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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RECINTO DE REABILITAÇÃO 

CLIENTE: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FUNCITERN 

CNPJ: 21.212.556/0001-11 

DATA: 12/08/2021 

PROJETO: A R CONSTRUÇÕES, LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI – ME 

RES. TÉCNICO: ANDRÉ GOMES DE FREITAS – Eng. Civil – CREA 061560442-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI – ME 

CNPJ Nº 31.759.110/0001-65 
Rua Francisco Sales, 265 – Centro – Tururu/CE 
(85) 99814-2427 – ar.const.servicos@gmail.com 

1. LOCALIZAÇÃO 
 

A obra será realizada no Centro de Reabilitação de Fauna, localizada na Rua Peixe Boi nº 71, Praia 

de Upanema, Areia Branca-RN. Coordenada central: (-4.9284651,-37.1160188) (Figura 1). 

 

Figura 1. Desenho esquemático da localização do Centro de Reabilitação de Fauna de Areia Branca. 

 

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 
 

Atender as recomendações da IN 03/2002 para a reabilitação de 4 (quatro) peixes-boi já 

desmamados, que aguardam ser transportados para o recinto de Aclimatação do PCCB/UERN, em 

Diogo Lopes - RN. 

 

A estrutura promoverá aos animais melhor condição higiênico-sanitária, qualidade de água salgada 

do recinto; clínica e de desenvolvimento, minimizando achados indesejados durante a fase final do 

processo de reabilitação ex situ. 

3. DIMENSIONAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA 
 

O Recinto foi projetado e dimensionado para atender as especificidades e recomendações técnicas 

de acordo com os objetivos propostos, com capacidade mínima de 307,8 m³ de volume de água 

salgada. 
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O volume total (307,8 m³) será dividido em dois compartimentos, sendo o maior denominado de 

Área de Uso (a), com 4 (quatro) metros de profundidade x 9 (nove) metros de largura e 6 (seis) 

metros de comprimento, totalizando 216 m³. O outro compartimento denominado de 

Cambeamento (b), terá 1,70 (um vírgula setenta) metros de profundidade x 9 (nove) metros de 

largura e 6 (seis) metros de comprimento, totalizando 91,8 m³, onde os animais serão mantidos para 

procedimentos médicos de rotina, biometria e manejo. Entre os dois compartimentos será instalada 

uma Comporta para separação dos animais quando necessário (c) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Representação ilustrativa do recinto de 300m3, vista obliqua. (a) Área de Uso; (b) Cambeamento; (c) Comporta 

Os dois compartimentos serão separados por uma comporta (mecânica), que será manejada para 

propiciar a passagem dos animais para um dos setores de escolha, a fim de prosseguir com o 

tratamento seguro da qualidade da água ou manejo clínico dos animais, quando necessário. 

O Sistema de drenagem será realizado por motor-bomba acoplado na rede hidráulica de descarte, 

e o sistema de tratamento e manutenção da qualidade da água será misto, por filtragem física e 

química, atrelado a remoção mecânica dos macros resíduos e sujidades. 

O sistema de abastecimento de água salgada será interligado em 3 (três) ramais da rede hidráulica: 

poço semi-artesiano de água salgada, sistema de suporte à vida - SSV e captação direta de água 

(c) 
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salgada (bombas volantes), simultaneamente, para otimizar o tempo de esforço e manejo dos 

animais. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Fornecer e instalar placa de Obra, conforme modelo disponibilizado pela FUNCITERN, com 3 m² de 

área. 

 

Efetuar locação da obra com gabarito de madeira e pontaletes a cada 2 m. 

 

A empresa deverá efetuar sondagem de solo para poder fazer o projeto estrutural dos tanques. 

 

Fornecer projeto estrutural dos tanques, em concreto armado, contendo todas as especificações 

necessárias para a perfeita execução da obra. 

 

MOVIMENTO DE TERRA 

 

Efetuar escavação de acordo com a necessidade especificada no projeto estrutural. Fundos de valas 

devem ser apiloados e efetuada uma camada de concreto magro de no mínimo 5 cm. 

 

INFRA-SUPERESTRUTURA 

 

Efetuar estrutura dos tanques, em concreto armado (especificações de acordo com proj. estrutural) 

com fck de 40 Mpa, sempre respeitando armações, cobrimentos e qualquer outras notas de projeto. 

 

Antes da concretagem das peças, as armaduras devem ser pintadas com produto anticorrosivo 

específico para tal finalidade. 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

Efetuar impermeabilização dos tanques com manta asfáltica e fazer proteção mecânica, revestindo 

com argamassa de 4 cm.  O uso de tela é indispensável para uma aderência de qualidade entre a 

manta e o revestimento. 

 

ESQUADRIAS 
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Fornecer e instalar portão de acesso a casa de bombas. O mesmo deve ser entregue com fechadura 

e pintado. 

 

Fornecer e instalar comporta com sentido duplo de fluxo c/ passagem em aço inox. 

 

HIDRO-SANITÁRIO 

 

Fornecimento e instalação de dois conjuntos motor bomba de 3 CV e dois de 10 CV. 

 

Efetuar todas as instalações hidro-sanitárias necessárias para o perfeito funcionamento dos 

tanques. 

 

ELEMENTOS DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS - ESCADA E RAMPA DE ACESSO 

 

Efetuar alvenarias, escadas e rampas conforme projeto arquitetônico. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Efetuar instalações elétricas conforme a necessidade das bombas e demais dispositivos necessários, 

como lâmpadas, de acordo com as quantidades disponíveis em orçamento. 
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