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PROPRIETÁRIO: Município de Quilombo
OBRA: Drenagem pluvial
LOCAL: Servidão Madre Paulina 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O presente memorial descritivo refere-se à drenagem a ser implantada na quadra 5, no final
da Servidão Madre Paulina, para melhorar o escoamento das águas pluvias da referida quadra. A
tubulação a ser implantada será direcionada até a drenagem pluvial da Rua Mal. Deodoro da Fonseca
(a ser implantada).

● DRENAGEM PLUVIAL
Antes  da  execução  da  pavimentação  deverão  ser  executados  os  serviços  de  drenagem

pluvial, que deverão seguir o projeto.
Deverá ser feita a locação da tubulação, levando-se em conta pontos importantes do projeto,

tais como caixas de ligação, bocas de lobo, encontros de condutos, variações de declividade e cada
estaca será marcada a cota do terreno e a profundidade da escavação necessária.

Escavações
Serão feitas as escavações necessárias para execução da alvenaria. Nos aterros deverá ser

utilizado  material  isento  de  matéria  orgânica,  em  camadas  sucessivas  de  20cm,  molhadas  e
apiloadas, garantindo-se a estabilidade do terreno.

O sentido normal da escavação será sempre de jusante para montante. Quando a coesão do
solo for muito baixa deverá ser efetuado escoramento de madeira para evitar o desmoronamento.

A reposição da terra na vala deverá ser executada da seguinte maneira: - Inicialmente deverá
ser  colocado  material  de  granulometria  fina  de  cada  lado  da  canalização,  o  qual  irá  sendo
cuidadosamente apiloado. Será conveniente tomar precauções de compactar todo solo até cerca de
60 cm acima do tubo, fazendo-se sempre esta compactação lateralmente ao tubo. Depois de 60 cm a
terra será compactada em camadas de no máximo 20 cm.

A largura da vala será igual ao diâmetro externo do tubo acrescido de 60 cm para tubos de
diâmetro de 30 cm e 40 cm, acrescido de 70 cm para diâmetros de tubos de 50 cm e 60 cm e
acrescido de 1,0m para tubos de 80 cm e 1,0m de diâmetro.

A profundidade da tubulação será de no mínimo: 100 cm para tubos de d= 30 cm, 110 cm
para tubos de 40 cm; de 130 cm para tubos de d= 60 cm; e de 150 cm para tubos de d=80 cm. O
recobrimento mínimo dos tubos em concreto simples e em concreto armado será de 60 cm.

Alvenaria
Serão  executadas  em  tijolo  maciço,  nas  dimensões  de  projeto.  Os  tijolos  deverão  ser

molhados antes de sua colocação.
O assentamento será com argamassa 1:4 ou 1:5 com areia média e produto substituto da cal.

As juntas terão espessura máxima de 15mm e rebaixadas a ponta de colher.
O assentamento da tubulação deverá ser feito sobre a argila compactada ou quando o solo for

rochoso deverá ser realizado um colchão em areia ou pedrisco, para então assentar a tubulação.

Revestimento interno
As alvenarias internas das bocas de lobo e caixas de ligação serão revestidas com  chapisco

e emboço. O traço para o chapisco deverá ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou seja, a que
passa na peneira 4,8mm e fica retida na 2,4mm, e será aplicado sobre a alvenaria limpa a vassoura e
abundantemente molhada com esguicho de mangueira.
     Os  emboços  só  serão  iniciados  após  completa  pega  de  argamassa  das  alvenarias  e
chapiscos.  A  superfície  deverá  ser  molhada  como  anteriormente  descrito.  Os  emboços  serão
perfeitamente desempenados e a espessura do emboço não deve ultrapassar a 15 mm.

O traço para o emboço será 1:2:9 de cimento, cal em pó e areia média (passa na peneira 2,4
mm e fica retida na 0,6 mm).
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Tubulação
Os tubos em concreto simples utilizados na obra deverão ser da classe PS-1 (NBR 8890/03)

nos diâmetros de 0,30m, 0,40m e 0,50 m; 
Os tubos em concreto armado utilizados na obra deverão ser da classe PA-1 (NBR 8890/03)

nos diâmetros de 0,60, 0,80, 1,00, 1,20 , 1,50 m e 2,00m. 
Os tubos deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Órgãos complementares
Os órgãos complementares da rede pluvial serão as bocas de lobo, caixas de ligação e a

canalização do esgotamento das bocas de lobo.  As bocas de lobo deverão ser  executadas com
dimensões que se possa ter acesso à tubulação para ser realizada a limpeza quando necessária.
Quando se utilizar sistemas de drenagem sem poços de visita, a manutenção será feita pelas bocas
de lobo das galerias, sendo que estas deverão ser executadas com as dimensões especificadas para
as caixas de ligação anexas, com a grelha na parte superior.

Os dispositivos de boca de lobo e caixas de ligação serão executados com concreto armado
com fck>=20,0MPa e terão o traço da argamassa de revestimento interno de 1:2:8 em cimento, cal e
areia. A espessura do revestimento interno da boca de lobo e caixa de ligação será de no mínimo
1,5cm. Observar as disposições construtivas da prancha anexa “A”.

● SISTEMA DE CAPTAÇÃO PLUVIAL
No local onde atualmente existe uma captação com os tubos antigos será executada uma

captação com alvenaria de pedra basalto argamassada de acordo com o projeto. Esta captação terá
um fundo para captação do material grosseiro que porventura ainda passe pelas grades. Este sistema
de caixa de areia deverá ser inspecionada e providenciada sua limpeza caso seja necessária.

Após ser  devidamente  demarcada a  locação do  sistema,  será  executadda uma  base  de
concreto simples em toda a área da captação, para após assentar a alvenaria. Este concreto simples
servirá também de fundo da caixa de areia.

Sobre a alvenaria será executada uma viga de fechamento onde deverá ser chumbado os
elementos de fixação das grades a serem colocadas para captação do material vegetal e pedras de
maior porte.

As grades serão feitas com ferro de construção na bitola de 12,5mm, soldados, colocados
sobre elementos de fixação, sendo a grade frontal fixa e a grade superior deverá ser removível para
limpeza da caixa de areia. Deverá ser construída em partes para que não fique demasiadamente
pesada, inviabilizando sua retirada. A malha da grade frontal será de 7,0cm e a suprior de 12,0cm.

A tubulação no seu início, junto ao sistema de captação, será recoberta com pedra de mão
argamassada para melhorar a ancoragem da mesma.

● PLACAS DA OBRA

– PLACA DO CONVÊNIO E/OU DA OBRA
Conforme previsto em contrato e orientações do convênio, todas as obras deverão possuir

placas indicativas em conformidade com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas
no presente manual e deverão ser confeccionadas em chapas planas, com material resistente às
intempéries, metálicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, com a pintura a
óleo ou esmalte, condicionando-se os desembolsos à verificação da existência da mesma.

As placas serão afixadas pelo agente promotor/mutuário, em local visível, preferencialmente
no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização
das placas, e deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do
padrão das cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-as ou recuperando-as
quando verificado o seu desgaste ou a sua precariedade.

O tamanho da placa do convênio e/ou da obra deverá ser de 2,00x1,50m.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

O presente memorial de cálculo refere-se ao levantamento dos quantitativos físicos do projeto
de pavimentação com pedra basalto irregular. 

● DRENAGEM PLUVIAL DA QUADRA 5

– Drenagem pluvial
Escavações em solo = comprimento de tubo d=120 x 4,3m³ + comprimento de tubo d=100 x

3,50m³ + comprimento de tubo d=40 x 1,0m³ + 1,0m³ por boca de lobo e caixa de ligação = 78x3,5 +
1x1,0 = 274,0 m³

Reaterro de vala sem controle de compactação = escavação menos o volume dos equipamentos
e das tubulações = 274,0 – 1 – 78x1,33 = 170,00 m³  

Boca de lobo em galeria de 100cm = 1
Tubo concreto armado 100cm = 78,0 m

– Sinalização viária
Concreto simples = 2,20 m³
Muro de pedra argamassada = 11,60 m³
Viga de concreto armado = 1,2 m³
Grade de ferro frontal (200,0m) = 200,0 kg
Grade de ferro superior (200,0m) = 200,0 kg
Pedra de mão argamassada = 2,0 m³

Chapecó, 16 de março de 2017.
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