entre  ambos,  valerá  o
critério do responsável técnico.

b) Não  teve  dúvidas  na  interpretação  dos  detalhes
construtivos.

2 - INSTALAÇÕES DA OBRA

Ficarão a cargo da Contratada todas as providências e despesas
correspondentes às instalações provisórias da obra. Compreendendo a
aparelhagem,  maquinário,  barracão  para  depósito  de  materiais  e
ferramentas  necessárias  à  execução  dos  serviços  contratados,  bem
como: andaimes, tapumes, cercas, etc.

3 – FUNDAÇÃO

Primeiramente a empresa contratada deverá montar  o  gabarito
para proceder a locação da obra.

Serão executadas estacas moldadas in loco, com perfuração de
trado mecânico no diâmetro 25, com comprimento mínimo de 10,40 m e
armadas 6,00 metros na sua extensão conforme projeto estrutural.

O concreto utilizado nas estacas será de 20,00Mpa. 

Não estão previstos no quantitativos formas para os blocos pois
os mesmos deverão ser escavados para que a cota final das estacas
chegue em 11,00 metros de profundidade em relação a superfície do
terreno.
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O concreto aplicado nos blocos será de 20,00 Mpa.

4 – VIGAS E RADIER

As formas das vigas serão em madeira de lei com aproveitamento
duplo e executados conforme projeto estrutural. Deverá ser observado
que para a execução das vigas 17 cm ficarão dentro do solo e somente
23 cm acima do greide natural.

O concreto aplicado nas vigas será 25,00Mpa com abatimento
máximo de 20,00mm, e deverá ser vibrado a ponto de eliminar o máximo
de  ponto  de  ar  e  água  do  concreto,  formando  uma  aparência  de
concreto aparente após a concretagem.

Para  a  execução  do  radier,  deverá  ser  montado  um lastro  de
pedra  brita  de  3  cm  de  espessura  sobre  o  solo  compactado,  para
receber a camada de 20 cm de concreto fck 25 Mpa, a armadura positiva
e negativa deverá obedecer rigorosamente ao projeto. 

Nesta etapa também deverá proceder a fixação dos chumbadores
que irão fixar a caixa metálica a base de concreto, conforme projeto.

OBS.:  OS  CHUMBADORES  FIXADOS  À  CAIXA  METÁLICA
DEVERÃO  SER  POSICIONADOS  EM  CIMA  DAS  VIGAS  CONFORME
PROJETO.

Também nesta etapa deverá ser feito o recorte para encaixe da
tubulação de limpeza da caixa que será de 6”, conforme detalhe em projeto. 

OBS.:  É  DE  SUMA  IMPORTÂNCIA  QUE  O  EMPREITEIRO
TENHA  NESTA  ETAPA  A  POSIÇÃO  DA  REFERIDA  TUBULAÇÃO,
CASO NÃO SEJA POSSÍVEL A EMPRESA SE RESPONSABILIZARÁ
POR  CORTAR  O  RADIER  E  A  VIGA  LATERAL,  SEM  ÔNUS  AO
CONTRATANTE.

O projeto estrutural  da base de apoio ao reservatório metálico, conta
com 4 pranchas elaboradas pelo Eng. Civil  Giovani  Malavazi  Fim, Crea -Pr
71.706/D.

5 – RESERVATÓRIO METÁLICO

Para  a  fabricação  e  montagem  do  reservatório  metálico,  a  empresa
contratada deverá ter total conhecimento das normas técnicas vigentes para a
realização dos serviços de corte, dobra e solda de material INOX, bem como
fazer um cheque list de todos os itens abaixo (termo de referência), para que o
produto final  contratado atenda todos os pontos das 5 pranchas que fazem
parte do projeto do reservatório elaborado pelo Eng. Mecânico: Maicon Finger
Crea -PR 132810/D.
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5.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

 Formato: circular com teto cônico;
 Capacidade útil: 350.000 litros;
 Diâmetro da coluna: 10 metros;
 Altura total:  conforme projeto;
 Altura útil: 4,55 metros;
 Estrutura: Chapas de aço Inox AISI 304L de alta resistência mecânica;
 Reservatório totalmente com fundo apoiado, fixado em base de concreto

estrutural através de chumbadores com gancho chumbado no concreto
e com rosca de fixação no tanque;

 Reservatório para água tratada.

5.2  ACESSÓRIOS

Escada interna e externa tipo marinheiro;
Guarda corpo para escada externa Ø 600 mm;
Grade de proteção no teto, altura 1,00m (em todo perímetro) com rodapé de
100 mm;
Boca de inspeção lateral Ø 600 mm;
Tampa de inspeção no teto Ø 600 mm;
Suporte com abraçadeira para fixação das tubulações;
Fixador de Luz de Sinalização no Teto;
Fixador de para-raios no Teto, (com isoladores laterais);
Fixador de boia elétrica no Teto;
Indicador de Nível Tipo Régua;(detalhe projeto)
Ventosas  a  serem  dimensionadas  para  evitar  pressão  ou  vácuo  interno;
Estrutura de aterramento completa e para-raios contra descargas elétricas.

5.3CONEXÕES

5.3.1 - 01 (Uma) Entrada inferior lateral: Diâmetro 200 mm Flangeada (NBR 
7675/2005);

5.3.2 - 01 (Um) Extravasor superior: Diâmetro 200 mm Flangeada (NBR 
7675/2005);
5.3.3 – 01 (Um) Dreno inferior para limpeza: Diâmetro 150 mm Flangeada 
(NBR 7675/2005);
5.3.4 – 01 (Uma) Entrada superior: Diâmetro 200 mm Flangeada (NBR 
7675/2005).

5.4 DADOS CONSTRUTIVOS

5.4.1 As espessuras das chapas são baseadas nos resultados das fórmulas
das referidas normas e nos critérios de montagem em função das dimensões
do reservatório;
5.4.2 Base de cálculo para espessura das chapas e elaboração do projeto =
Norma NBR 14.863 Reservatório de Aço Inoxidável para Água Potável;
5.4.2.1 Espessura mínima exigida na chaparia: Ser dimensionada de acordo
com a NBR 14.863
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5.4.3 Velocidade do Vento = atender a Norma NBR 6123;
5.4.4 Pressão de Projeto = Atmosférica;
5.4.5 Temperatura do Projeto = Ambiente;
5.4.6 Densidade do Líquido = 1.0;
5.4.7 Ventosas no teto.

6. ESTRUTURA

6.1 Chapas de aço Inox AISI 304L de alta resistência mecânica;

6.2  Espessura das chapas, calculadas conforme as normas de referências,
dimensionadas de forma a garantir a integridade estrutural do reservatório
quando submetidos aos esforços de carregamento. Mão de obra especializada
para execução e construção, guindaste, insumos e transporte. 

7. SOLDAS

Interna e externamente, qualificadas no padrão sanitário, processo de
soldagem  TIG  livre  de  contaminação,  acabamento  interno  decapado  e
escovado, externo escovado. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O concreto utilizado para a execução dos itens 3 e 4 deste memorial
deverá ser do tipo “usinado” e deverá ser fornecida pela empresa responsável
os corpos de prova.

A fiscalização dos serviços será realizada por profissional indicado pela
SANEFRAI.

Qualquer  divergência  entre  o  presente  memorial  e  os  projetos
apresentados,  caberá  ao  contratante  orientar  a  empresa  contratada  como
prosseguir, estando os profissionais responsáveis pelos projetos a disposição
para prestar esclarecimentos.

FRAIBURGO, 13 DE MAIO DE 2021.

Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo – SANEFRAI
RICARDO R. MEYER

Presidente
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