
BANDEIRANTES, SC, ABRIL DE 2021 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

PROJETO DA REDE ADUTORA 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES 

LINHA NOVO ENCANTADO



BANDEIRANTES, SC, ABRIL DE 2021 

SUMÁRIO 
 

1. APRESENTAÇÃO ........................................................................................................ 4 

2. ADUÇÃO .................................................................................................................... 4 

 



BANDEIRANTES, SC, ABRIL DE 2021 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Interessado: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES 

Município: BANDEIRANTES – SC 

Endereço: Av. Santo Antônio, 1069 - Centro 

CEP: 89.905-000 

CNPJ: 83.027.045/0001-8 

e-mail: agricultura1@bandeirante.sc.gov.br 

Telefone: (49) 3626-0012 

Fax: (49) 3626-0012 

Local da Obra: LINHA NOVO ENCANTADO



BANDEIRANTES, SC, ABRIL DE 2021 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente projeto prevê a adução de água potável, vital para a proteção do 

meio ambiente e melhoria da saúde humana na Linha Novo Encantado, com a finalidade 

de se evitar a mortalidade, principalmente a infantil, por doenças relacionadas à falta 

de recursos hídricos. 

Situada no interior do Município de Bandeirantes, Santa Catarina, a obra será 

composta por rede adutora conforme o memorial descritivo a seguir.  

2. ADUÇÃO 

A adução será realizada através de um poço tubular profundo já existente no 

local com a captação sendo interligada a uma rede já existente. Para a união dos tubos 

de PVC entre si, será provocado um pequeno desgaste em suas extremidades através 

de lixamento manual ou através de produto químico específico. 

A rede adutora terá 40 metros de tubos PEAD 40mm PN 10 e conexões 

adequadas para conectar com a rede existente. 

Junto a tubulação adutora será instalado um timer analógico para acionamento 

do sistema para desligar a bomba quando o reservatório estiver cheio com função de 

similar à da boia elétrica. 

O poço já perfurado, está localizado nas coordenadas UTM (SIRGAS 2000) Zona 

22J X: 0242075 E e Y: 7038982 S. 

As tubulações apresentadas, são regidas pelas Normas Técnicas Brasileiras: 

• NBR 5647 – Tubos PVC Rígido PBA (Ponta Bolsa e Anel de Borracha); 

• NBR 5648 – Tubos PVC Rígido e Soldável. 

 

O poço tubular deverá ser instalado conforme materiais e mão de obra descritos 

na planilha orçamentária em anexo. 

Estes materiais devem ser de boa qualidade e nas quantidades estabelecidas 

neste orçamento discriminado em anexo. 
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Figura 1 - Localização do Poço e Reservatório. 

 
Fonte: Google Earth. 
 

Bandeirantes-SC, 19 de maio de 2021. 
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