
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA - Infraestrutura para abastecimento de água e coleta de esgoto domiciliar. 

LOCAL – Rua Aristides Inácio de Souza e Rua Manoel de Souza Lima – “Biquinha” – 

Município de Campos do Jordão, SP. 

LOTEAMENTO / NÚCLEO –“Biquinha”. 

ASSUNTO: Projeto para implantação de infraestrutura para saneamento básico, 

abastecimento de água e coleta de esgoto domiciliar pela Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo – SABESP, através de recursos destinados da Prefeitura 

Municipal da Estância de Campos do Jordão, e responsabilidade técnica de execução 

da Secretaria de Obras do Município. 

ENGENHEIRA CIVIL – Letícia Zanon Carvalho. 

 

1. GENERALIDADES: 

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade a implantação de 
infraestrutura para saneamento básico, abastecimento de água e coleta de esgoto 
domiciliar, contemplando a região destinada com redes e ramais de distribuição de 
água potável, e redes coletoras e ramais de esgoto, que permitirá a futura 
interligação/ligação independente de cada imóvel regularizado, a este sistema. 

A execução da obra obedecerá aos padrões e normas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas), código de obras e plano diretor do municio de Campos 
do Jordão, SP, e as Normas Técnicas da Sabesp (NTS). 

 
2. PROJETOS: 

 
O projeto será constituído de plantas de situação e localização, contendo as 

informações técnicas relevantes à implantação de redes de abastecimento de água, e 
redes coletoras de esgoto, com seus diâmetros devidamente dimensionados, a 
indicação do tipo de material a ser utilizado, e o ponto de interligação com as redes 
existentes, para possibilitar a posterior liberação de utilização das redes implantadas.  

 
3. TERRENOS: 

 
A implantação das tubulações das redes será feita em via publica oficial, 

respeitando os limites e confrontações de lotes, e a tubulação de ramais para as 
ligações de água e esgoto, será feita perpendicular as redes, do eixo de assentamento 
em via publica oficial até o passeio confrontante ao limite frontal dos lotes.  

A topografia da região é convergente ao escoamento das redes de esgoto para 
o ponto de interligação com a rede existente por gravidade. Existem residências com 
soleira negativa para o local de projeto da rede, necessitando estas, para sua ligação 



de esgoto,de ramais coletivos pelo fundo dos imóveis até o ponto onde a inclinação é 
suficiente para a interligação/ligação com as redes projetadas. 

O local não possui arvores imunes ao corte. 
 

4. INSTALAÇÃO: 
Em local adequado, será afixado um conjunto de placas indicativas dos 

projetistas e do responsável técnico da obra, obedecendo aos padrões do estipulado 
pelo CREA-SP. 

No canteiro de obras será executado um galpão destinado a guarda de 
ferramentas e materiais pertinentes a obra, e espaço destinado à utilização e 
convivência dos empregados e responsáveis técnicos. 

 
5. MARCAÇÃO DA OBRA: 

As tubulações de redes e ramais deverão ser locadas sob a fiscalização do 
responsável técnico, de modo a corresponder exatamente ás posições, formas e 
dimensões constantes no projeto. 

 
6. CADASTRO DE REDE: 

Processo de cadastramento por meio digital e desenhos físicos, com os 
detalhamentos da obra executada, levando em consideração as interferências, 
profundidades, diâmetros, materiais, localização geográfica, amarrações, ligações, e 
outras singularidades, conforme NTS 293. 

Entrega de As-built em meio digital e duas vias de desenhos físicos, para 
arquivamento e consulta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
– SABESP.  

 
7. SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO: 

Esta sinalização visa advertir aos motoristas e pedestres sobre a existência de 

obras e ainda canalizar o fluxo de forma suave. Deve-se usar sinalização quanto a 

existência de obras, sinalização de advertência relativa à natureza do problema 

(ex:estreitamento de pista) e utilização de cones e barreiras para canalizar o trafego e 

fluxo de pedestres. No local da obra, a sinalização a ser empregada deve caracterizar a 

obra e separá-la seguramente do movimento de veículos e pedestres, co a utilização 

de cones, tapumes e sinalização especifica para pedestres. 

 

8. ESCAVAÇÃO DE VALAS: 
Previamente a execução dos serviços, é necessária que a equipe deva ter em 

mãos os documentos emitidos pelo Órgão competente (autorização de escavação no 
logradouro Publico e Autorização do serviço de transito), bem como os cadastros da 
Sabesp e das demais concessionárias. 

Escavação de vala em método destrutivo, com a verificação de interferências 
existentes, através de cadastros das concessionárias, ou de maneira manual, através 
de sondagens para confirmar a localização de redes elétricas, de gás, telefônicas, de 
produtos combustíveis, de água e de esgoto. 

 
9. ESCORAMENTO: 

Realizar o escoramento das valas que apresentem riscos ou se enquadrem nas 

condições estabelecidas pelas normas e procedimentos vigentes, visando à execução 

dos trabalhos com segurança e preservação da saúde e integridade física dos 

trabalhadores envolvidos. Fica a critério do responsável técnico da obra, a escolha e 



determinação do tipo de escoramento a ser utilizado e material empregado na 

confecção do mesmo, em conformidade com o tipo de solo, profundidade da vala e 

outras interferências existentes no local, através do estipulado nas normas ABNT. 

   

10. ASSENTAMENTO DE TUBOS: 
 

O assentamento da tubulação deve seguir paralelamente a abertura da vala. O 
fundo da vala deve ser uniformizado a fim de que a tubulação se assente em todo o 
seu comprimento, observando-se inclusive o espaço para bolsas e ligações. 

A descida das tubulações deve ser feitas manualmente ou mecanicamente, 
estando os mesmo limpos e desobstruídos internamente e sem defeitos. 

No caso de assentamento de tubos em trechos de forte inclinação e em pontos 
singulares como curvas, reduções, tes, cruzetas, registros e outras singularidades, 
devem ser empregados sistemas de ancoragem. 

 
11. REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO: 

O pavimento original será reconstituído, garantindo a compactação, 
nivelamento e revestimento original, como anterior a abertura da vala. Será executada 
a limpeza do material removido, e limpeza após a reposição, para a entrega da obra. 

 
12. MATERIAIS: 

Os materiais para aplicação na obra estão listados no orçamento em anexo, 
com quantitativo conforme projeto, e preços com base no Banco de Preços da Cia – 
SABESP, atualizados no ultimo I0 disponível, mês de setembro de 2019.  

Abaixo a relação dos materiais e suas características técnicas a serem 
respeitadas: 

Rede de distribuição de água 

• Luva de correr PVC DE = 60 mm PBA NBR10351 Infraestrutura água. 

• Tê com bolsas Ferro Fundido DE = 60 mm (4,00kg) pintura epóxi – anél 
de borracha incluso – para PVC/PBA NBR 15880 água. 

• Tubo PVC DE = 60mm Classe 15 PBA JEI NBR 5647-1 Infraestrutura 
água. 

• Válvula Gaveta c/ bolsas Ferro fundido DE = 60 mm (8,50kg) para 
PVC/PBA, acionamento cabeçote, cunha de borracha, pintura epóxi 
em pó NBR 14968 água. 

• Tampa Tipo T5 Ferro fundido DN 100 mm com tampa articulada para 
válvula, NTS 033. 

• Tubo PEAD PE 80 1mpa DE = 32mm Azul NTS048 Aplicação água 

• Colar de Tomada para tubo PVC/PBA Ferro fundido DE = 60mm x 
DNR20 saída rosqueada água. 
 

Rede coletora de esgotos 

• Tampão Articulado Ferro Fundido DN 600mm com aro NTS033 

• Tubo de PVC Rígido D = 150 mm ocre PB JEI NBR7362 para coletor de 
esgoto. 

• Tubo de PVC Rígido D = 100 mm ocre PB JEI NBR7362 para coletor de 
esgoto. 



• Selim ajustável PP 150x100 mm NBR10570 p/ tubo PVC ou Cerâmico. 

 

13. CRONOGRAMA DE ENTREGA: 
De acordo com o contrato a ser estabelecido entre a Contratante ( Prefeitura 

Municipal de Campos do Jordão) e a empresa contratada – (a definir). 
 
 
 
 
 
Campos do Jordão, 29 de novembro de 2019. 

 

 


