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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Construção de leitos de secagem no aterro sanitário de Capão da Canoa 

Descrição: Execução de leitos de secagem. 

Endereço: Estrada da Laguna Km 05 - Capão da Canoa/RS. 

 

 O presente memorial tem por finalidade orientar a execução dos serviços, fixando os métodos 

construtivos a serem empregados.  

 Considerar-se-á, para efeito de execução, todos os materiais e a mão-de-obra necessária para os 

vários serviços previstos no presente memorial.  

  As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando 

das medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto. 

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao disposto nas normas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras, específicas para cada caso. 

Quando da apresentação do preço pelo licitante, ficará subentendido que não houve dúvidas na 

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das especificações 

apresentadas, sobretudo, o mesmo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar todos os 

serviços que deverão ser realizados e que estão previstos. 

Caberá ao executante um exame detalhado do local dos serviços, verificando todas as 

dificuldades para a realização dos mesmos. 

Serão de competência da empresa executante as despesas com a demolição e reparos de 

serviços mal executados ou errados por sua culpa. 

 

 

Disposições iniciais:  

 

Trata-se da construção do leito de secagem, a ser realizado na ETE (Estação de Tratamento de 

Esgoto) do Aterro Sanitário Municipal, conforme imagem abaixo: 
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- Imagem ilustrativa do leito de secagem – 

 

Toda escavação de solo e preparo da base, necessários para a execução do projeto, será 

executado pelo Município de Capão da Canoa, ficando a cargo da empresa apenas a construção das 

estruturas do leito de secagem. 

Conforme projeto, deverá ser realizada a decapagem necessária do solo em toda a área onde 

serão construídos os leitos para seu perfeito nivelamento; 

A completa limpeza na área será efetuada manual e mecanicamente, dentro da mais perfeita 

técnica, tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações descritas a seguir e 

os projetos, e havendo necessidade de alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas pelo Setor 

de Engenharia da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento da Prefeitura Municipal de Capão da 

Canoa. 

Nenhum serviço poderá ser iniciado antes da empresa obter a Ordem de Início de Serviço, 

fornecida pela FISCALIZAÇÃO deste município. 

Apresentação de ART ou RRT de execução dos serviços paga e assinada pelo responsável 

técnico da empresa, sendo que na ART ou RRT emitida deverá constar como contratante dos serviços a 

Prefeitura Municipal de Capão da Canoa.  
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SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 

 

1. Leito de Secagem: 

 

 Após a execução dos serviços iniciais, será disposta uma lâmina de lona plástica de espessura 

150 micras em toda a área do leito de concreto a ser executado; 

 

 Deverão ser executadas formas em chapas de compensado resinado, para a execução da 

estrutura de concreto armado. As fôrmas devem estar em bom estado, devendo ser aplicado o 

desmoldante antes da concretagem para facilitar a desforma, molhando-se previamente as formas 

de forma abundante; 

 
 

 Toda a área das paredes laterais e do fundo a ser concretada deverá possuir barras de ferro de 

ø6,3 mm com espaçamento de 10 cm, distanciada com espaçadores a 4,5 cm do fundo do leito e 

de suas laterais. As muretas de divisão entre os leitos deverão possuir barras de ferro de ø6,3 mm 

com espaçamento de 10 cm, ancoradas nas barras do fundo e nas barras laterais ficando 

centralizadas no interior das fôrmas.  

O fundo de cada leito de concreto deverá ter caimento de no mínimo 1% para o centro conforme 

projeto, para o escoamento dos efluentes que serão drenados pelos tubos em direção a caixa de 

coleta conforme projeto;  

Antes de cada etapa de concretagem deve-se molhar toda a área a ser concretada para que não 

ocorra a absorção da água do concreto a ser lançado; 

 

 Será executada uma camada de concreto usinado de alta resistência fck 30 MPa com espessura 

de 10,00 cm tanto para as lajes de fundo dos leitos quanto para as muretas de contenção e de 

divisão.  

O concreto será espalhado nas canchas seguindo etapas pré-estabelecidas para um bom 

andamento da obra. O espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal que, após o 

adensamento, exista pouca sobra de material para ser removido, facilitando os trabalhos com a 

régua; 

Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de concretagem “bicheiras”, 

o adensamento do concreto será realizado com o auxílio de vibrador mecânico. Depois de 

adensado, o concreto deverá ser reguado em toda a extensão da cancha de concretagem, 

garantindo-se, assim, a uniformidade da superfície.  
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Com a finalidade de manter as condições de hidratação do cimento e evitar fissuras por retração, 

deve-se fazer a cura do concreto com manta úmida ou aspersão de água por no mínimo 7 dias. 

 

2. Impermeabilização:  

 

 Deverá ser realizada impermeabilização de base cimentícia flexível e véu de poliéster, em todos 

os leitos (paredes laterais e fundo); 

Para a aplicação da impermeabilização, o concreto deve estar devidamente curado pelo período 

mínimo de 28 dias, e deverá estar absolutamente limpo, sem graxas ou óleos e sem 

irregularidades; 

Deverão ser aplicadas 4 demãos cruzadas, utilizando trincha ou rolo. Após a primeira demão 

deverá ser aplicado a tela de poliéster selando-a com a primeira demão; 

O intervalo de secagem entre as demãos, deve obedecer o recomendado pelo fabricante. 

 

3. Tubos de drenagem:  

 

 Será instalado no meio de cada leito de secagem um tubo de PVC corrugado perfurado para a 

drenagem dos efluentes, com diâmetro nominal de 100 mm e caimento de no mínimo 1%. 

Os tubos serão interligados entre si, sendo perfeitamente colados, levando os efluentes para a 

caixa de coleta conforme projeto. 

 

4. Caixa coletora:  

 

 Conforme projeto, deverá ser realizada a escavação necessária do solo na área onde será 

construída a caixa de coleta; 

Será construída uma caixa de coleta dos efluentes dos leitos de secagem com dimensões internas 

de 80 x 80 x 50 cm de alvenaria de pedra grês com laje de concreto armado no fundo. 

As faces das paredes internas deverão ter o devido acabamento sobre a alvenaria com chapisco, 

emboço e reboco, e com acabamento de impermeabilização; 

O Chapisco será com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; 

O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8; 

O reboco na face a ser impermeabilizada será executado após a cura do emboço com argamassa 

de cimento e areia fina no traço 1:1:3; 

Será feita a impermeabilização nos mesmos moldes do item 2; 
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Entre a primeira e a segunda demão da impermeabilização será colocada uma tela de poliéster a 

fim de evitar trincas e fissuras no impermeabilizante;   

 

OBSERVAÇÕES: 

 Os serviços especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª qualidade, mão 

de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados; 

 Para evitar acidentes, o entulho e todo e qualquer material proveniente da demolição que forem 

retirados e permanecerem por determinado período no local da obra, até que sejam retirados, não 

poderão permanecer no local sem o devido isolamento da área; 

 Todos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO; 

 

DOS COMPLEMENTOS: 

  A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado, ficando o local em perfeitas condições de 

habitabilidade, funcionamento e segurança. 

Entulhos, ferramentas e sobras de materiais serão totalmente removidos do local, destinando-os à 

local devidamente licenciado.  

Mesmo depois de entregue a obra, a empresa será responsável pela garantia dos serviços 

executados.  

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços, serem reavaliados 

pelas empresas participantes do certame licitatório. 

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 

O prazo de conclusão desta obra é de 60 dias.   

 

Capão da Canoa, 29 de janeiro de 2020 

 

 

 

Filipe B. Marques da Silva. 
Eng.° Civil CREA/RS 171.406 


