MEMORIAL DESCRITIVO

Reservatório Metálico — 400 m3
Obras complementares
Altos de Santa Clara — Pedreira — SP.
Especificações Técnicas:
Os serviços que compõem as obras em questão são basicamente os seguintes
seg
itens:
fundação profunda, base do reservatório e muro de arrimo.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS: Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de
forma clara os serviços a serem executados para construção de uma base para um
reservatório tubular metálico de 400 m³, no Município de Pedreira – SP.
CONSIDERAÇÕES
DERAÇÕES GERAIS: Todos os serviços devem ser executados em completa
obediência aos princípios
ios de boa técnica, devendo ain
ainda
da satisfazer rigorosamente às
Normas Brasileiras em questão.
LOCAÇÃO DAS OBRAS: Montagem de gabaritos que envolvam todo perímetro da obra
e que possam auxiliar na locação dos diversos elementos estruturais. Os quadros,
tábuas e sarrafos devem ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que
resistam àss tensões dos fios de marcação, sem oscilação e possibilidade de fuga da
posição correta.

Fundação Profunda:
Estaca Raiz com diâmetro de 400 mm.
Em analise ao perfil de sondagem optou
optou-se pela perfuração
furação de estaca Raiz em rocha,
devido
ido a presença de rocha conforme perfil do terreno.
Devido à altura e diâmetro do reservatório, para efeito de ancoragem, o comprimento
previsto será de 3,5 mt, a serem confirmados na obra através de uma das estacas
como prova.

Metodologia de Execução:

-

Estaca Tipo Raiz — São estacas moldadas "in situ".

-

Perfuração — Executadas por rotação com avanço de revestimento.

Colocação de Armadura — Uma vez concluída a perfuração, procede
procede-se
se a colocação da
armadura no interior do tubo de revestimento.
Preenchimento do Furo — Após a colocação da armadura inicia
inicia-se o preenchimento
com argamassa a partir do fundo, utilizando-se
se um tubo de menor diâmetro
posicionado dentro da armadura.
Com o objetivo de padronização de diâmetro, foi adotada a locação a uma distância
máxima de 3 m, com capacidade de 30 tf cada, perfazendo um total de 15 estacas,
fazendo assim uma melhor
or distribuição da carga total.
Devido à falta de energia no local com carga suficiente para utilização dos
equipamentos, deverão constar na composição de custo a taxa de mobilização e
desmobilização,, a utilização de compressores e a utilização de gerador de energia.
energia
O compressor e o gerador deverão ter a potência conforme exigência do equipamento,
sendo que o fornecimento de óleo diesel para os equipamentos ficará a cargo da
contratada.
Ficará a cargo da contratada o fornecimento de areia grossa peneirada, cimento e aço
(armaduras montadas).
O consumo estimado para estacas raiz de 40 cm de diâmetro é de:
Cimento (Kg/m) – 113,40
Areia (m³/m) – 0,169
Água (m³/m) – 1,50.
Existe água em abundância
ncia no local, ficando somente a cargo da contratada o
reservatório de acumulação com capacidade necessária para atender os equipamentos
durante a perfuração.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Deverá ser feito a remoção do material escavado e depositado ao lado onde será
executado um murro de arrimo do alambrado.
O acesso ao canteiro, bem como o local onde serão perfuradas as estacas, deverá estar
livre e desimpedido. A contratante fará visita prévia ao local, solicitando, se necessário,
obras de adequação para realização do serviço de perfuração.
A contratante deveráá ser chamada para confer
conferência
ncia da metragem de perfuração
juntamente com a contratada, quando será apresentada a caderneta de medição
assinada pelo fiscal da obra.
No preço de metro de estaca escavada deverá estar embutido o valor da perfuração,
fornecimento de compressor
or e gerador, seguros, vigia dosequipamentos,
equipamentos, EPIs e
acompanhamento técnico especializado, recolhimento de encargos trabalhistas, fiscais
e ART – CREA de execução.

BASE DO RESERVATÓRIO
CONSIDERAÇÕES INICIAIS:: Na necessidade de arrasamen
arrasamento
to das cabeças das estacas,
utilizar ponteiro ou martelete leve ou lixadeira com disco adiamantado, tomando o
cuidado de não afetar o fuste da estaca e nem a armadura de ligação.
Após o acerto manual do terreno deverá ser executado um lastro de concreto magro
ma
de 5 cm.
FORMAS: As fôrmas
rmas da base deverão ser de madeira comum, incluindo corte,
montagem, escoramento e desforma
desforma. As fôrmas
rmas obedecerão aos níveis, eixos e faces
indicados em projeto. As ffôrmas
rmas deverão estar perfeitamente lavadas, limpas e
vedadas antes
tes da concretagem, obedecerão aos critérios das normas técnicas
brasileiras que regem a matéria. O dimensionamento das ffôrmas
rmas e dos escoramentos
será feito de forma
rma a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou
provocados pelo adensamento do concreto fresco.
Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir
que sejam danificadas as superfícies de concreto. A variação na precisão das dimensões
deverá ser no máximo 5,0 mm(cinco milímetro
milímetros). O alinhamento, prumo,
o, o nível e a
estanqueidade das fôrmas
mas serão verificados e corrigidos permanentemente, antes e
durante o lançamento do concreto.
É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmonte, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de
coloração do concreto aparente. A retirada das fôrmas obedecerá a NBR
NBR-6118.
6118.
AÇO:
O aço deverá ser dobrado no canteiro de obras. Quando feita a sua colocação na
estrutura, o mesmo deverá estar alinhado e os estribos deverão estar
ar dispostos de
acordo com o projeto.
Consta no projeto uma lista aproximada de quantidade de aço a ser gasta na execução
da base do reservatório, bem como detalhes dos comprimentos e diâmetros das
armaduras a serem usadas.
CONCRETO:
A execução do enchimento da base obedecerá rigorosamente ao projeto e normas
vigentes, o concreto utilizado seráFCK 25 MPA, convencional bo
ombeável. O
recobrimento da ferragem será de 5 cm.
Elementos estruturais de superfície devem ser curados conforme indicado na ABNT
NBR14931.
No caso de utilização de água, esta deve satisfazer as exigências da ABNT NBR 15900-1.
Todos os serviços de concretagem deverão ser executados com concreto usinado e
aplicados de acordo com as normas técnicas da construção vigentes. A empresa
fornecedora
ecedora do concreto deverá aapresentar
presentar “Certificado de Ensaio à Compressão”.

MURO DE ARRIMO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
Escavação manual de valas para execução de viga baldrame de acordo com os níveis de
projeto, após o acerto do terreno deverá ser exec
executado
utado um lastro de pedra britada.
O material resultante da escavação das valas deverá ser depositado ao lado no local
onde será construído o muro de arrimo do al
alambrado.
As valas que receberão o concreto deverão estar perfeitamente regularizadas e nas
dimensões
nsões corretas, conforme projeto.
FORMAS: As fôrmas
rmas utilizadas no muro deverão ser de madeira comum, incluindo
corte, montagem,
m, escoramento e desforma. As fô
fôrmas
rmas obedecerão aos níveis, eixos e
faces
aces indicados em projeto. As fô
fôrmas deverão estar perfeitamente lavadas, limpas e
vedadas antes da concretagem, obedecerão aos critérios das normas técnicas
brasileiras que regem a matéria.
atéria. O dimensionamento das fô
fôrmas
rmas e dos escoramentos
será feito de forma
rma a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou
provocados pelo adensamento do concreto fresco.
Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir
que sejam danificadas as superfícies de concreto. A variação na precisão das dimensões
deverá ser no máximo 5,0 mm(
mm(cinco milímetros).
). O alinhamento, prumo, o nível e a
estanqueidade das fôrmas
rmas serão verificados e corrigidos permanentemente, antes e
durante o lançamento do concreto.
É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmonte, bem como o uso de
outros produtos
rodutos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de
coloração do concreto aparente. A retirada das fôrmas obedecerá a NBR
NBR-6118.
6118.
AÇO:
O aço deverá ser dobrado no canteiro de obras. Quando feita a sua colocação na
estrutura, o mesmo deverá es
estar
tar alinhado e os estribos deverão estar dispostos de
acordo com o projeto.
CONCRETO:
A execução do enchimentoobedecerá rigorosamente ao projeto e normas vigentes, o
concreto utilizado seráFCK 25 MPA, convencional. O recobrimento da ferragem será de
5 cm.
Elementos estruturais de superfície devem ser curados conforme indicado na ABNT
NBR14931.
No caso de utilização de água, esta deve satisfazer as exigências da ABNT NBR 15900-1.
15900
ATERRO COMPACTADO:
O material deverá ser importado de uma jazida existente a menos de 4 km de
distância, o material transportado deverá ser do tipo argiloso, isento de matéria
orgânica (troncos, raízes, vegetações, etc.).
O material deverá ser espalhado mecanicamente, a comp
compactação
actação deverá ser executada
em camadas com espessura de 20 cm, com grau de compactação mínimo de 95% do
proctor normal.

A compactação junto ao muro de arrimo deverá ser no sentido de dentro para a
parede do muro, numa distância aproximada de 1,0 mt
mt, em camada de 20 cm
compactado manualmente com co
compactador de placa tipo sapo.

ALAMBRADO
Oss moirões serão do tipo ponta curva
curva,, com 2,0 m de superfície reta e 0,40 m de ponta
curva, fixado sobre base de concreto a uma distância aproximada de 2,60 m com a
pontaa virada para dentro do terreno.
Deverá ser executado uma base de concreto de 30 cm sobre toda a extensão do
alambrado.
O concreto será do tipo aparente, sem revestimento, para isso na retirada das fôrmas,
devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir que sejam danificadas as
superfícies de concreto. A variação na precisão das dimensões deverá ser no máximo
5,0 mm(cinco milímetros).
). O alinhamento, prumo, o nível e a estanqueidadedas
estanqueidade
fôrmas
serão verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do
concreto.
É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmonte, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a un
uniformidade
iformidade de
coloração do concreto aparente. A retirada das fôrmas obedecerá a NBR
NBR-6118.
6118.
O alambrado será em arame galvanizado fio 12 e malha de 22.1/2”
1/2” fixados nas
extremidades com arame galvanizado fio 10, para reforço da tela deverá ser
transpassado sobre
re toda a extensão do alambrado um arame galvanizado fio 12.
Sobre as pontas curvas serão instalados 03 fios de arame farpado fixado nos furos dos
moirões com arame galvanizado fio 14.
Os moirões e a base em concreto deverão receber uma pintura a base de cal
c branca
com 03 demãos.
O portão de acesso será em arame galvanizado fio 12 e malha de 2.1/2”, o montante
será
erá de ferro galvanizado de 2’’e o quadro para fixação da tela será em ferro chato
1/8’’ x ¾’’.
O portão será duas folhas com comprimento total de 44,0
,0 m e altura de 2,0 m, fixado
f
em pilar de concreto de 30 x30 cm.

CONSIDERAÇÕES FINAIS::
A contratada deverá executar após o encerramento dos serviços a tarefa de
desmontagem de todas as instalações provisórias, inclusive água e energia elétrica e
outras que serviram para o atendimento aos serviços da obra.
O prazo para execução dessas providências deve estar incluso no cronograma da obra.
Deverá remover todo o entulho da obra do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os excessos, que deverão ser retirados em caçamba. A obra deverá ser
entregue completamente limpa.
Após o encerramento de todos os serviços da obra, a contratada deverá fazer uma
inspeção final com a participação conjunta da contratada e a fiscalização da Prefeitura
P
Municipal de Pedreira,, produzindo
produzindo-se
se o Relatório de Inspeção Final, no qual serão
apontados todos os eventuais acertos ou complementos de serviços constantes no
contrato.

A mecanização dos serviços, e da movimentação de pessoas e cargas deverá ser
acompanhada das precauçõe
precauçõess inerentes a estes processos, quer quanto às exigências
técnicas operacionais como aquelas relativas a segurança dos operadores e usuários;
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