
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBJETO  

Execução de rede de drenagem de águas pluviais, pátio de estacionamento e manobra 

em piso intertravado, fechamentos em muros e gradis eletrofundidos e posto 

simplificado de rebaixamento de tensão de energia elétrica. 

INTRODUÇÃO 

O memorial a seguir tem por finalidade apresentar de forma sucinta, as principais 

características da execução das obras complementares, resumidas no parágrafo acima,  

na EMEB Cleusa Aparecida da Silva , na Rua Quênia 194, Jardim Bela Vista – 

Distrito do Bonfim. 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

As obras deverão obedecer, quanto à segurança do trabalho, ao que preconiza a 

portaria nº 32 14/78 do Ministério do Trabalho. 

Entre várias outras exigências, há a necessidade de escoramento de taludes instáveis, 

a partir de 1,30 m de profundidade. 

As escavações com mais de 1,50 m de profundidade devem dispor de escadas ou 

rampas, colocadas próximas aos locais de trabalho, a fim de permitir, em caso de 

emergência, saída rápida do pessoal. 

Os materiais retirados da escavação deverão ser depositados a uma distância superior 

à metade da sua profundidade. 

O tráfego próximo às escavações deve ser desviado e devem ser construídas 

passarelas de largura mínima de 0,60 m, protegidas por guarda-corpo, quando for 

necessário o trânsito de pessoas sobre a escavação. 



 
DRENAGEM 

O sistema de drenagem complementar consiste de coleta e condução das águas 

pluviais do pátio de estacionamento e do talude aos fundos da unidade escolar, e 

ainda da condução das águas captadas pelo sistema já implantado na unidade para a 

rede de águas pluviais existente.  

As águas pluviais oriundas do talude aos fundos serão coletadas por canaletas de 

meio tubo de concreto com diâmetro de 0,30 m por trás do muro a ser construído, em 

continuação ao muro de arrimo já edificado e do sistema de captação por canaletas de 

meio tubo, também já executadas na lateral direita da edificação. 

Por trás do muro, executar dreno em tubo corrugado e manta de geocomposto para 

drenagem de cortina (tipo MacDrain), com descarga na caixa de inspeção/ligação no 

início da tubulação, juntamente com a descarga das canaletas. A área do muro em 

contato com o dreno deve ser impermeabilizada com chapisco no traço 1:3 e emboço 

com argamassa de cimento e areia 1:3 com aditivo hidrófugo na proporção 

recomendada pelo fabricante. O emboço deve ser apenas sarrafeado sem desempeno. 

As águas pluviais oriundas do pátio de estacionamento serão coletadas por bocas de 

lobo duplas.  

A condução das águas pluviais para a rede existente será feita por tubulação 

subterrânea conforme projeto. 

Escavações 

A escavação será mecânica (ou manual quando necessário), devendo o terreno ser 

limpo antes de iniciada a escavação de forma a não misturar materiais estranhos à 

terra que será usada para reaterro das valas.  

As valas serão previamente alinhadas e o material retirado será colocado a uma 

distância superior à metade da profundidade da vala. 

O fundo da vala será devidamente regularizado, manualmente, após o que a tubulação 

será assentada sobre berço de brita. 

A largura do corte utilizado segue a seguinte tabela 

Diâmetro do tubo (m) Largura do corte (m) 

0,40 1,00 

0,60 1,40 



 
A profundidade mínima será tal que a linha dorsal superior do tubo fique a 60 cm 

abaixo do nível do piso. 

Quando for encontrada água subterrânea, será construída canaleta lateral e drenagem 

no fundo da vala, com pedra britada nº 1, fazendo-se bombeamento da água 

acumulada. 

A firma construtora deverá analisar a consistência do solo, responsabilizando-se 

integralmente pela necessidade ou não de escoramento lateral.  

Assentamento da Tubulação 

A tubulação de concreto deverá ser perfeitamente alinhada horizontal e verticalmente, 

além de ser perfeitamente estanque. 

Os métodos utilizados poderão ser o do gabarito ou cruzeta, além do 

acompanhamento topográfico necessário, especialmente quanto às declividades da 

tubulação. 

Os tubos serão assentados sobre do lastro de brita, cuja espessura mínima é 

apresentada na tabela a seguir. 

 

Diâmetro do tubo (m) Altura do lastro (m) 

0,40 0,10 

0,60 0,15 

 

As juntas serão de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3.  

Antes do encaixe das pontas dos tubos nas bolsas, estas deverão ser recobertas na 

parte inferior dos tubos, com argamassa, após o que se deve complementar as juntas 

interna e externamente. 

As juntas serão respaldadas, externamente, com uma inclinação de 45º sobre a 

superfície do tubo e os acabamentos à colher de pedreiro. 

Reaterro 

O reaterro deverá ser compactado, entendendo-se por compactação de um solo o 

processo, manual ou mecânico, que visa reduzir o volume de seus vazios e aumentar, 

em consequência, sua densidade.  



 
O reaterro será executado com material de 1ª qualidade, isento de pedras ou outros 

materiais impróprios, espalhados no interior da vala, em camadas de 30 cm e 

devidamente compactados, no teor de umidade próximo da umidade ótima. 

Bocas de Lobo e Caixas de Inspeção/Ligação 

As caixas de inspeção/ligação serão executadas, obedecendo-se aos projetos anexos, 

em tijolos maciços de barro cozido ou blocos de concreto estrutural, nas dimensões 

compatíveis indicadas e de acordo com a fiscalização das obras, obedecendo ainda 

aos critérios especificados para os serviços nas fichas H4.01 – caixas de alvenaria, 

CI-02 – caixas de inspeção e S2.01 – caixas de inspeção dos catálogos técnicos de 

serviços e de componentes do FDE. 

Terão as faces internas das paredes e do fundo revestidas com argamassa de cimento 

e areia, no traço 1:3 em volume, alisadas à colher. 

Externamente, as paredes deverão ser integralmente chapiscadas com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3. 

Deverá ser dada atenção especial na execução das bocas de lobo, notadamente quanto 

às depressões nas sarjetas, que garantirão a capacidade de captação da água. 

PÁTIO DE ESTACIONAMENTO 

Para execução do pátio de estacionamento, promover a remoção de camada vegetal e 

o nivelamento do terreno com motoniveladora, com inclinação mínima de 2% para os 

pontos de captação de águas pluviais. 

A execução da pavimentação deve atender ao especificado na ficha de serviços 

S12.26 do catálogo de serviços técnicos do FDE, usando blocos de 8 cm de espessura 

e sub base de 10 cm em bica corrida. 

FECHAMENTOS 

Executar os fechamentos de divisa e de setorização conforme catálogos técnicos de 

serviços do FDE que compreende os muros, gradis e portões, como indicado a seguir, 

com as dimensões especificadas no projeto e planilha orçamentária. 

 Muros de fechamento: FD-14 – fechamento de divisa - fundos. 

 Muros de fechamento : FD-16 – fechamento de divisa – frente e lateral com 

Rua Tanzânia. 



 
 Gradis eletrofundidos: FE-02 - Fechamento para setorização. 

 Portões em gradil eletrofundido: PT-39 – Portão em gradil eletrofundido. 

 Portões em tela galvanizada: PT-50 – Portão de tela para setorização. 

 Portão de fechamento da frente: PT-44 – Portão de correr em gradil 

eletrofundido 7,20 x 2,30 m. 

O muro de fechamento aos fundos da edificação terá a face voltada para o talude, 

até a altura da canaleta de drenagem, chapiscada com argamassa de cimento e 

areia grossa no traço 1:3, receberá emboço de argamassa de cimento e areia grossa 

no traço 1:3 com aditivo hidrófugo na quantidade recomendada pelo fabricante e 

dreno com tubo de PVC corrugado DN=100 mm e manta de geocomposto para 

drenagem de cortina (tipo MacDrain), 

ENERGIA ELÉTRICA 

O posto simplificado deve ser executado conforme projeto em aprovação na 

concessionária de energia elétrica. 

As luminárias seguem o catálogo de componentes do FDE, código IL-53 e IL-54 – 

Iluminação para áreas externas – poste metálico, lâmpadas de vapor de sódio –  

1x150 W e 2x150W, respectivamente. 

As tubulações serão subterrâneas em eletrodutos corrugados reforçados, instalados 

em profundidade acima de 50 cm. Na base de cada poste deve ser instalada uma caixa 

de passagem de 40x40x40 cm com fundo em brita e tampa de concreto. Nestas caixas 

a terminação do tubo deve estar voltada para baixo, para evitar entrada de água. 

Prever instalação de vídeo porteiro com chave eletromagnética no portão social de 

entrada, com acionamento na sala da Secretaria.  

As tubulações subterrâneas devem preferencialmente ser executadas nas áreas 

gramadas. 

SERVIÇOS COMPLEMTARES 

Acerto do talude 

O talude na frente do estacionamento para a Rua Quênia será acertado na razão de 1:1 

(45°) com retroescavadeira. A sobra de material se houver será depositada e 

espalhada no talude ao lado esquerdo da unidade escolar, podendo ainda ser utilizada 

no nivelamento do pátio de estacionamento, se necessário. 



 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Havendo divergências entre o projeto e memorial descritivo ou planilha orçamentária 

prevalece o que estiver estipulado no projeto. 

Qualquer situação não prevista neste memorial deverá ser resolvida junto à 

Fiscalização da Prefeitura de Cabreúva. 

 

 

Cabreúva, 16 de maio’7 de 2019.  

 

 

 

Antonio Nascimento Filho  

Engenheiro Civil Rosimeire R. Santos Timporim 

Crea-SP Nº 060.121.145-5 Secretária de Obras 

 


