
MEMORIAL DESCRITIVO 
 

UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
 
 
 O presente memorial tem por objetivo fixar normas e especificações, para a 
execução dos serviços de construção de uma Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos 
no Bairro Elias Domingos, no Município de Jaciara - MT. 
 

A finalidade é especificar materiais apropriados, que atendam às especificações 
técnicas e dos fabricantes, fazendo uma obra funcional e durável. 
 

  
GENERALIDADES 

 
O projeto foi elaborado atendendo às exigências normativas e das Legislações 

municipais, estaduais e federais. 
A obra será executada em observância às especificações contidas neste 

memorial, bem com aos projetos apresentados, quanto a distribuição, dimensões e 
especificações em geral. 

 
Deverão ser empregados na obra materiais de primeira qualidade. 
 
A mão-de-obra será competente, na finalidade a que se destina e capaz de 

proporcionar serviços tecnicamente dentro dos padrões de qualidade e de acabamento 
esmerado. 

 
As cotas, níveis e detalhes dos desenhos serão obedecidos rigorosamente. 
 
Não serão toleradas modificações nos projetos, nos memoriais descritivos e nas 

especificações de materiais sem a autorização, por escrito, do autor do projeto. 
 
 
1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES  
 
1.1 – Limpeza  

 
A obra deverá ser implantada no terreno devidamente limpo isento de materiais 

orgânicos, vegetais, entulhos e restos de construção de qualquer natureza, o destino 
final desse material deverá ser em lugar apropriado, determinado pela Prefeitura 
Municipal.  



 
2.0 – MOVIMENTO DE TERRA  
 
2.1 – Aterros  

 
Toda a área da obra será apoiada sobre aterro fortemente compactado através de 

equipamento mecânico ou máquinas, com solo apropriado, isento de restos vegetais e 
entulhos, sendo compactado em camadas nunca superiores a 30 cm de espessura, até 
atingir o grau de compactação necessário.   
 
2.2 – Escavações  

 
Os locais para assentamento das brocas, blocos e vigas baldrames deverão ser 

escavados manualmente e/ou mecanicamente, respectivamente, até a profundidade 
requerida no projeto gráfico e o material escavado será transportado para lugar 
apropriado determinado pela Prefeitura Municipal.  

 
As cavas das fundações, bem como as estruturas de fundação, serão executadas 

de acordo com as especificações exigidas nos projetos. O material escavado quando 
isento de impurezas será reaproveitado, caso contrário, será removido para bota fora. 

  
Caso o solo se mostrar de pouca resistência à compressão após o mínimo de 

escavação de projeto, deverá ser chamado o responsável técnico pelo projeto para sua 
verificação e definição do tipo de fundação a ser executada. 
 
 
3.0 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA  
 

Todas as fundações deverão ser do tipo superficial e contínua, moldadas em 
concreto estrutural,  Fck 20 Mpa, assim como as demais estruturas, satisfazendo-se as 
especificações do projeto gráfico.  
 
3.1 – Lastro  de  brita  

 
Deverá ser lançado ao fundo de todas as valas de blocos e baldrames, após sua 

devida regularização, uma camada de brita 1, espessura mínima de 2 cm, com fins de 
proteção da ferragem.  
 
 
4.0 – ESTRUTURA METÁLICA 
 
4.1 – Execução de Pilares, Vigas e Terças Metálicas.  



 Deverão ser executados pilares, nas dimensões de 10x35cm, devidamente 
interligados com as vigas baldrames em todos os vãos das laterais da obra, de modo a 
dar sustentação à mesma. As vigas de cobertura serão executadas nas dimensões de 
10x35cm, e as terças nas dimensões de 10x5 cm, dispostos longitudinalmente soldados 
entre si em toda a extensão da obra.  
 
 
5.0 – COBERTURA  
 
 A estrutura da cobertura será totalmente metálica, apoiada sobre pilares de 
concreto armado, com tesouras espaçadas conforme projeto (eixo a eixo), coberta com 
telha trapezoidal de aço pré-pintada eletrostaticamente em uma face. Todas as telhas 
serão fixadas com parafusos autobrocante. 
 
 
6.0 – VEDAÇÃO 
 
 Todas as paredes internas e externas serão executadas em bloco de concreto 
aparente nas dimensões de 14 x 19 x 39. 
 
 As alvenarias serão executadas com blocos de primeira qualidade, conforme 
indicado em planta de arquitetura assentados com argamassa de cimento e areia e com 
observância das recomendações das normas da ABNT. 
 
 Sobre todas as portas e na parte inferior das janelas deverão ser executadas 
vergas e contra vergas respectivamente. 
 
 
7.0 – PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 
 

Sobre as sapatas deverão ser aplicadas duas demãos de tinta betuminosa 
impermeabilizante nas faces. Todos os pisos executados sob a estrutura metálica serão 
de concreto desempenado e = 7 cm executados em quadros de 2,00x2,00 metros. 
 
 
8.0 – PINTURA  

 
8.1 –Estrutura Metálica 
 

As estruturas metálicas (estrutura de cobertura da central de triagem/ baias/ 
grades/ esquadias) receberão primeiramente fundo anti-corrosão a base de cromato de 
zinco e posteriormente deverá ser pintado a duas demãos de tinta esmalte sintético, na 
cor verde.  



 
8.2 – Alvenaria de vedação 
   
8.2 1– Alvenaria das áreas molhadas 
 
 Nas áreas dos chuveiros dos sanitários as paredes receberão a pintura em 
esmalte sintético, duas demãos, sobre uma base seladora. 
 
8.2 2– Alvenaria  
 
 As alvenarias, internas e externas, inclusive sanitários com exceção da área do 
chuveiro, receberão uma base seladora e serão pintadas com duas demãos de tinta 
acrílica, Sulvinil ou similar. 
 

 
9.0 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 
 
 Memorial anexo. 
 

 
10.0 – INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA 
 
 Para a concepção do sistema de água fria, foi considerada a população de projeto 
equivalente ao número de usuários rotativos em torno de 35 pessoas e uma expectativa 
de 16 funcionários. 
 
10.1 - Reservatório 
 
 Foi considerado um castelo d´água na forma de cálice, metálico pré-fabricado. A 
reserva de água foi calculada com base em uma população de 51 usuários. O consumo 
diário obtido foi de 14.550 litros/dia. A definição de projeto foi a de reservar o equivalente 
a 1 (um) dia de consumo, adotando o volume comercial de 16.300 litros de água 
reservada. 
 
10.2 - Sistema de abastecimento 
 
 O sistema de abastecimento de água potável foi considerado como um sistema 
indireto, ou seja, um sistema onde a água da concessionária é reservada na edificação. 
Nesse sistema de atendimento pela rede pública, o abastecimento não segue 
diretamente aos pontos de consumo, mas passa por reservatório, que tem por finalidade 
principal garantir o suprimento da água da edificação em caso de interrupção de 
abastecimento pela concessionária local de água e, uniformizar a pressão nos pontos e 
tubulações da rede predial. 



 A água da concessionária local abastece diretamente o reservatório, passando 
pelo hidrômetro da edificação. 
 
10.3 - Sistema de distribuição 
 
 O sistema de distribuição da água será feito através de uma coluna única de 
distribuição, que tem origem no reservatório e abastece por gravidade todas as 
unidades. A tubulação deverá ser instalada a 40 cm abaixo do nível do terreno, 
acompanhando a declividade do terreno e derivando para os blocos, onde a alimentação 
vai diretamente ao ponto de consumo, na bitola e com peças adequadamente 
dimensionadas para a alimentação do ponto. 
 
 Os ramais de alimentação serão instalados conforme pontos indicados em projeto 
de arquitetura, executados em tubulações em PVC soldável e conexões do mesmo 
material, em rede a ser embutida na parede. 
 
10.4 - Louças e Metais  
 
 Os aparelhos e acessórios não poderão apresentar quaisquer defeitos de 
moldagem, usinagem ou acabamento. As arestas serão perfeitas, as superfícies de 
metal serão isentas de esfoliações, rebarbas, bolhas e, sobretudo depressões, 
abaulamentos ou grânulos. Os esmaltes serão perfeitos, sem escorrimentos, falhas, 
grânulos ou ondulações e a coloração será absolutamente uniforme.  
 
 As bacias sanitárias serão com caixa acoplada, na cor branca,  marca Celite, linha 
Eco, com vazões de 3,0 e 6,0 l, ou similar. 
 
 Os lavatórios serão em louça branca, de coluna, tipo Celite, linha Eco, ou similar. 
 
 Os metais para lavatórios serão em aço cromado, tipo Deca,  linha Decamat ou 
similar, com fechamento temporizado, pressão 02 a 40 mca, ½”.  
 
 Os metais para as pias de cozinha (refeitório e quiosque), serão em aço cromado, 
de parede, com bica alta, Deca ou similar. 
 
 Os registros de gaveta e pressão serão em aço cromado, tipo Deca, linha C50, ou 
similar. 
 
 Os metais para torneiras de jardim serão em aço cromado, tipo Deca, linha C23, 
ou similar. 
 
 As cubas serão: 1) pia da cozinha do refeitório – dupla retangular vertical, 77 x 45 
x 14,5 cm, aço inox alto brilho com escape, tipo Tramontina ou similar; 2) pia do 



 quiosque -  retangular aço inox 40 x 34 x 17 cm, alto brilho com escape, tipo Tramontina 
ou similar. 
 
 O banheiro reservado a portadores de deficiência terão vaso sanitário próprio para 
deficientes, na cor branca e barras de apoio em aço inox.  
 
11.0 – SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO 
 
 O sistema predial de esgoto sanitário da edificação compreende um conjunto de 
aparelhos, tubulações, acessórios e conectores, destinados a coletar e transportar os 
esgotos sanitários, garantindo o encaminhamento dos gases para a atmosfera e 
evitando a fuga dos mesmos para os ambientes sanitários. 
 
 Esse sistema é dividido em dois subsistemas: 

 Subsistema de coleta e transporte; e 

 Subsistema de ventilação. 
 
11.1 – Sub-sistema de coleta e transporte 
 
 Conjunto de aparelhos sanitários, tubulações, acessórios e conectores destinados 
a captar o esgoto sanitário e conduzi-lo a um destino adequado. Esse sistema foi 
projetado de forma que as tubulações não passem por estruturas de concreto (vigas 
baldrame), mas sejam desviadas por baixo das mesmas. 
 
São partes componentes desse subsistema 
 
Aparelhos: 

 Bacia sanitária; 

 Lavatório; 

 Torneiras de lavagem; 

 Pias; 

 Bebedouros; 

 Chuveiros; e 

 Tanque. 
 
Tubulações: 

 Ramais de descarga – tubulações que recebem os efluentes diretamente dos 
aparelhos; 

 Ramais de esgoto – tubulações que recebem os efluentes dos ramais de 
descarga; 

 Sub-coletores – tubulações que interligam as caixas de inspeção; 



 Coletor predial – tubulação final que recebe efluentes dos sub-coletores e 
encaminha–os para a fossa séptica. 

 
Acessórios e conectores: 

 Caixas  sifonadas (CS) – recipientes dotados de desconectores, com grelha na 
parte superior e destinados a coletar água de lavagem de piso e efluentes dos 
ramais das descargas; 

 Caixa de gordura – destinada a coletar efluentes das pias de cozinha; 

 Caixa de inspeção – destinada a receber os ramais de esgoto, interligar os sub-
coletores até o coletor predial, reunir tubulações e permitir  inspeção limpeza e 
desobstrução da rede; 

 
11.2 – Sub-sistema de ventilação 
 
 O subsistema de ventilação consiste no conjunto de tubulações ou dispositivos 
destinados a encaminhar os gases para a atmosfera e evitar a fuga dos mesmos para o 
ambiente dos sanitários. Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de 
ventilação instalados em suas extremidades superiores e esses devem estar a 30 cm do 
nível do telhado. 
 
11.3 – Sub-sistema de coleta de águas de limpeza interna 
 
 O sistema de coleta de águas derivadas da limpeza da central de triagem serão 
recolhidas por meio de calhas com grelhas, conduzidas à caixa SAO (Sistema separador 
de Areia e Óleo). 
 
12.0 – Sistema de Coleta de Drenagem de Águas Pluviais  
 
 O sistema de esgotamento das águas pluviais será completamente separado dos 
esgotos sanitários, evitando-se com isso a penetração de gases dos esgotos primários 
no interior da edificação.  
 
 O sistema de coleta de águas pluviais é compreendido de tubulações instaladas 
no sentido vertical, interligados às calhas da cobertura, as quais coletam águas dos 
telhados e áreas descobertas, lançadas nas sarjetas e dissipadas por meio de um 
dissipador de energia, localizado na parte mais baixa do terreno.  
 
 
13.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
 
 



 
 Rede de água fria - AF    

1 Tubulações    

 Tubo em PVC rígido Tigre, Amanco ou 
similar 

Soldável Utilizado na distribuição 
interna de água fria dos 
sanitários, copa, e bem 
como nos barriletes e 
coluna e rede de 
abastecimento da lâmina 
d’água 

2 Conexões    

 Conexões em PVC rígido Tigre, Amanco ou 
Similar 

Soldável Utilizado na distribuição 
interna de água fria dos 
sanitários, copa, e bem 
como nos barriletes e 
coluna e rede de 
abastecimento da lâmina 
d’água Utilizado na distribui 

 Conexões terminal em PVC 
azul 

Tigre, Amanco ou 
similar 

LR, bucha de 
latão 

Utilizado nos pontos de 
abastecimento (torneiras / 
duchas/ vasos sanitários e 
chuveiros / torneiras de 
jardim) 

3 Metais Sanitários    

 Torneiras para lavatórios em 
metais cromados  

Deca ou similar Linha 
Decamat ou 
similar 

Utilizada nos lavatórios dos 
wc’s masculinos e femininos 
da central,  oficina e guarita 

 Torneiras para pias em  metais 
cromados 

Deca ou similar De parede, 
com bica alta 

 

 Lavatórios Celite ou similar Linha Eco, 
com coluna 

Utilizada nos sanitários dos 
wc’s masculinos e femininos  
da central, oficina e guarita. 

 Bacia sanitária Celite ou similar Linha Eco Utilizada nos sanitários dos 
wc’s masculinos e femininos  
da central, quiosque, oficina 
e guarita. 

 Rede de esgoto    

 Tubulações    

 Tubo em PVC rígido Tigre ou Amanco, 
ou similar 

Tipo branco Utilizado nos ramais, 
colunas, coletores e 
ventilação 

 Conexões    

 Conexões em PVC rígido Tigre ou Amanco, 
ou similar 

Tipo branco Utilizado nos ramais, 
colunas, coletores e 
ventilação 

 Caixas e ralos    

 Caixa sifonada com grelha em 
aço inox 

Tigre ou Amanco, 
ou similar 

PVC 150 x 
150 x 50 mm 

Utilizado nas áreas de 
lavagem dos banheiros 

 



14.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
 O projeto foi desenvolvido para abranger: 
 

 Iluminação da Central de Triagem, caracterizada por postes circular de concreto 
com 11m de altura equipados com lâmpada vapor metálico de 400W, com 
distribuição dos circuitos de maneira subterrânea, com ramal de entrada derivado a 
partir do posteamento da CEMAT existente; 
 
 Projeto Elétrico do setor administrativo, da guarita, quiosques e do galpão de 
triagem. 

 
Para facilitar a instalação, bem como a posterior manutenção do sistema, buscou-

se uma padronização dos elementos a serem instalados. Além dos elementos relativos à 
iluminação propriamente dita, buscou-se também uma padronização dos demais 
elementos, tais como: sistemas de comando/proteção, postes auxiliares, etc.  

 
 

14.1 –  Documentação Técnica consultada 
 
ABNT   - NBR 5410/2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
CEMAT  - NTE 013 - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão 
 
 
14.2 – Desenhos 
 
 Os desenhos de projeto foram apresentados em Detalhes na folha A1. 
 

14.3 – Estatísticas de Projeto / Carga Instalada 

 

 O presente projeto prevê a seguinte carga Central de Triagem no município de 
Jaciara: 
 

QUANTO A POTÊNCIA  

Potência Total Instalada no Parque (W): 56.265 

 
 
14.4 – Especificações de projeto 
 
 



Detalhe dos equipamentos que compõem cada estrutura. 

Estrutura 
Poste de circular de concreto, com 11m de altura, engastado no 
solo. Com luminária instalada no topo do poste.  

Luminária Luminária de iluminação pública tipo pétala com reator integrado. 

Lâmpada Lâmpada vapor metálico, 400W / 220V  

Reator 
Reator para lâmpada vapor de sódio de 400W / 220V, fator de 
potência corrigido, ignitor incorporado. 

Instalação 
Engastar o poste no solo, fixar a luminária na extremidade do 
poste, o cabo de alimentação será passado no interior do poste. 

Condutores 
de 

Alimentação  

Os condutores de alimentação das luminárias deverão ser do tipo 
cabo de cobre, isolação em PVC, isolamento para 750V, seção 
indicada no projeto. No suporte das luminárias, nas ligações dos 
equipamentos/lâmpada devem ser utilizados cabo de cobre, 
isolamento para 750V.  

 
 
14.5 – Tomadas de Energia (comando / proteção dos circuitos) 
 

A fonte de alimentação será através de rede de baixa tensão da concessionária 
de energia. A alimentação será aérea, derivando da referida baixa tensão, até o padrão 
de medição, com fornecimento Trifásico a 4 condutores (3 fases e 1 neutro) e tensão 
nominal 220/127 V. 

 
O padrão de medição será do tipo trifásico T6 com disjuntor de proteção Tripolar 

de 175A, com cabos das fases de 95 e neutro de 95 mm². Após o padrão de medição os 
condutores seguem em eletroduto de PVC de 80 mm até o quadro de proteção e 
distribuição, com bitola de 95mm².  

 
14.6 – Quadro de comando e Proteção 

 
O Quadro será instalado no muro, localizado conforme projeto. A caixa será 

metálica, em chapa de ferro, com tampa e fecho bloqueável. 
 
Na porta do QDG deverá haver uma placa de advertência “CUIDADO 

ELETRICIDADE”, fixada por rebite ou simplesmente impressa por tintura. No interior 
desta porta serão fixados os disjuntores gerais e de cada fase e serão devidamente 
cobertos por uma tampa metálica, deixando acesso apenas aos manípulos de 
acionamento dos disjuntores. 

 
Dentro desse quadro serão instalados os disjuntores de proteção, que acionarão a 

iluminação total da praça.  



14.7 – Condutores 
 

Os condutores de alimentação dos circuitos serão de cobre e bitola conforme 
projeto, isolado para 0,6/1kV-70ºC, seguindo do quadro até a caixa de passagem no pé 
de cada poste ou de quadros de distribuição. 

 
A alimentação será feita por circuito trifásico, tornando a manutenção mais 

confiável, conforme demonstrado nos desenhos e no diagrama unifilar. 
 
14.8 – Eletrodutos 
 

Os eletrodutos dos circuitos serão de PVC ou aço galvanizado para as instalações 
aparentes e bitola conforme projeto. 

 
A subida no poste de iluminação será pelo interior do poste de iluminação. 

Serão utilizados também eletrocalhas conforme projeto. 
 
14.9 – Proteção 
 

A proteção geral será efetivada por um disjuntor termomagnético tripolar de 175A. 
 
A proteção do circuito da iluminação será individual e efetivada por disjuntores 

termomagnéticos tripolares tipo DIN conforme especificado em projeto. 
 Os Quadros de Distribuição deverão ser protegidos por interruptor diferencial 
residual “IDR”, com no máximo 30mA de sensibilidade, instalado após disjuntor 
termomagnético com capacidade de ruptura de 10 kA. Assim, a instalação interna da loja 
deve possuir neutro isolado. O IDR deverá ser instalado conforme Diagrama Unifilar. 
 
14.10 – Aterramento – condutor proteção (PE)  
 

Será de cobre nu bitola 50mm², interligado a uma haste por meio de conectores 
de aperto a prova de corrosão, não sendo permitido o uso de solda a estanho para as 
conexões. 

 
Não deverá conter emendas em nenhum ponto nem chaves ou dispositivos que 

possam causar a sua interrupção e deve ser o mais retilíneo e curto possível. 
 
No trecho de descida entre o QDG e a haste, o referido condutor será protegido 

por eletroduto de PVC rígido Ø, embutido em alvenaria, sendo proibido o uso de 
eletroduto metálico. 

 
Projetado em conformidade com a NBR-5410. 



Todas as luminárias devem ser aterradas. 
 
14.11 – Circuitos 
 

Os circuitos serão subterrâneos, com condutores embutidos em dutos enterrados 
a 50cm do solo, devidamente protegidos por camadas de areia e terra compactada A 
vala deverá ter largura de 40cm em toda sua extensão. 

 
As conexões entre cabos deverão ser feitas somente nas caixas de passagem, 

com isolamento através de fita isolante auto fusão. 
 
O valor máximo de Queda de Tensão permitido pela Cemat é de 5%.  

 

14.12 –  Poste de Iluminação 
 

Serão utilizados postes de Circular de Concreto de 11 metros devidamente 
engastados. No pé de cada poste haverá uma caixa de passagem 40x40x40cm, na qual 
estará o circuito de alimentação. 

 
O cabo de alimentação será passado pelo interior do poste circular até o topo. 
  
A alimentação das luminárias será dará a partir da caixa de passagem no pé do 

poste até o topo, por condutores de cobre do referido circuito, as conexões entre os 
condutores deverão ser isoladas através de fita isolante auto fusão. 

 
As luminárias e reatores serão devidamente fixados nos suportes da luminária. A 

interligação entre alimentação, reator e projetor será efetivada com cabo de cobre 
flexível preto e devidamente isoladas com fita isolante adesiva. 

 
14.13 –  Projetores, reatores e lâmpadas 
 

As luminárias serão do tipo pétala, e capacidade para armazenamento de 
lâmpada vapor de sódio e reator nos postes e nas edificações Lâmpada mista de 250W 
e lâmpadas fluorescentes em geral. 

 
Os reatores serão próprios para lâmpada vapor metálico de 400W e lâmpada 

mista de 250W. 
 
A lâmpadas em 220V terão base E-40. 
 
As luminárias das edificações serão tipo spot de sobrepor, tipo arandelas e 

tubulares de 33mm de com 2x40W. 



 
14.13 –  Projetores, reatores e lâmpadas 
 
1 O projeto foi elaborado a partir do levantamento prévio efetuado no município.  

 
2 Todas as instalações e montagens deverão ser executadas conforme projeto 

aprovado e segundo as normas Cemat aplicáveis;  
 

3 A “galvanização a fogo” citada em especificações de materiais constantes do presente 
projeto, são relativas à proteção superficial do aço-carbono, que devem ser revestidos 
de zinco pelo processo de imersão a quente, conforme ABNT NBR 6323 – Produtos 
de aço ou ferro fundido revestidos de zinco por imersão a quente. 

 
4 A execução destes serviços deverá ser creditada a empresa com mão-de-obra 

habilitada e capacitada para estes tipos de serviço, observando-se a NR-10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;  

 
5 Durante a execução, se utilizar da “boa técnica”, de modo a permitir o correto 

funcionamento do sistema, sem prejuízo para a segurança de pessoas e 
equipamentos; 

6 Os materiais a serem aplicados deverão ser de boa qualidade, obedecendo aos 
padrões recomendados pela Cemat. Na falta destes, se utilizar de normas ABNT 
adequadas aos tipos de produtos a serem aplicados;  

 

 
15.0 – LIMPEZA GERAL  
 
A obra será concluída após o término dos serviços acima especificados. A executante 
deverá proceder a limpeza total interna, removendo todo tipo de respingo de tinta 
proveniente da pintura e restos de construção, e, externamente deverá remover todo 
entulho e outros detritos existentes.  
 

 

Cuiabá, 26 de julho de 2011. 

 

 

Enga. Neyde Ferreira Leão 

Engearte Consultoria Projetos e Obras 


