
 
 

 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO RESEVATÓRIO PARA ÁGUA METÁLICO APOIADO 
 
 
 
PROPRIETÁRIO         : DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
DE ARAPORÃ. 
LOCAL          : RUA WALTER JOSÉ DE FARIA. 
                                             QD-08 EQUIPAMENTO URBANO 01 SETOR PRIMAVERA. 
MUNICÍPIO          : ARAPORÃ-MG 
COMARCA          : TUPACIGUARA-MG 
CAPACIDADE DO RESERVATÒRIO: 750,76 m3.                                                                   
                                        
                                     

HISTÓRICO 
 
 

1- INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA: 
 

1.1-Deverá ser executado a retirada do reservatório e o seu transporte até a ETA. 
1.2-Deverá ser executado placa de identificação da obra conforme solicitação do DMAE; 
1.3-Deverá ser executado a retirada de tubulações, registros e conexões. 
1.4 –Deverá ser feito o fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 
m), conforme modelo do DMAE 
1.5-Deverá ser feito a locação da obra através de gabarito com sarrafos de 10 cm; 
 

2-TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA 
 

2.1- Deverá ser executado escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 
m. 
2.2- Deverá ser  executado regularização e compactação do fundo de valas  
2.3- Deverá ser executado a perfuração de estaca broca a trado manual D = 250 mm 
2.4- Deverá ser executado colchão de areia no fundo do reservatório para seu apoio (e=0,50 m).. 
2.5- Deverá ser executado aterro compactado para complementação do apoio do reservatório que 
será implantado. 

3-FUNDAÇÃO SUPERFICIAL 
 

3.1- Deverá ser executado lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico 
3.2- Deverá ser executado forma de madeira comum para Fundções  - reaproveitamento 5X. 
3.3- Deverá ser executado armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 
3.4- Deverá ser executado  armação aço CA-60, Diam.4,2 e 5.0 mm -Fornecimento/corte perda de 
10%) / dobra / colocação. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
3.5- Deverá ser executado concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. 
3.6- Deverá ser executado passeios de concreto e- 8 cm, FCK= 15 Mpa padrão REFEITURA; 
 
 

4-RESERVATÓRIO METÁLICO (750,76 m3) 
 
 
 
4.1- Deverá ser executado RESERVATÓRIO CILINDRICO APOIADO CAPACIDADE TOTAL 
DE 750,76 m3 (PADRÃO COPASA), EM CHAPA DE AÇO PATINÁVEL (CSN-COR 420) COM 
TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM (JATEAMENTO QUÍMICO, DECAPANTE, 
FOSFALIZANTE E DESENGRAXANTE), COM ENTRADA COM LUVA METAL TIPO 
ROSCA INTERNA, SAÍDA PARA RTI, LUVA METAL TIPO ROSCA INTERNA, 
VENTILAÇÃO LUVA METAL TIPO ROSCA INTERNA, SAÍDA PARA CONSUMO LUVA 
METAL  TIPO ROSCA INTERNA, EXTRAVASOR LUVA METAL TIPO ROSCA INTERNA, 
DESCARGA DE FUNDO LUNA METAL TIPO ROSCA INTERNA. ACESSÓRIOS:  ESCADA 
INTERNA, ESCADA EXTERNA FIXA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, GRADE 
DE PROTEÇÃO NO TETO COM ALTURA DE 0,60 m, BRAÇADEIRAS PARA 
TUBULAÇÕES, ALÇAS DE IÇAMENTO, BOCA DE INSPEÇÃO NO TETO, CHUMBADORES 
C/ ABERTURA PARA FIXAÇÃO. 
4.2 – DEVERÁ SER EXECUTADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  TUBULAÇÃO E 
CONEXÕES PARA A INTERLIGAÇÃO ENTRE OS RESERVATÓRIOS E A  LIGAÇÃO ATÉ À 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO, . 
OBS: “Os serviços de instalações Hidraúlicas deverão estar em funcionamento e aprovados pelo 
DMAE. 
 
 

DESCRIÇÃO DO RESERVATÓRIO: 
 

- Reservatório cilíndrico apoiado com capacidade de 750,76 m3 (padrão COPASA), com altura de 
6,20 m, raio de 6,21 m, diâmetro de 12,42 m: 
● Fabricação em chapa de aço patinável (CSN-COR 420), com tratamento anti-ferrugem 
(jateamento químico, decapante, fosfatizante e desengraxante); 
●Entrada, luva metal tipo rosca interna. 
● Saída para RTI, luva de metal tipo rosca interna; 
● Saída para consumo, luva de metal tipo rosca interna; 
● Ventilação, luva de metal tipo rosca interna; 
●Extravasor, luva de metal tipo rosca interna; 
● Descarga de fundo, luva de metal tipo rosca interna. 
 



 
 

 
 
 
 
 
- Normas técnicas aplicáveis: 
● ANSI e ASMT para Reservatórios de chapa de aço; 
● AWWA-D 100/*9 para Tanques soldados para armazenamento de água; 
● AWWA-D 102/97 para Pintura em reservatórios de água em aço; 
● AWWA-D 102/03 para Pintura em tanques metálicos para estocagem de água; 
● AWWA-D 103/09 Parafusos e conexões; 
● AISC Normas regentes para construções de estruturas em aço no EUA-Instituto Americano do 
Aço; 
● AWSA 5.18 para processo semiautomático (solda-mig) utilizando arames sólidos e cobreados; 
● AWS D1.1/10 Parte C – item 6.9 – Tabela 6.1; 
● NBR-6123 para Força devida aos ventos em edificações; 
● NBR-6356 Trabalhos em ambientes/espaços confinados; 
● NBR-5731 define termos entregados na construção coordenada modularmente; 
● ANSI-B-16.5 Flanges em aço, variação de pressão e temperatura; 
● ANSI-B-16.11 Conjunto de peças de encaixe, acessórios, padrões; 
● MISS-SP-6 Acabamento de conexões finais e acessórios; 
● MISS-SP-44 Normatiza o tipo de aço das flanges; 
● Escada interna;  
● Escada Externa fixa tipo marinheiro com guarda-corpo; 
● Grade de proteção no teto (H=0,60m); 
● Braçadeiras para tubulações; 
● Alças de içamento; 
● Boca de inspeção no teto (1x). 
 
- Solda: 
● Processo MIG de alta profundidade, com camada de gás compostta por 75% de argônio e 25% de 
CO2; 
● Internas e existentes. 
 
- Pintura do reservatório: 
● Pintura interna: Tinta Epóxi – azul piscina, anticorrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada 
do Instituto Adolfo Lutz, a base de poliamida aplicação de 02 demãos em média de 125 micrômetros 
de espessura seca com alta proteção contra corrosão e atóxica, totalizando em média de 200 à 250 
micrômetros, produtos que comportam dupla função primer e acabamento; 
● Pintura externa: Tinta especial de alta espessura e proteção contra corrosão, aplicação de 02 
demãos em média de 60 micrômetros de espessura seca, totalizando em média 100 à 120 
micrômetros. (cor branco). 
 
- Responsabilidade do fabricante: 
● Cumprimento do prazo de entrega; 
● ART mecânica do responsável técnico, conforme CREA; 
● Garantia da integridade do produto; 



 
 

 
 
 
 
 
● Garantia de 5 (cinco) anos para defeitos de fabricação; 
● Instalações hidráulicas e elétricas; 
● Ligação na tubulação da rede existente; 
●Transporte, içamento (Mobilização/Desmobilização), sendo carreta extensiva para o transporte do 
reservatório, guindaste para içamento do reservatório, licenças de tráfego; 
● Montagem da base de apoio do reservatório; 
● Laudo técnico da chapa com garantia. 
 
 
 

 
 
 

Araporã-MG., 05 de agosto de 2019 
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