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APRESENTAÇÃO
São Pedro de Alcântara foi a primeira colônia alemã em Santa Catarina,
povoada por imigrantes provenientes em sua maioria das regiões do Hunsruch e Eifel,
sudeste da Alemanha, que chegaram na montanhosa região em 1829.
São Pedro de Alcântara tem um clima mesotérmico úmido, com temperatura
média entre 15ºc e 25ºc, a uma altitude de 300m acima do nível do mar e com área
aproximada em 140,6km2. A igreja matriz foi construída em 1929, no primeiro
centenário da imigração alemã. Obra de grande beleza, com altar esculpido em
madeira oriundo da Alemanha. Abriga várias imagens sacras bem trabalhadas. Sua
cúpula, de grande altura, remete a basílica de São Pedro, no Vaticano. Fica numa
elevação de onde se tem excelente vista de todo o centro da cidade. No pátio da igreja
estão sepultados os párocos. Está sempre aberta à visitação e é muito bem
conservada, foi restaurada em 1979. São Pedro de Alcântara convida a retomar
antigos hábitos. A melhor forma de entrar no clima do passeio é abandonar o carro e
sair a pé, sem pressa, ou preocupação com a violência.
Distante 32 Km de Florianópolis, ainda mantém as características de pequena
cidade rural, sendo seu desenvolvimento estruturado no turismo rural, ecoturismo,
turismo histórico/cultural, na produção de hortigranjeiros e derivados de cana
(cachaça artesanal de alambique, principalmente).


Municípios limítrofes: São José, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas,
Angelina e Antônio Carlos.



Clima: Mesotérmico Úmido.



Colonização: Germânica e Luso-Açoriana.



Religiões predominentes:Católica e Evangélica Luterana.



Variação de altitude: 100m (Limite Leste-Rio Maruim) a 805m (limite OesteMorro das Antas).



Latitude:27º33’13’’Longitude49º42’37”
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População:3.580 habitantes (IBGE 2000)2.093 hab. área urbana1.487 hab.
área rural1.863 homens e 1.717 mulheres. Via principal de acesso: SC-407.



Região: Grande Florianópolis.
O presente trabalho apresenta o Memorial Descritivo referente à

Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação da Rua
Yolanda Vieira da Silva, Trecho II, neste município, com execução de trabalhos
de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária em
uma extensão de 754,37 metros.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBJETO

O

presente

Memorial

Descritivo

tem

por

objetivo

apresentar

especificações de materiais e serviços para a Contratação de empresa para
execução dos serviços de pavimentação da Rua Yolanda Vieira da Silva, Trecho
II, neste município, com execução de trabalhos de terraplenagem, drenagem,
pavimentação asfáltica e sinalização viária em uma extensão 754,37 metros.
Neste Memorial estão descritas as formas construtivas, a caracterização dos
materiais, os equipamentos e serviços necessários à plena execução da obra.
Para melhor entendimento do presente documento, o mesmo está dividido em
duas partes, a saber:
1. Orçamentos e Cronogramas: Planilhas orçamentárias, cronograma físico
financeiro e memórias de cálculo.
2. Generalidades: contendo indicações gerais não tratadas no Edital da
Concorrência, bem como orientações gerais a CONTRATADA.
3. Especificações: Materiais, Equipamentos e Métodos Executivos: contendo as
características materiais e equipamentos a serem empregados na obra, bem
como condições para execução de cada tipo de serviço.
4. Planilha de Quantitativos e Serviços: Apresentação de quantitativos de
materiais e serviços a serem aplicados na presente obra.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO ATUAL
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1. GENERALIDADES

1.1 CONVENÇÕES
Serão utilizadas nas presentes Especificações Técnicas, além de termos e
convenções consagradas pelo uso, as seguintes convenções, termos e abreviaturas:
1.1.1 – CONTRATANTE - pessoa física ou jurídica de direito, com capacidade
de determinar a execução do empreendimento, correndo por sua conta as despesas
inerentes ao mesmo, ou seja, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE
ALCÂNTARA, por sua Administração ou prepostos legalmente indicados, doravante
denominado CONTRATANTE.
1.1.2 – CONTRATADA - pessoa física ou jurídica técnica e juridicamente
habilitada, escolhida em processo licitatório executado de acordo com a legislação
vigente e com as normas e procedimentos internos da CONTRATANTE, para
executar as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas, e
doravante denominado CONTRATADA.
1.1.3 – FISCALIZAÇÃO - engenheiros, arquitetos ou prepostos credenciados
pela CONTRATANTE para verificar o cumprimento dos projetos, especificações
técnicas, prazos de execução das obras e outras disposições contratuais, doravante
denominado FISCALIZAÇÃO.
1.1.4 – CRONOGRAMA - tradução numérica, quantitativa ou gráfica do
planejamento do desenvolvimento dos serviços, em razão dos tempos e dos valores
envolvidos.
1.1.5 – ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas que definirá por
suas Normas e Métodos de Ensaios as formas executivas e a qualidade dos materiais
a serem empregados nas obras.
1.1.6 – NBR - Normas Técnicas Brasileiras, registradas e emitidas pela
ABNT, em suas versões mais recentes, segundo classes de 01 a 04, conforme as
diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO.
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1.1.7 – MB - Método de Ensaio Brasileiro da ABNT, em sua forma mais
recente. 1.1.8 – INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial.
1.2 CONDIÇÕES GERAIS
Os serviços e obras serão executados com rigorosa observância dos projetos
e respectivos detalhes, e estrita obediência as Especificações Técnicas. Caso surjam
discrepâncias entre os documentos técnicos relacionados, fica estabelecido o que
segue:
• Em caso de divergência entre os Projetos e as Especificações
Técnicas, sempre prevalecerão os Projetos.
• Em caso de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões
medidas em escala, prevalecerão sempre às primeiras.
• Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes,
prevalecerão aqueles de escalas maiores.
• Em caso de divergências entre desenhos de datas diferentes,
prevalecerão aqueles de datas mais recentes.
• Em caso de divergências entre as Especificações Técnicas e Normas
Brasileiras, sempre prevalecerão às últimas.
• Em casos de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos dos
projetos e das Especificações Técnicas, estas serão dirimidas pelos autores
dos projetos ou pelo departamento responsável pelos mesmos.
A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e
eficiência dos serviços que executar, de acordo com as Especificações Técnicas e
Projetos fornecidos, sendo também responsável pelos danos decorrentes da má
execução dos serviços.
A boa qualidade dos materiais, serviços e instalações a cargo da
CONTRATADA, determinados através das verificações, ensaios e provas
aconselháveis para cada caso, serão condições prévias e indispensáveis para o
recebimento dos mesmos.
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1.3 LICENÇAS E FRANQUIAS
A CONTRATADA é responsável pelo pagamento de todos os valores
incidentes a título de leis trabalhistas e previdenciárias. Deverá responsabilizar-se
pela pontualidade dos pagamentos referentes ao consumo de água, comunicações,
e de energia elétrica das obras e serviços ora contratados.
A observância das leis e regulamentos citados anteriormente abrange
também as determinações do CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura), especialmente no que diz respeito às ARTs (Anotações de
Responsabilidade

Técnica)

dos

responsáveis

pelos

projetos

sob

sua

responsabilidade, bem como pelas execuções da referida obra.

1.4 SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO
A CONTRATADA deverá providenciar todos os EPIs (Equipamentos de
Proteção Individuais) exigidos por lei, obrigando a utilização dos mesmos pelos
operários envolvidos nas obras e pelos visitantes, pois nenhuma pessoa poderá
entrar no canteiro de obras sem estar usando os referidos equipamentos. A
Fiscalização poderá exigir a retirada do canteiro de todos os que não estejam com os
EPIs.
São considerados Equipamentos de Proteção Individual (EPI):


Capacetes de segurança;



Sapatos de couro com solado grosso e bico de aço;



Botas de borracha;



Luvas de proteção para mãos e braços;



Cintos de segurança, onde houver risco de quedas;



Óculos de segurança, para tarefas onde haja riscos de danos aos olhos;



Máscaras para proteção contra pó em suspensão e vapores, onde estes
estiverem presentes;
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Uniformes de Trabalho devidamente identificados com o nome da
empresa executora.

Além desses, caso seja verificada a necessidade de algum outro EPI, a
FISCALIZAÇÃO deverá exigir da CONTRATADA que providencie o mesmo.
Além dos EPIs deverão ser observadas permanentemente as exigências
constantes na NR-24 que trata das condições sanitárias e de conforto dos locais de
trabalho, assim como as Normas relativas à Ergonomia (NR-17) e as Normas
referentes a edificações (NR–18).
Os critérios estabelecidos pela NR-18 especialmente os referentes às
instalações sanitárias coletivas, vestiários, depósitos de materiais, proteções para
funcionamento e operação dos equipamentos eletromecânico, sinalizações de áreas
de risco, devem ser seguidos pela CONTRATADA.
Deverão ser tomadas medidas de segurança no que diz respeito às
operações em máquinas e equipamentos de carpintaria que somente podem ser
realizadas por trabalhador qualificado nos termos da NR-18. A dobra e corte do ferro
para a estrutura só poderá ser feita sobre bancadas estáveis, apoiadas em superfícies
resistentes, niveladas e não escorregadias.
As escadas provisórias, rampas de acesso e passarelas devem ser
executadas com madeira de boa qualidade, sem nós ou rachaduras que
comprometam a sua resistência. As escadas deverão ter a largura mínima de 0,80 m.
Será obrigatória a utilização de proteção coletiva contra quedas de altura onde houver
risco de ocorrer queda do trabalhador ou de material.
Caso a CONTRATADA não obedeça à legislação vigente com relação aos
padrões e necessidades de higiene e de segurança no trabalho, conforme o
estabelecido pela NR-18, a CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAÇÃO poderá
paralisar os serviços até que sejam definitivamente sanadas todas as irregularidades.
A paralisação nesse caso não implicará em aumento do prazo estabelecido para a
conclusão dos serviços, não cabendo a CONTRATANTE apelação de qualquer tipo
para as multas que porventura venham a ocorrer por atrasos decorrentes dessas
irregularidades na conclusão das obras.
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1.5 ORDENS DE SERVIÇO
Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO para a
CONTRATADA, e vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão
seus efeitos. As ordens de serviços serão convenientemente numeradas, em duas
vias, uma das quais ficará em poder do transmitente depois de visadas pelo
destinatário.

1.6 PRAZO GLOBAL
O prazo global para a execução de todos os serviços referente à obra é o
prazo contratual, sendo definida conforme liberação das respectivas ordens de
serviço.
A CONTRATADA executará todos os serviços referentes à obra, dentro do
prazo fixado, obrigando-se a entregar os mesmos ao cabo desse Prazo Global,
inteiramente concluídos com as licenças exigidas pelos órgãos competentes.

1.7 PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMAS
O desenvolvimento dos serviços e obras contratados obedecerá a um ritmo
que satisfaça perfeitamente o Cronograma Inicial, documento que integrará o
Contrato para todos os efeitos legais.
O Cronograma inicial que será ilustrado por representação gráfica - a saber:
gráfico de barras - conterá, necessariamente, valores parcelados para a execução de
cada um dos serviços que compõe a obra, e terá vinculação total com as prestações
constantes da Forma de Pagamento acordada entre as partes.
Os prazos expressos no Cronograma Inicial serão contados sempre em dias
corridos, a contar da data de expedição da Ordem de Serviço, até a data da expiração
do prazo global para a conclusão da Obra.
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1.8 DIÁRIO DA OBRA
A CONTRATADA providenciará livro para Diário da Obra com páginas
tipograficamente numeradas, no qual se fará a anotação de todos os fatos que
ocorrem na obra. Nele serão feitos apontamentos diários onde constarão, no mínimo,
as seguintes informações:


Número de operários em atividade;



Etapa do serviço em andamento;



Informações quanto ao tempo de execução das obras a partir do início
dos serviços;



Condições meteorológicas no dia;



Assuntos de interesse geral da obra;



Comunicações e ordens da Fiscalização;

O diário deverá ser rubricado diariamente pela FISCALIZAÇÃO e pelo
representante legal da CONTRATADA, e será utilizado como referência para sanar
dúvidas que porventura venham a surgir quanto ao desempenho dos serviços.

1.9. PLACA DA OBRA
A placa da Obra será executada com réguas de madeira e chapa de aço
galvanizado, e pintada com tinta esmalte sintético ou plotagem digital em material
resistente a intempéries, com área de cerca de 4,00 m², conforme desenho
apresentado pela CONTRATANTE, e deverá ser fixada em local a ser determinada
pela FISCALIZAÇÃO.

1.11 SINALIZAÇÃO
A obra deverá ser devidamente sinalizada com placas de advertência, cones
de sinalização e cavaletes com dizeres “A SERVIÇO DA PREFEITURA DE SÃO
PEDRO DE ALCÂNTARA”, de forma a evitar acidentes no decorrer de sua execução.
Toda sinalização será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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1.12. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO
SERVIÇO
Terraplenagem - Serviços Preliminares
Terraplenagem - Cortes
Terraplenagem - Aterros
Regularização de Subleito

ESPECIFICAÇÃO
DNER-ES-278/1997
DNIT-ES-106/2009
DNIT-ES-108/2009
DNIT - ES-137/2010

Base de Brita Graduada

DEINFRA – SC – ES – P – 02/92

Sub-base Macadame Seco

DEINFRA -SC – P - 03/92

Imprimação

DNIT – ES 144/2010

Pintura de Ligação

DNIT – ES 145/2010

Concreto Asfáltico Usinado a Quente

DNIT– ES- 031/2006

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
NBR 9050/2004
equipamentos urbanos
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2. DIRETRIZES DE PROJETO
2.1. Estudos Topográficos
Os estudos topográficos serão desenvolvidos logo no início das atividades com
a locação de início e final de cada rua compreendendo os eixos das ruas transversais.
A locação será posicionada no eixo da plataforma existente e se faz coincidir com o
eixo da pista existente. Os trabalhos realizados no campo, com objetivo de auxiliar a
execução do projeto, serão constituídos de:
- Locação do eixo de 20 em 20 metros e amarração ao longo da via.
- Nivelamento do eixo locado.
- Seções Transversais de 20 em 20 metros ao longo do eixo locado.

2.1.1. METODOLOGIA EMPREGADA

2.1.1.1. - Locação do eixo
Para locação do eixo serão considerados os seguintes critérios objetivando o
aproveitamento dos serviços existentes:
- Aproveitamento da plataforma existente
- Menor movimento de terraplenagem
O Alinhamento do eixo de locação será materializado no campo pela fixação
de uma tangente, considerando-se o eixo de cada rua a ser pavimentada.

2.1.1.2. - NIVELAMENTO GEOMÉTRICO
Todos os piquetes materializados na fase de locação do eixo serão nivelados
e checados os resultados pelo contranivelamento.

2.1.1.3. - SEÇÕES TRANSVERSAIS
Ao longo do trecho locado, serão levantadas seções transversais através do
nivelamento geométrico, de 20,0 em 20m, representando as informações dos a fim de
permitir o desenho das seções para cubação dos volumes de terraplenagem.
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2.2. Projeto Geométrico

Será executado concomitantemente à obra, imediatamente à conclusão dos
estudos topográficos. O projeto geométrico foi elaborado com vistas a dar suporte à
execução da pavimentação.
O Projeto Geométrico das vias urbanas foi desenvolvido a partir dos elementos
obtidos através dos Estudos Topográficos, visando as suas definições geométricas,
detalhando planialtimetricamente os seus eixos e determinando as configurações
geométricas das seções transversais.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE PROJETO:
O projeto do segmento apresenta as seguintes características:
 Velocidade diretriz: 60 km/h
 Raio mínimo de curva horizontal: 20,0m
 Tipo de Tráfego: Médio
 Tipo da Via: Intermunicipal

METODOLOGIA ADOTADA
O Projeto Geométrico foi executado segundo as características preconizadas
pelos parâmetros básicos de projeto de pavimentação para o tipo da via.

a) Projeto horizontal
Foi subsidiado pelo levantamento de campo, indicando em planta o alinhamento
de cada via para os devidos cálculos dos elementos horizontais.
b) Projeto vertical
O greide foi lançado com base nos elementos de planta e perfil, oriundos dos
levantamentos topográficos, calcando-se principalmente na análise do perfil
longitudinal e no cadastro de cada lado do perímetro da rua sob o aspecto das soleiras
das casas, proporcionando informações importantes, para determinação da altura de
greide.
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A listagem contendo todos os elementos do greide, tais como: estacas e cotas do
PIVs, PCVs e PTVs, distâncias entre PIVs e do PTV ao PCV, rampas, estão indicados
no desenho geométrico.

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE PROJETO
Traçado em Perfil:
- Declividade longitudinal máxima: 13,38 %
- Declividade longitudinal mínima 0,5%
Seção Transversal:
- Largura da plataforma - 8,0m (sem calçadas, trechos com calçada 9,5m)
- Declividade transversal da plataforma - 2,5%

2.3. Elementos de Tráfego
De modo geral, para projeto de vias urbanas, são utilizados elementos de
tráfego fornecidos pela administração local, mediante estudos específicos préexistentes ou estimativas de projeto, classificando-se as vias conforme sua função
hierárquica considerando uma faixa de fluxo médio de veículos.
A classificação do tipo de tráfego da via baseia-se na metodologia desenvolvida
pela Prefeitura Municipal de São Paulo para Vias Urbanas. O método estima o volume
do tráfego e determina o parâmetro característico das solicitações de veículos para o
período de vida útil de projeto - número “N”.
O tráfego e as cargas solicitantes são caracterizados de forma a instruir a
aplicação do método de dimensionamento do pavimento do Corpo de Engenheiros do
Exército Americano (USACE). O componente “veículos” do método adotado possui o
parâmetro “N” como valor final representativo dos esforços transmitidos à estrutura na
interface pneu x pavimento. O valor de “N” indica o número de solicitações previstas,
no período operacional do pavimento, por um eixo traseiro simples, de rodagem dupla,
com 8,2 t.
Segundo a metodologia, o número N é classificado de acordo com o tráfego
previsto para a mesma:
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 Tráfego Muito Leve - ruas com características essencialmente residenciais,
para as quais não é absolutamente previsto o tráfego de ônibus, podendo
existir ocasionalmente passagens de caminhões em número não superior a
três por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por um número ¨N¨ típico de
104 solicitações do eixo simples padrão (8,2t) para o período de projeto de 10
anos.
 Tráfego Leve - ruas com características essencialmente residenciais, para as
quais não é previsto o tráfego de ônibus, podendo existir ocasionalmente
passagem de caminhões ou ônibus em número não superior a 50 por dia, por
faixa de tráfego, caracterizado por um número ¨N¨ de 10 5 solicitações do eixo
simples padrão (8,2 t) para o período de projeto de 10 anos.
 Tráfego Médio - ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de
caminhões e ônibus em número de 50 a 400 por dia, por faixa de tráfego,
caracterizado por número ¨N¨ de 106 solicitações do eixo simples padrão (8,2t)
para o período de projeto de 10 anos.
 Tráfego Pesado - ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de
caminhões e ônibus em número de 400 a 2.000 por dia, por faixa de tráfego,
caracterizado por número ¨N¨ de 107 solicitações do eixo simples padrão (8,2t)
para o período de projeto de 10 anos.
No presente projeto, que visa a construir e melhorar a ligação entre os
municípios de Antônio Carlos e São Pedro de Alcântara, o tráfego foi baseado em um
estudo de contagem feita nos acessos e ruas existentes, além de ser considerado um
crescimento linear e o aumento do tráfego pelo alargamento das ruas em alguns casos
e abertura de novos trechos em outros casos. A seguir é apresentado o valor de N
solicitações durante a vida útil do projeto.
Número “N” = 1,2 x 106.
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2.4. Estudos Geotécnicos
Durante a elaboração do presente projeto, foram realizadas ao longo do
percurso sondagens a trado manual, com espessura média de 1,00m no leito
existente, a cada 200 m, no eixo da via.
Nestas sondagens foram verificadas características do solo argiloso, com CBR
entre 9,5 <cbr< 11,0, sendo adotado para fins de projeto CBR=10,00.
Apesar das boas características do solo local, foram observados pontos em
bordos encharcados devido a ação das águas oriundas de talvegues, desta forma
recomenda-se o tratamento destes em uma largura média de 1,00m em direção ao
eixo da via.
Com base nas sondagens efetuadas e nas informações de materiais
disponíveis na região, serão empregados nas Camadas de base da estrutura do
pavimento:
- Sub-Base: Estabilizada granulometricamente com macadame seco com 20 cm de
espessura.
Para a utilização deste material, a energia de compactação adotada na camada
de base é a do Proctor Intermediário. O desvio de umidade de compactação deverá
ser de - 1,0% a + 0,5% em relação à umidade ótima. Expansão ≤ 2%.
- Base: Estabilizada granulometricamente com brita graduada com 15 cm de
espessura.
Para a utilização deste material, a energia de compactação adotada na camada
de base é a do Proctor Modificado. O desvio de umidade de compactação deverá ser
de - 1,0% a + 0,5% em relação à umidade ótima. Expansão ≤ 0,5%.
2.5. Dimensionamento do Pavimento Flexível
O dimensionamento do pavimento flexível foi feito seguindo duas metodologias:
a) Método da Resiliência; e
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b) Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do DNER – 1966.
a) Método da Resiliência
• Classificação dos solos finos do subleito quanto à resiliência
Os solos finos do subleito foram classificados quanto à resiliência em Tipo II
(solos que apresentam comportamento regular como subleito, com percentagem de
silte, na fração fina que passa na peneira n° 200, variando entre 35% e 65%).
Esse tipo de solo apresenta os seguintes valores para as constantes
relacionadas às características resilientes: I1 = 1 e I2 = 0
• Deflexão admissível
A partir dos estudos realizados por Preussler & Pinto, permitiu-se estabelecer
uma equação para quantificar o número cumulativo de repetições (N) da deflexão
(Dadm) que provoca a ruptura por fadiga da camada de concreto betuminoso, sendo:
log Dadm = 3,148 – 0,188 x log N
Assim sendo, consideramos para a presente via:
Para “N” = 1,2 x 106, logo tem-se:
log Dadm = 3,148 – 0,188 x log N
Dadm = 101,03 x 10-2 mm
• Dimensionamento da estrutura do pavimento
A espessura total do pavimento (HT) em termos de material granular de
coeficiente de equivalência K = 1,0 é determinada em função do número N e do CBR
do subleito pela equação:
HT = 77,67 x N0,0482 x CBR-0,598
A espessura mínima do revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente é
determinada pela equação:
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HCB = - 5,737+ ( 807,961/Dadm) + 0,972 x I1 + 4,101 x I2
(I1 = 1 e I2 = 0)
Por sua vez, a espessura da camada granular (HCG) é calculada a partir da
equação:
HCG = HT – (HCB x VE), onde:
HCG - espessura da camada granular limitada a no máximo a 35,0 cm para utilização
de materiais não coesivos;
HT - espessura total do pavimento em termos de material granular com coeficiente de
equivalência;
HCB - espessura do revestimento;
VE - valor estrutural da camada betuminosa (HCB) segundo o Método da Resiliência.
O valor estrutural da camada betuminosa é determinado em função do tipo do subleito
e do Número N.
Número “N” = 1,2 x 106, com tráfego V-3 e ISC (considerado) = 10%.
HT= 58cm
HCB = 3,23; (Espessura adotada= 5,0 cm)
HCG= 48,0; (Espessura adotada – B e SB) = 35 cm
b) Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do DNER – 1966
Este método visa calcular as espessuras das camadas do pavimento adotando
coeficientes de equivalência estrutural, baseados na Pista Experimental da AASHTO,
com algumas modificações (AASHTO, 2006). O presente método toma como ponto
de partida o valor do suporte do subleito para o cálculo da espessura total do
pavimento.
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Houve situações onde, pelas semelhanças dos valores do CBR e Expansão,
foram mantidos os menores valores de CBR para o cálculo, predominando assim a
segurança do trecho.
Os parâmetros utilizados são os seguintes:
• Número “N” e ISC
Número “N” = 1,2 x 106, com tráfego V-3 e ISC (considerado) = 10%.
Os coeficientes de equivalência estrutural adotados foram:


Reforço do Subleito: Kn = variável (Se CBRref ≤ 3 vezes CBRsub ===
Kn = 3CBRref3xCBRsub)



Reforço do Subleito: Kn = variável (Se CBRref > 3 vezes CBRsub ===
Kn= 1)



Sub-base: KS= 1,0;



Base de solo estabilizado granulometricamente: KB=1,0;



Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):
KR=2,0.
As inequações de cálculo são as seguintes:

1) R KR + B KB ≥ H20;
2) R KR + B KB + SB KSB ≥ Hn;
3) R KR + B KB + SB KSB + hn Kn ≥ Hm, onde:


R - espessura do revestimento;



B – espessura da base;



SB – espessura da sub-base;



hn – espessura do reforço do subleito;



Hm - espessura total do pavimento obtida no ábaco do método a partir do
número N e do índice suporte Califórnia do subleito.



Hn - espessura da sub-base, base e revestimento.



H20 - espessura da base e revestimento

Elaborado por:
Em Janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de

São Pedro de Alcântara
Obtém-se assim, o seguinte dimensionamento:
Horizonte de Projeto = 10 anos
• N = 1,2 x 106:
• Obs.- Trocar ou misturar subleito para fornecer pelo menos CBR≥4% e Exp<2%
1) 5 x 2 + B x 1,0 + SB x 1,0 + hn x 0,94 ≥ 67 => adotamos R=5,0 cm
2) 5 x 2 + B x 1,0 + SB x 1,0 ≥ 39
3) 5 x 2 + B x 1,0 ≥ 25 => B ≥ 15,0 cm, adotamos Base = 15,0 cm (CBR≥80%)
4) 5 x 2 + 20 x 1,0+ SB x 1,0 ≥ 39 => SB ≥ 18,0 cm, adotamos Sub-Base = 20,0 cm
(CBR≥20%)


Estrutura Final do Pavimento:
De acordo com os resultados do dimensionamento, do estudo geotécnico

e do estudo de tráfego, recomenda-se:
• Revestimento (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) – 5,0 cm
• Camada de Base Estabilizada Granulometricamente (CBR>80%) – 15,0 cm;
• Camada de Sub-base (CBR>20%) – 20,0 cm;
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2.6.1. PROJETO DE DRENAGEM

ESTUDOS HIDROLÓGICOS
INTRODUÇÃO

A finalidade dos Estudos Hidrológicos está fundamentalmente ligada a
definição dos elementos para permitir o Projeto das Estruturas de Drenagem, no que
se refere ao local de implantação, tipo e dimensionamento hidráulico. Com este
objetivo, procura-se analisar dados pluviométricos, a fim de estabelecer uma projeção
para as precipitações sob certos critérios de projeto, como por exemplo, o tempo de
recorrência de um valor máximo de chuva.
Nos trabalhos hidrológicos geralmente interessa não somente o conhecimento
das máximas precipitações observadas nas séries históricas, mas, principalmente,
prever com base nos dados observados, e valendo-se dos princípios de probabilidade,
quais as máximas precipitações que possam vir a ocorrer em certa localidade, com
determinada frequência.
As grandezas características da precipitação, como a intensidade, a duração e
a frequência, variam de local para local, de acordo com a latitude, altitude, tipo de
cobertura, topografia e época do ano. Em razão disso, os dados pluviométricos de
longas séries de observações devem ser analisados estatisticamente e não podem
ser extrapolados de uma região para outra (BACK 1995).
TIPO CLIMÁTICO
Pela aplicação do Sistema Köppen, que preconiza a utilização de médias e
índices numéricos dos elementos temperatura e precipitação, a região em estudo se
enquadra em climas do Grupo C-Mesotérmico, sendo subtropical, uma vez que a
média das temperaturas mínimas estão abaixo de 18ºC e acima de 3ºC. Dentro do
Grupo C, o clima da região central do estado de Santa Catarina pertence ao tipo úmido
(f), sem estação seca distinta, uma vez que não há índice pluviométrico mensal inferior
a 60mm.
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Ainda dentro deste tipo, é possível distinguir, em função do fator altitude, dois
subtipos:
Subtipo a - de verão quente: característico de zona litorânea onde as
temperaturas médias dos meses mais quentes estão acima de 22ºC e,
Subtipo b - de verão fresco: característico de zonas mais elevadas.
Em função da descrição anterior, pode-se concluir que o clima na região
litorânea do estado de Santa Catarina segundo a classificação de Wladimir Köppen,
é subtropical, pertencente ao Grupo C e tipo Cfa.
Apresenta-se na figura a seguir o mapa contendo a classificação climática do
Estado de Santa Catarina.

Mapa de Classificação Climática de Santa Catarina segundo Köppen.
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PLUVIOMETRIA
COLETA DE DADOS
Com a finalidade de caracterizar o comportamento pluviométrico e sua
influência na área em estudo, foram coletados dados da estação meteorológica de
Florianópolis, localizada no município de São José na latitude 27 o36’S, longitude
48o38’W e altitude 1,84 metros, sendo o órgão responsável pela sua operação a
INMET. A divulgação dos dados é de corresponsabilidade da EPAGRI (Empresa de
Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural de Santa Catarina S.A.), através de um
convênio firmado entre ambos. Para o presente estudo utilizou-se a série histórica
compreendida entre os anos de 1911 a 1996. A tabela a seguir apresenta a série
histórica dos valores máximos diários anuais de precipitação.

Ano

1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

Precipitação
Máxima
Ano
em 24 horas
(mm)
69,3 1942
53,0 1949
97,0 1955
192,0 1956
120,0 1957
236,4 1958
96,6 1962
54,2 1964
130,0 1965
87,5 1966
72,5 1967
113,0 1969
72,7 1970
207,9 1971
95,6 1972
47,0 1973
84,6 1974
130,2 1975
110,6 1976

Precipitação
Máxima
Ano
em 24 horas
(mm)
52,0 1977
76,8 1978
52,2 1979
59,3 1980
206,1 1981
52,8 1982
80,0 1983
81,6 1984
75,8 1986
87,4 1987
75,6 1988
103,0 1989
72,6 1990
72,0 1991
100,9 1992
241,9 1993
86,2 1994
119,5 1995
107,4 1996

Precipitação
Máxima
em 24 horas
(mm)
123,0
187,1
190,3
89,4
133,8
109,1
144,0
85,8
160,7
143,0
95,6
94,4
99,6
404,8
84,2
75,7
227,4
206,6
135,2

Valores Máximos Diários Anuais de Precipitação (Estação Meteorológica de Florianópolis).
* Obs:. Os anos com falhas na estação não estão presentes na tabela.
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A tabela seguinte apresenta as precipitações médias mensais anuais (PMMA)
da série histórica assim como o número de dias chuvosos anuais (NDCA).
Ano

PMMA

NDCA

Ano

(mm)

PMMA

NDCA

Ano

(mm)

PMMA

NDCA

(mm)

(mm)

1911

141,0

* 1940

144,8

160 1969

125,4

146

1912

133,5

* 1941

124,9

166 1970

132,1

179

1913

151,1

* 1942

100,0

145 1971

121,9

153

1914

142,8

* 1943

116,5

172 1972

137,8

150

1915

125,9

* 1944

109,5

* 1973

144,4

161

1916

119,2

* 1945

109,0

* 1974

108,9

112

1917

134,5

* 1946

113,2

* 1975

132,4

154

1918

126,1

* 1947

107,3

* 1976

146,6

156

1919

192,1

* 1948

116,6

54 1977

159,4

160

1920

*

* 1949

120,8

156 1978

135,4

145

1921

*

* 1950

118,2

89 1979

122,5

172

1922

152,4

* 1951

91,0

* 1980

127,9

160

1923

135,8

* 1952

94,3

* 1981

133,1

162

1924

119,8

* 1953

76,1

* 1982

128,0

165

1925

149,4

* 1954

146,1

65 1983

216,6

195

1926

165,4

* 1955

93,8

141 1984

148,0

171

1927

136,1

* 1956

107,2

157 1985

122,6

104

1928

145,6

* 1957

174,1

182 1986

120,4

155

1929

107,9

* 1958

113,8

144 1987

143,0

158

1930

116,2

* 1959

124,1

61 1988

86,1

156

1931

146,5

* 1960

*

* 1989

135,0

164

1932

121,7

164 1961

120,0

85 1990

164,0

179

1933

121,5

161 1962

101,2

152 1991

143,8

143

1934

119,6

171 1963

105,3

96 1992

121,5

164

1935

107,4

164 1964

68,0

129 1993

136,7

173

1936

137,3

173 1965

96,8

142 1994

155,9

162

1937

146,7

170 1966

134,8

176 1995

168,7

151

1938

107,2

195 1967

117,7

160 1996

150,1

186

1939

117,4

183 1968

88,3

105

Precipitações mensais médias anuais (PMMA) e número de dias chuvosos anuais (NDCA) da série
histórica da estação pluviométrica de Florianópolis.
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PMMA: Precipitação média mensal anual (mm)
NDCA: Número de dias chuvosos no ano.
* Falhas na estação

COMPILAÇÃO DOS DADOS
A partir dos dados obtidos durante a fase de coleta de dados, foram elaborados
os gráficos do regime pluviométrico onde constam os histogramas das precipitações
médias mensais anuais e do número de dias chuvosos anuais para o período de
observação e que estão apresentados respectivamente nas figuras seguintes.
HISTOGRAMA DAS PRECIPITAÇÕES MÉDIAS MENSAIS ANUAIS
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Órgão Responsável: EPAGRI
Período de Observação: 1911a 1996
Posto Pluviométrico: Florianópolis

50,0

MESES

Histograma das precipitações médias mensais anais do Posto Pluviométrico de Florianópolis.
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HISTOGRAMA DO NÚMERO DE DIAS CHUVOSOS ANUAIS
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Órgão Responsável: EPAGRI
Período de Observação: 1911 - 1996
Posto Pluviométrico: Florianópolis
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SÉRIE HISTÓRICA (ANOS)

Histograma do número de dias chuvosos anuais do Posto Pluviométrico de Florianópolis.

CURVAS DE INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA
Com base na série histórica de dados pluviométricos, foram determinadas as
máximas intensidades pluviométricas em 24 horas de precipitação e, por meios
estatísticos, ajustou-se a curva representativa das precipitações máximas, utilizando
o método dos mínimos quadrados e de “Gumbel”.
Na figura seguinte apresenta-se a distribuição das máximas precipitações em
24 horas anuais, registradas na estação pluviométrica de Florianópolis.
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MÁXIMAS EM 24 HORAS
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Posto Pluviométrico: Florianópolis
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SÉRIE HISTÓRICA (ANOS)

Máximas Precipitações Anuais em 24 horas.
A relação obtida por “Gumbel” supõe que existam infinitos elementos. Na
prática, levou-se em consideração o número real de anos de observações utilizandose a equação 1 proposta por Vem Te Chow:
H = X + K.S
Onde:

Eq. (1)

H = altura pluviométrica esperada para o período de retorno desejado;
X = altura pluviométrica média;
S = desvio padrão da série anual; e,
K = fator de frequência que depende do número de amostras e do período de
recorrência (Tabela D.3).

Valores de “K” segundo a Lei de Gumbel.
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o

N de
Eventos

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

TR- TEMPO DE RECORRÊNCIA EM ANOS

5
0,851
0,848
0,845
0,843
0,840
0,838
0,836
0,834
0,832
0,830
0,828
0,826
0,824

10
1,516
1,511
1,507
1,503
1,499
1,495
1,492
1,489
1,485
1,482
1,478
1,476
1,474

15
1,886
1,881
1,876
1,871
1,867
1,862
1,858
1,854
1,850
1,846
1,824
1,839
1,836

20
2,152
2,147
2,142
2,137
2,131
2,126
2,121
2,117
2,112
2,108
2,104
2,100
2,096

25
2,354
2,349
2,344
2,338
2,331
2,326
2,321
2,316
2,311
2,307
2,303
2,298
2,294

50
2,977
2,971
2,963
2,957
2,950
2,943
2,936
2,930
2,924
2,919
2,913
2,908
2,903

100
3,598
3,588
3,579
3,571
3,563
3,554
3,547
3,539
3,532
3,526
3,519
3,513
3,507

o

N de
Eventos

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

TR- TEMPO DE RECORRÊNCIA EM ANOS

5
0,823
0,821
0,820
0,818
0,817
0,815
0,814
0,813
0,812
0,810
0,809
0,808
0,807

10
1,471
1,469
1,466
1,464
1,462
1,459
1,457
1,455
1,453
1,451
1,449
1,448
1,446

15
1,832
1,830
1,827
1,924
1,821
1,818
1,816
1,813
1,811
1,809
1,806
1,804
1,802

20
2,093
2,090
2,086
2,083
2,080
2,077
2,074
2,071
2,069
2,066
2,064
2,061
2,059

25
2,290
2,287
2,283
2,280
2,276
2,273
2,270
2,267
2,264
2,261
2,258
2,256
2,253

50
2,898
2,894
2,889
2,885
2,881
2,875
2,873
2,869
2,865
2,862
2,858
2,855
2,852

100
3,501
3,496
3,490
3,486
3,481
3,474
3,471
3,467
3,462
3,458
3,454
3,450
3,446

Valores de “K” segundo a Lei de Gumbel.

Para o posto pluviométrico de Florianópolis tem-se:
X = 116,9 mm
S = 63,736 mm
n (número de observações) = 57
H = 116,9 + 63,736 . K

Eq. (1)

Utilizando-se n = 57 e os diversos tempos de recorrência, obtêm-se K para
aplicação na equação 1, conforme resultados apresentados na tabela abaixo.
Tempo
Recorrência
TR (anos)
10
15
25
50
100

de Fator
Frequência
(K)
1,451
1,809
2,261
2,862
3,458

de Precipitação Máx. Diária
H (mm)
209,37
232,19
261,00
299,31
337,29

Altura pluviométrica esperada para o período de retorno desejado.

Os valores calculados na tabela anterior correspondem a “precipitações
máximas de 1 dia”.
Segundo Taborga, as alturas pluviométricas de 24 horas guardam uma relação
constante e independente do período de retorno , de 1,095 com a altura pluviométrica
máxima diária, e, para as alturas de 1 hora e 0,1 hora pode-se identificar as isozonas
de características iguais, definidas por Taborga (Figura a seguir).
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Mapa de Isozonas proposta por Taborga Torrico.

A estação pluviométrica de Florianópolis situa-se na Isozona C conforme podese constatar na figura anterior. Os fatores de conversão utilizados de acordo com
método proposto por Taborga é apresentado na tabela abaixo
Fatores de Conversão para as chuvas de 24 h, 1,0 h e 0,1 h.
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Isozona "D"

1 dia / 24 h.

1 h. / 24 h. (%)

0,1 h. / 24 h. (%)

TR=10

1,095

39,7

9,8

TR=15

1,095

39,5

9,8

TR=25

1,095

39,2

9,8

TR=50

1,095

38,8

9,8

TR=100

1,095

38,4

8,8

A tabela seguinte apresenta as precipitações máximas esperadas para as
chuvas de 24 h, 1,0 h e 0,1 h, que são obtidas pelo produto da precipitação máxima
diária e o fator de conversão para cada tempo de duração e período de recorrência
correspondentes.
Precipitações máximas esperadas para as chuvas de 24 h, 1,0 h e 0,1 h em
função do período de recorrência desejado.
TR
10
15
25
50
100

H 24 h. (mm) H 1 h. (mm)
229,265
91,018
254,250
100,429
285,796
112,032
327,740
127,163
369,336
141,825

H 0,1 h. (mm)
22,468
24,917
28,008
32,119
32,502

A partir dos dados da tabela 4.6 definiu-se as equações que regem a altura
pluviométrica em função do tempo de duração para os intervalos de 0,1h a 1,0h e 1,0h
a 24h conforme ilustra os gráficos a seguir:
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Equações de Duração de Chuva Para Cada Tempo de Recorrência (0,1 a 1h)

Altura Pluviométrica (mm)

200
180

y = 47,479Ln(x) + 141,83

160

y = 41,277Ln(x) + 127,16

140

y = 36,491Ln(x) + 112,03

120

y = 32,795Ln(x) + 100,43

100

y = 29,771Ln(x) + 91,018

80
TR =
TR =
TR =
TR =
TR =

60
40
20

10
15
25
50
100

0
0,1

Tempo de Duração (h)

1

Altura pluviométrica para duração de chuva entre 0,1 e 1h.
Equações de Duração de Chuva Para Cada Tempo de Recorrência (1 a 24h)

Altura Pluviométrica (mm)

400

TR =
TR =
TR =
TR =
TR =

350
300
250

10
15
25
50
100

y = 71,588Ln(x) + 141,83

200

y = 63,113Ln(x) + 127,16

150

y = 54,676Ln(x) + 112,03

100

y = 48,401Ln(x) + 100,43
y = 43,5Ln(x) + 91,018

50
0
1

10
Tempo de Duração (h)

100

Altura pluviométrica para duração de chuva entre 1 e 24h.

Com as equações apresentadas nos gráficos anteriores determinou-se as
alturas pluviométricas e intensidades de chuva para os diversos tempos de duração e
períodos de recorrência conforme apresentados na tabela seguinte:
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Tempo de
Duração (h)
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TR = 10 anos
h (mm) I (mm/h)
22,47
224,68
43,10
215,52
55,17
183,92
63,74
159,35
70,38
140,76
75,81
126,35
80,40
114,86
84,37
105,47
87,88
97,65
91,02
91,02
121,17
60,58
138,81
46,27
151,32
37,83
161,03
32,21
168,96
28,16
175,67
25,10
181,47
22,68
186,60
20,73
191,18
19,12
195,33
17,76
199,11
16,59
202,59
15,58
205,82
14,70
208,82
13,92
211,63
13,23
214,26
12,60
216,75
12,04
219,10
11,53
221,33
11,07
223,45
10,64
225,48
10,25
227,41
9,89
229,26
9,55

TR = 15 anos
h (mm) I (mm/h)
24,92
249,17
47,65
238,24
60,95
203,15
70,38
175,95
77,70
155,40
83,68
139,46
88,73
126,76
93,11
116,39
96,97
107,75
100,43
100,43
133,98
66,99
153,60
51,20
167,53
41,88
178,33
35,67
187,15
31,19
194,61
27,80
201,08
25,13
206,78
22,98
211,88
21,19
216,49
19,68
220,70
18,39
224,58
17,28
228,16
16,30
231,50
15,43
234,63
14,66
237,56
13,97
240,33
13,35
242,94
12,79
245,43
12,27
247,79
11,80
250,04
11,37
252,19
10,96
254,25
10,59

TR = 25 anos
h (mm) I (mm/h)
28,01
280,06
53,30
266,50
68,10
226,99
78,59
196,48
86,74
173,47
93,39
155,65
99,01
141,45
103,89
129,86
108,19
120,21
100,43
100,43
138,33
69,16
160,50
53,50
176,23
44,06
188,43
37,69
198,40
33,07
206,82
29,55
214,13
26,77
220,57
24,51
226,33
22,63
231,54
21,05
236,29
19,69
240,67
18,51
244,72
17,48
248,50
16,57
252,02
15,75
255,34
15,02
258,46
14,36
261,42
13,76
264,22
13,21
266,89
12,71
269,44
12,25
271,87
11,82
274,19
11,42

TR = 50 anos
h (mm) I (mm/h)
32,23
322,31
60,81
304,04
77,52
258,41
89,38
223,46
98,58
197,17
106,10
176,83
112,46
160,65
117,96
147,45
122,82
136,46
127,16
127,16
170,91
85,45
196,50
65,50
214,65
53,66
228,74
45,75
240,24
40,04
249,97
35,71
258,40
32,30
265,83
29,54
272,48
27,25
278,50
25,32
283,99
23,67
289,04
22,23
293,72
20,98
298,07
19,87
302,15
18,88
305,97
18,00
309,58
17,20
312,99
16,47
316,23
15,81
319,31
15,21
322,24
14,65
325,05
14,13
327,74
13,66

TR = 100 anos
h (mm) I (mm/h)
32,51
325,06
65,42
327,08
84,67
282,22
98,33
245,81
108,92
217,84
117,58
195,96
124,90
178,42
131,24
164,04
136,83
152,03
141,83
141,83
191,45
95,73
220,48
73,49
241,07
60,27
257,05
51,41
270,10
45,02
281,13
40,16
290,69
36,34
299,12
33,24
306,67
30,67
313,49
28,50
319,72
26,64
325,45
25,03
330,75
23,63
335,69
22,38
340,31
21,27
344,65
20,27
348,75
19,37
352,62
18,56
356,29
17,81
359,78
17,13
363,11
16,51
366,29
15,93
369,34
15,39

Alturas (h) e intensidades (I) pluviométricas para diversos tempos de duração de
chuva.A curva de intensidade-duração-frequência é resultante dos dados que
compõem a esta tabela, apresentada na forma gráfica a seguir:
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Curva Intensidade-Duração-Freqüência - Posto Pluviométrico de Florianópolis

Intensidade (mm/h)

1000,00

100,00

TR = 10
TR = 15
TR = 25
TR = 50
TR = 100

10,00

1,00
0,1

1

10

100

Duração (h)

Curva Intensidade-Duração-Frequência do posto pluviométrico de Florianópolis.

DIMENSIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Determinação do período de recorrência
Baseado em considerações econômicas, recomendam-se os seguintes
períodos de recorrência para os tipos de obras abaixo classificadas:
-

Obras de drenagem superficial: 10anos

-

Bueiros:

25 anos

-

Pontes:

100 anos

Estimativa das Vazões
Com a consideração de que a descarga em uma determinada seção é função
das características fisiográficas da bacia contribuinte, utilizou-se os métodos de
transformação da chuva em deflúvio superficial conforme segue.
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Método Racional
Este método é utilizado para bacias com áreas inferiores a 10 km 2, sendo
bastante seguro e de resultados não super dimensionados, para bacias de pequenas
áreas.
O Método Racional foi utilizado mediante o emprego da expressão:
C.I.A.
Q = ------3,6
onde:
Q = vazão, em m3/s;
C = coeficiente de escoamento ou deflúvio;
I = intensidade de precipitação, em mm/h e,
A = área da bacia, em Km2.

A intensidade de precipitação é extraídos da curva intensidade-duraçãofrequência, em função do tempo de duração considerado igual ao tempo de
concentração da bacia e o tempo de recorrência considerado.
O coeficiente de escoamento “C” é obtido levando em conta o complexo solocobertura vegetal. As tabelas seguintes apresentam os valores do coeficiente de
escoamento para as áreas rurais e urbanas respectivamente.
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Coeficiente de Deflúvio em Áreas Rurais
CARACTERÍSTICAS DAS BACIAS
TERRENO ESTÉRIL MONTANHOSO - Material rochoso ou
geralmente não poroso, com reduzida ou nenhuma vegetação e
altas declividades.
TERRENO ESTÉRIL ONDULADO - Material rochoso
ou
geralmente não poroso, com reduzida ou nenhuma vegetação,
ondulado e com declividade moderada.
TERRENO ESTÉRIL PLANO - Material rochoso ou geralmente
não poroso, com reduzida ou nenhuma vegetação e baixas
declividades.
PRADOS, CAMPINAS, TERRENO ONDULADO - Área de
declividade moderada, grandes porções de gramados, flores
silvestres ou bosques, sobre um manto de material poroso que
cobre o material não poroso.
MATAS DECÍDUAS, FOLHAGEM CADUCA - Matas e florestas
de árvores decíduas em terreno de declividades variadas.
MATAS CONÍFERAS, FOLHAGEM PERMANETE - Floresta e
matas de árvores de folhagem permanente em terreno de
declividades variadas.
POMARES - Plantação de árvores frutíferas com áreas
cultivadas ou livres de qualquer planta a não ser gramas.
TERRENOS CULTIVADOS, ZONAS ALTAS - Terrenos
cultivados em plantações de cereais ou legumes, fora de zonas
baixas e várzeas.
FAZENDAS, VALES Terreno cultivado em plantações de cereais
ou legumes, localizados em zonas baixas e várzeas.

C
0,80 a 0,90

0,60 a 0,80
0,50 a 0,70

0,40 a 0,65

0,35 a 0,60

0,25 a 0,50
0,15 a 0,40
0,15 a 0,40

0,10 a 0,40
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Coeficiente de Deflúvio em Áreas Urbanas.
CARACTERÍSTICAS DAS BACIAS
Pavimentos de concreto de cimento ou concreto asfáltico
Pavimentos de macadame betuminoso
Acostamento ou revestimento primário
Solo não revestido
Taludes gramados (2:1)
Prados gramados
Áreas florestais
Campos cultivados
Áreas comerciais, zonas de centro de cidade
Zonas com inclinações moderadas com aproximadamente
50% de áreas impermeáveis
Zonas planas com aproximadamente 60% de áreas
impermeáveis
Zonas planas com aproximadamente 30% de áreas
impermeáveis

C
0,75 a 0,95
0,65 a 0,80
0,40 a 0,60
0,20 a 0,90
0,50 a 0,70
0,10 a 0,40
0,10 a 0,30
0,20 a 0,40
0,70 a 0,95
0,60 a 0,70
0,50 a 0,60
0,35 a 0,45

A partir dos elementos levantados, definiram-se os parâmetros:
A = área de drenagem em ha;
L = comprimento do talvegue mais extenso, em metros e,
I = declividade média do talvegue principal, em %.
O tempo de concentração foi determinado a partir dos referidos parâmetros,
através do emprego da fórmula sugerida pelo DNOS - Departamento Nacional de
Obras e Saneamento:
10
A0,3 x L0,2
tc = ---- x -------------K
i0,4

Onde:
tc = tempo de concentração, em minutos e,
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K = coeficiente adimensional que depende das características das bacias (tabela a
seguir)
Valores do coeficiente “K”.

CARACTERÍSTICAS DAS BACIAS
Terreno areno-argiloso coberto de vegetação intensa, elevada
absorção
Terreno argiloso coberto de vegetação, absorção média
apreciável
Terreno argiloso coberto de vegetação, absorção média
Terreno com vegetação média, pouca absorção
Terreno com rocha, escassa vegetação, baixa absorção
Terreno rochoso, vegetação rala, reduzida absorção

"K"
2
3
4
4,5
5
5,5

Método do Hidrograma Triangular Sintético
Em virtude da não existência de dados de vazão dos Rios que cortam a
Rodovia, adotou-se o método do Hidrograma triangular sintético, preconizado pelo U.
S. Soil Conservation Service (1952), para estimativa de vazão de bacias com área
superiores a 10 Km2.
O método consiste num processo indireto que leva em conta as características
físicas, climáticas e hidrológicas das bacias, utilizando para tanto uma configuração
simplificada triangular dos fluxogramas, guardando as relações básicas entre seus
diversos componentes hidrológicos.
A aplicação do método ocorre mediante a determinação dos seguintes
parâmetros:
Descarga de Pico
Qp = 0,208 . A . q
tp
onde:
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Qp = descarga máxima ou vazão de pico, em m3/s
A = área da bacia em km2
Q = escoamento superficial, em mm, produzido pelo excesso de chuva de duração De

tp = tempo de pico ou ascensão, em horas

Tempo de Pico
tp = tc0,5 + 0,6 tc
onde:
tc

= tempo de concentração da bacia, em horas

0,6 tc = tempo de retardamento do pico, em horas

Duração do Excesso de Chuva (escoamento direto), em horas
De = 2 . tc0,5
onde:
De

= tempo de duração do excesso de chuva

tc

= tempo de concentração da bacia, em horas

Escoamento Superficial, em polegadas

Q = (P – 0,25 . S)2
P + 0,85 . S

onde:
Q

= escoamento (deflúvio) superficial, em polegadas

P

= precipitação, em polegadas, para um tempo De
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S

= valor adimensional, função das características da bacia (dada pelo coeficiente
CN), calculado pela expressão:
S = 1.000 – 10 . CN
CN
A tabela seguinte apresenta os valores de CN em função das características

da cobertura do solo.
Valores para o coeficiente CN.
UTILIZAÇÃO OU COBERTURA DO SOLO
Zonas Cultiváveis

Sem medidas de conservação do solo
Com medidas de conservação do solo
Pastagens ou baldios
Em más condições
Em boas condições
Prados em boas condições
Bosques ou zonas florestais
Cobertura má, sem matéria orgânica
Boa cobertura
Boas condições (relva cobrindo mais
Espaços abertos, relvados,
de 75% da área).
parques, campos de golfe,
Condições razoáveis (relva cobrindo de
cemitérios.
50 a 75% da área.
Zonas comerciais e de escritórios (85% de área impermeável)
Zonas industriais (72% de área impermeável)
Área < 500
65%
média 1000 Porcentagem
38%
Zonas
dos
média
1300
30%
Residenciais:
lotes
2000 impermeável:
25%
2
(m )
4000
20%
Parques de estacionamentos, telhados, viadutos, etc
Asfaltadas e com drenagem de águas pluviais
Arruamentos
Gravilha
e estradas
Terra
Observações:

TIPO DE SOLO
A B C D
72 81 88 91
62 71 78 81
68 79 86 89
39 61 74 80
30 58 71 78
45 66 77 83
25 55 70 77
39

61

74

80

49

69

79

84

89
81
77
61
57
54
51
98
98
76
72

92
88
85
75
72
70
68
98
98
85
82

94
91
90
83
81
80
79
98
98
89
87

95
93
92
87
86
85
84
98
98
91
89

* O solo tipo A tem o mais baixo potencial de deflúvio. Terrenos muito permeáveis,
com pouco silte e argila.
* O solo tipo B tem uma capacidade de infiltração acima da média após o completo
umidecimento. Inclui solos arenosos.
* O solo tipo C tem uma capacidade de infiltração abaixo da média após a présaturação. Contém porcentagem considerável de argila colóide.
* O solo tipo D tem o mais alto potencial de deflúvio. Terrenos argilosos quase
impermeáveis junto à superfície.
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Drenagem Superficial
Objetivos
A água superficial pode surgir descendo as encostas e taludes ou escoando
sobre a pista de rolamento. Se esta água penetrar na base e nela se acumular, os
efeitos destrutivos causados pelas pressões hidráulicas que as cargas do tráfego
transmitem, ocasionarão a ruína completa do pavimento, ainda que corretamente
projetado.
O sistema de drenagem superficial foi projetado de forma a proporcionar um
rápido escoamento das águas pluviais que incidem sobre a pista e terrenos marginais,
bem como, disciplinar o escoamento de pequenos cursos d’água e conduzi-los para
local de deságue seguro.
Dimensionamento dos Dispositivos de Drenagem Superficial
O dimensionamento de valetas e sarjetas, consiste em determinar-se a máxima
extensão admissível, na qual não ocorra transbordamento.
Esta extensão está condicionada à capacidade de vazão, levando-se em conta
o tipo de obra e declividade de instalação, permitindo determinar-se o posicionamento
das caixas coletoras, descidas d’água ou saídas d’água.
Determinação da Vazão de Contribuição

A determinação da vazão de contribuição é feita através do método racional,
cuja fórmula pode ser expressa por:

Qp = C.I.A
3,6
Onde:
Qp = vazão de projeto, em m3/s;
C =
coeficiente de escoamento superficial (variando conforme o
recobrimento da área de contribuição), que pode assumir os seguintes valores:

coeficiente para áreas pavimentadas
0,90

coeficiente para taludes gramados 0,60

coeficiente para cortes em rocha
0,90
No caso de terreno natural, o coeficiente de escoamento superficial variará com
o tipo de solo e cobertura vegetal (Ver tabelas nos Estudos Hidrológicos).

45

Prefeitura Municipal de

São Pedro de Alcântara

I =

intensidade de precipitação em mm/h, para um tempo de concentração de 5
minutos e um período de recorrência de 10 anos e,
área de contribuição no dispositivo estudado, em km2.

A=

Determinação da Capacidade Máxima de Vazão
No estudo hidráulico dos canais para drenagem superficial, procurou-se
elaborar tabelas de forma a simplificar o projeto de cada dispositivo.
Admitiu-se nos estudos dos canais, o escoamento permanente e uniforme. O
escoamento uniforme é aquele que, em toda a seção transversal ao canal, apresenta
área e velocidade constantes. Para tanto, utilizou-se a expressão de Manning:

1
V = ---- . R 2/3 . I ½
n

(1)

Onde:
V
n
R
I

=
=
=
=

velocidade de escoamento, em m/s;
coeficiente de rugosidade de Manning;
raio hidráulico, em m e,
declividade do canal, em m/m

A expressão da contribuição (fórmula da continuidade) é:
Q=A.V
Onde:
Q = vazão de escoamento, em m3/s;
A = área da seção molhada do canal, em m2 e,
V = velocidade de escoamento, em m/s.

Velocidade Máxima Permissível
O dimensionamento de cada dispositivo de drenagem, está condicionado ao
fator velocidade, o qual não deve ultrapassar os valores pré-estabelecidos, função do
tipo de revestimento utilizado.
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Todas as valetas e sarjetas deverão receber o revestimento adequado,
conforme os estudos e verificação em função das velocidades máximas admissíveis.
As velocidades máximas admissíveis adotadas para o projeto são
apresentadas nas tabelas - Velocidades Admissíveis Máximas em canais Erodíveis e
em Canais Revestidos.

TABELA I
VELOCIDADES ADMISSÍVEIS MÁXIMAS EM CANAIS ERODÍVEIS
VELOCIDADE PERMISSÍVEL MÁXIMA (m/s)
MATERIAL

Areia fina (não coloidal)
Loam arenoso (não coloidal)
Loam siltoso (não coloidal)
Loam comum
Pedregulho fino
Argila dura (muito coloidal)
Graduado de loam a seixo (não coloidal)
Graduado de silte a seixo (não coloidal)
Silte de aluvião (não coloidal)
Silte de aluvião (coloidal)
Pedregulho grosso (não coloidal)
Seixos e cascalhos
Xistos e solos impermeáveis

ÁGUA LIMPA

ÁGUA
CARREGANDO
SILTES FINOS

0,46
0,52
0,61
0,76
0,76
1,13
1,13
1,22
0,61
1,13
1,22
1,52
1,83

0,76
0,76
0,91
1,07
1,52
1,52
1,52
1,67
1,07
1,52
1,83
1,67
1,83

ÁGUA
CARREGANDO
AREIA E
PEDREGULHO
0,46
0,61
0,61
0,67
1,13
0,91
1,52
1,52
0,61
0,91
1,98
0,98
1,52

TABELA II

VELOCIDADES ADMISSÍVEIS MÁXIMAS EM CANAIS REVESTIDOS
MATERIAL

VELOCIDADE EM m/s

Aglomerado consistente

2,0

Alvenaria de tijolos

2,5

Rocha sã

4,0

Concreto de cimento portland

4,0

Grama * (declive 0 a 5%)

2,4 - 1,8

Grama * (declive 5 a 10%)

2,1 - 1,5

Grama * (declive acima de 10%)

1,8 - 1,2

* Valor maior para solos resistentes a erosão e valor menor para solos facilmente
Erodíveis
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Dispositivos de Drenagem Superficial

O sistema de drenagem superficial está composto pelos dispositivos
apresentados a seguir.

Os dispositivos previstos serão construídos em concreto, com seção transversal
triangular, tipo STC 02 ou padrão DNIT e deverá ser implantada nos cortes em solo.

 Elementos Geométricos Característicos da Seção Utilizada
Considerando que os dispositivos apresentados funcionem a plena seção de
vazão, temos os seguintes elementos característicos:
TIPO DE
SARJETA DE
CORTE

ÁREA DA SEÇÃO
PLENA
(m2)

PERÍMETRO
MOLHADO
(m)

RAIO HIDRÁULICO
(m)

STC 02

0,156

1,384

0,113

 Declividade Crítica
Fixando-se a velocidade máxima admissível em sarjetas de corte revestidas
com concreto em 4,00 m/s e o coeficiente de rugosidade n = 0,015, a declividade
crítica é obtida aplicando-se a expressão de Manning em função da declividade.
No quadro a seguir encontram-se relacionadas as declividades críticas para as
diferentes seções transversais da sarjeta de corte, quando do funcionamento à seção
plena.
TIPO DE
VALETA DE
CORTE
STC 02

DECLIVIDADE CRÍTICA
m/m

%

0,066

6,6

 Capacidade de Escoamento
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A verificação da velocidade provável do fluxo na sarjeta e de sua capacidade
de escoamento é feita por meio das expressões de Manning e da continuidade.
Substituindo-se as características geométricas nas expressões, obtém-se a
capacidade de vazão da seção em função da declividade longitudinal.
Os valores obtidos são apresentados a seguir:
TIPO DE
SARJETA DE
CORTE
STC 02

CAPACIDADE DE ESCOAMENTO
(m3/s)
PARA I EM m/m
PARA I EM %
2,431 . I1/2

0,243 . I1/2

Comprimento Crítico
Para obter-se o comprimento crítico das sarjetas de corte determinou-se a
relação entre a capacidade de escoamento (Qs) das seções transversais (quadro
anterior) e a vazão de contribuição (Qc) associada ao perfil transversal da pista na
situação crítica do trecho em estudo.
A vazão de contribuição é determinada através da aplicação do Método
Racional. O coeficiente de escoamento utilizado na equação é função do tipo de
revestimento da pista e do tipo de material do talude de corte envolvido. Quando o
referido talude corresponder a cortes em solo, o valor do coeficiente médio é de 0,70;
no caso de rocha, o valor do coeficiente médio é de 0,90.
A área de contribuição, que está associada ao comprimento crítico das sarjetas
de corte, é fixada a partir da análise do corte em planta, a partir do desenho dos offsets, estabelecendo-se o sentido do escoamento e, principalmente, a altura máxima
do corte. Esta área é obtida pela soma das áreas de contribuição da pista e do talude
de corte, como segue:
S = L . (a . H + P)
Onde:
S = área de contribuição, em m2;
L = comprimento crítico, em m;
H = altura máxima do corte, em m;
a = inclinação vertical unitária do talude, adimensional, e
P = largura da pista, em m.
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Para que a área de contribuição seja expressa em km2, como exige a equação
do Método Racional, tem-se:
A = S . 10-6
Onde A é a área de contribuição, expressa em km2.
Com base na análise da altura do corte, esta é corrigida através da inclinação
vertical unitária, com o objetivo de estabelecer a altura de um retângulo equivalente,
adotando-se os coeficientes de 0,70 para cortes em solo e 0,25 para cortes em rochas.
Mediante observação das notas de serviço, constata-se a presença de
superelevação ou não, e ainda, o caso da superelevação estar voltada para o bordo
contrário ao da sarjeta. Neste caso, esta só receberá a contribuição do talude de corte
e acostamento.
A largura da pista a ser drenada pela sarjeta (faixa de contribuição), com base na
seção que compõe a maior área de contribuição, corresponde aos seguintes casos:
 segmento em tangente, P = 8,00, referente a duas faixas de tráfego, acostamento
externo e interior, faixa de segurança e meia largura da barreira, e
 segmento em curva contrária à sarjeta, P = 3,00m, referente ao acostamento
interno.
Substituindo-se os valores do coeficiente de escoamento para os respectivos
casos, cortes em rocha e solo, e da intensidade da precipitação do posto pluviométrico
de Paulo Lopes, para uma chuva de projeto de 5 minutos de duração e tempo de
recorrência de 10 anos na expressão do Método Racional, resulta:
 Qc = 42,778 . A, caso de talude em solo
 Qc = 55,000 . A, caso de talude em rocha
Considerando-se a capacidade de escoamento das sarjetas (Qs) igual à vazão de
contribuição (Qc) e expressando-se tal igualdade em função do comprimento crítico
(L) para os vários casos expostos, tem-se o comprimento crítico das sarjetas.
Para o trecho em estudo, não há nenhum caso em que o comprimento de sarjeta
seja considerado crítico.

Drenagem Sub-Superficial

50

Prefeitura Municipal de

São Pedro de Alcântara

A seção transversal do pavimento não deverá ficar confinada, dificultando a
saída da água que infiltre no mesmo, bem como os terrenos marginais deverão ter o
caimento das águas na direção contrária ao pavimento.
Nos locais onde, isto não ocorrerá, pela presença de calçada, refúgio de ônibus
ou estacionamento, foi projetado drenos subsuperficiais rasos, com dimensões
50x15cm (tipo VI do DNIT), preenchidos com brita e providos de saídas que exigem
manutenção de limpeza periódica.

Drenagem Profunda
A concepção da drenagem profunda tem por base os resultados da pesquisa
geotécnica efetuada ao longo do segmento, a qual visa, entre outros, a determinação
da profundidade de ocorrência dos níveis rochosos e da investigação em cada corte,
da existência do lençol freático e seu respectivo nível, bem como, dos Projetos de
Terraplenagem e Pavimentação.
Tem por objetivo o rebaixamento do lençol freático e, principalmente, a
drenagem das águas que percolam pelo interior das camadas do pavimento.
Desta forma, foram estudados e indicados dispositivos de drenagem visando
atender às necessidades de proteção do corpo estradal e do pavimento, tendo em
vista as particularidades locais.
Face às peculiaridades do trecho, os dispositivos de drenagem subterrânea
empregados nos cortes em solo são:
 dreno longitudinal profundo para cortes em solo, tipo DPS 02 (padrão DNER) ou III
(padrão DER/SC);
 dreno subsuperficial tipo DSS 02 (padrão DNER) ou IX (padrão DER/SC) e,
 boca de saída em concreto, tipo BSD 02.
Drenagem Subterrânea

Dreno Longitudinal Profundo para Cortes em Solo
Este tipo de dreno (DPS 06) terá a dupla finalidade de rebaixar o lençol freático,
eventualmente ocorrente, e de drenar as águas infiltradas no pavimento.
Foi prevista sua implantação na borda externa do acostamento.
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O dreno DPS 06 possuirá as dimensões de 1,50m x 0,50m com a vala
preenchida com brita (filtro) de acordo com a faixa granulométrica estabelecida nas
Especificações Gerais DNER-ES-D 29/70.

Drenagem Sub-Superficial

O dreno transversal raso será implantado nos seguintes pontos:
 entre o terço inicial e o médio e entre o terço médio e o final de curvas de
concordância vertical côncava de rampas com declividades opostas.
Os drenos subsuperficiais terão seu término previsto em boca de saída, quando a
saída for a céu aberto.

Boca de Saída de Concreto
Como dispositivo apropriado para proteção dos aterros e do próprio dreno, foi
escolhida para ser utilizada a boca de saída tipo BSD 02 (padrão DNER) ou tipo “U”
(padrão DER/SC), por dispor de alas que a faz funcional, contendo lateralmente o
solo, reduzindo a possibilidade de a boca vir a ser obstruída.
Será utilizada na extremidade final do dreno.
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3.

ESPECIFICAÇÕES: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1. Mobilização
A empreiteira contratada deverá tomar todas as providências relativas à
mobilização de equipamentos, mão de obra e materiais necessários ao início dos
serviços. No final da obra, a Empreiteira deverá promover a desmobilização de sua
estrutura operacional, removendo todas as instalações de canteiros de serviços e
acampamento, equipamentos, edificações temporárias, sobras de material de
qualquer espécie, deixando toda a área completamente limpa.
As ligações de água e luz provisórias serão de responsabilidade e correrão
por conta da CONTRATADA. As ligações provisórias serão providenciadas pela
CONTRATADA com tempo hábil junto aos órgãos competentes, bem como o seu
pedido de desligamento quando da conclusão.
A CONTRATADA deverá providenciar instalações para depósito de materiais
e ferramentas, sanitários e vestiários para os operários, e refeitório com local para
cozinha, caso as refeições sejam feitas no próprio canteiro de obras.
Todas essas dependências deverão ser adequadas com o que é estabelecido
na Norma Regulamentadora de Segurança do Trabalho NR-18, aprovada pela
portaria 3.214 do Ministério do Trabalho.
As providências e as medidas necessárias, quanto à remoção dos detritos e
da terra imprópria; procedentes da limpeza do terreno devem ser previamente
aprovados pela FISCALIZAÇÃO. O entulho não deve ser lançado dentro do recinto
da obra ou em áreas adjacentes. O canteiro da obra deve ser previamente organizado
e, na medida do possível, mantido limpo.
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3.1.2. Locação da Obra
Quanto à LOCAÇÃO DA OBRA, a CONTRATADA deverá verificar todas as
locações indicadas nas peças gráficas de modo a antever a possibilidade de
ocorrências de distorções no levantamento topográfico utilizado para elaborar o
projeto. Em caso de dúvidas, deverá consultar a FISCALIZAÇÃO.
O canteiro de serviços deverá ser construído, em local destinado a este fim
devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. As instalações do canteiro, bem como
a limpeza constante da obra, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

3.1.2.3. Serviços Topográficos
Os serviços topográficos compreendem a locação do eixo do traçado, seu
nivelamento e seccionamento transversal, a marcação e nivelamento dos “offsets”,
bem como alocação de todos os demais serviços previstos para a execução da obra.
Os controles geométricos que serão realizados visando aferir os resultados obtidos
pela contratada e que pressupõem a utilização de tais serviços serão conduzidos em
conformidade com os termos e condições estabelecidos.
3.1.2.4. Placa de Obra
Deverá ser instalada placa de obra nas dimensões de 200x200cm, com
estrutura

metálica,

pintura/plotagem

com

proteção

UV,

conforme

modelo

encaminhado pela CONTRATANTE, em local a ser definido pela FISCALIZAÇÃO.
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3.2. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Cada

início

de

trabalho

só

será

realizado

após

autorização

da

CONTRATANTE.
3.2.1. MOVIMENTO DE TERRAS
A CONTRATADA deverá regularizar o terreno nas cotas estabelecidas em
projeto, devendo executar as escavações e aterros necessários para a execução das
obras. Para a realização de aterros haverá rigorosa e adequada preparação do
terreno, especialmente a retirada de eventual vegetação e/ou restos de demolições
existentes.
Os aterros devem ser executados com solos de boa qualidade, isentos de
material orgânico e entulhos. O aterro deverá ser executado em camadas de, no
máximo, 20 cm, sendo a espessura de cada camada controlada por meio de
pontaletes de madeira.
A umidade do solo será mantida próxima de 3% da ótima dentro da curva
Proctor. As camadas devem manter homogeneidade tanto no que se referem à
umidade quanto ao material empregado. A compactação deverá atingir um grau de
compactação de, no mínimo 95% com referência ao ensaio de compactação normal
de solos, especificado na NBR-7182/1986.

CORTES, ESCAVAÇÕES E TRANSPORTE

GENERALIDADES:
As operações de corte compreendem:
a) Escavação dos materiais constituintes do terreno natural (isento do solo vegetal)
até os greides de terraplenagem indicados no projeto;
b) Transporte dos materiais escavados para aterro ou bota-foras;
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c) Eventuais retiradas de camadas de má qualidade (solos moles) visando ao preparo
das fundações dos aterros. Esses materiais serão transportados para locais
previamente indicados pela Fiscalização, de modo a não causar transtorno à obra.
d) Escavação de valetas provisórias de proteção das cristas de corte e saias de aterro.

MATERIAIS:
Os materiais ocorrentes nos cortes serão classificados em conformidade com as
seguintes definições:

Materiais de Primeira Categoria
Compreende solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados e blocos de
rocha, com diâmetro máximo igual a 0,50 m, qualquer que seja o teor de umidade que
apresentem.

Materiais de Segunda Categoria (eventuais)
Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico inferior à da
rocha não alterada cuja extração se processe por combinação de métodos que
obriguem a utilização do maior equipamento de escarificação. A extração
eventualmente poderá envolver o uso de explosivos ou processos manuais
adequados. Estão incluídos nesta classificação, os blocos de rocha, de volume inferior
a 4,0 metros cúbicos e os matacões ou pedras de diâmetro compreendido entre 0,50
e 1,60 metros.

Materiais de Terceira Categoria (eventuais)
Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico equivalente à
da rocha não alterada e blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1,60 ou de
volume igual ou superior a 4,00 metros cúbicos, cuja extração e redução, a fim de
possibilitar o carregamento, se processe somente com o emprego contínuo de
explosivos.
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EQUIPAMENTOS:
A escavação de cortes será executada mediante a utilização racional de
equipamentos adequados que possibilitem a execução dos serviços sob as condições
especificadas e produtividade requerida. A seleção do equipamento obedecerá às
seguintes indicações:
Poderão ser empregados tratores, equipamentos com lâminas, escavo
transportadores, ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A
operação incluirá, complementarmente, a utilização de tratores e moto niveladoras,
para escarificação, manutenção de eventuais caminhos de serviço e áreas de
trabalho, além de tratores para a operação de "pusher";

EXECUÇÃO:
a) A escavação de cortes subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos ao
Executante e em conformidade com os desenhos de projeto;
b) A escavação será procedida da execução dos serviços de desmatamento,
destocamento, limpeza e remoção do solo vegetal;
c) O desenvolvimento da escavação se procederá mediante a previsão da utilização
adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados
para constituição dos aterros, os materiais que, pela classificação e caracterização
efetuadas nos cortes, sejam compatíveis com as especificações de execução dos
aterros, ou através de critérios estabelecidos pela Fiscalização;
d) Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais escavados
nos cortes, para a confecção das camadas superiores das plataformas, será efetuado
o depósito dos referidos materiais para sua oportuna utilização;
e) As massas em excesso (bota-foras) deverão ser transportadas para locais
previamente indicados pela gerência da obra, devidamente licenciados;
f) Os derramamentos resultantes das operações de transporte ao longo ou através de
qualquer via pública, deverão ser removidos imediatamente pela Executora.
g) Os taludes dos cortes deverão apresentar, após a operação de terraplanagem,
projeções e inclinações de conformidade com o projeto. Qualquer alteração da
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inclinação projetada somente poderá ser efetuada desde que a nova solução proposta
não comprometa a estabilidade do maciço ou de construções vizinhas.
h) Nos pontos de passagem de corte para aterro, será exigida, precedente deste
último, a execução de degraus até profundidade tal que se evite a ocorrência de
recalques diferenciais, prejudiciais às plataformas;
i) Qualquer excesso de escavação, desmoronamento ou depressão deverá ser
preenchido com material devidamente compactado e de qualidade adequada a critério
da Fiscalização;
j) As valetas de proteção das cristas de corte e sais de aterro deverão ser executadas
simultaneamente com os serviços de terraplanagem nos locais indicados pela
Fiscalização.

CONTROLE:
O acabamento das plataformas de corte será efetuado mecanicamente, de forma
a alcançar-se as conformações das secções transversais de terraplanagem admitidas
às seguintes tolerâncias:
a) Variação de cotas máximas de +/0,10m, com relação às indicadas no projeto;
b) Variação máxima de largura +/0,10 m, para os limites externos das plataformas,
não se admitindo variação para menos.
c) O acabamento do greide da rua terá uma tolerância na variação das cotas, em
relação ao projeto de +/0,05 m.

ATERROS / COMPACTAÇÃO

GENERALIDADES:
As operações de aterro compreendem:
a) Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração e compactação
dos materiais oriundos de corte, para a construção de corpo de aterro, até 0,40 m,
abaixo da cota correspondente ao greide de terraplenagem. As condições a serem
obedecidas para a compactação serão objeto do item específico que se segue;
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b) Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou
aeração e compactação dos materiais selecionados oriundos de cortes, para a
construção de camada final de aterro até a cota correspondente ao greide de
terraplenagem. As condições a serem obedecidas para a compactação serão objeto
do item que se segue;
c) Eventuais descarga e espalhamento de materiais inertes (areias e/ou rachão)
destinados a substituir os materiais de qualidade inferior (solos brejosos), removidos
das fundações dos aterros;
d) Eventuais reaterros de valetas provisórias de proteção de cristas de cortes e saias
de aterro.

MATERIAIS:
Os materiais deverão ser selecionados dentre os de 1ª e 2ª categoria, atendendo
à qualidade e à destinação prevista pela Fiscalização.
Os solos para os aterros deverão ser isentos de materiais orgânicos micáceas e
diatomáceas. Turfas e argilas orgânicas não devem ser empregadas.
A camada final dos aterros deverá ser constituída de solos selecionados, dentre os
melhores disponíveis. Não será permitido o uso dos solos com expansão maior do
que 2%, a não ser que a Fiscalização assim o determine.

EQUIPAMENTOS:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos
apropriados atendidas as condições locais e a produtividade exigida.
Na construção dos aterros poderão ser empregados tratores de lâmina, escavo
transportadora, rolos lisos, de pneus, pés de carneiro, estáticos ou vibratórios.

EXECUÇÃO:
a) A execução dos aterros subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos ao
Executante de conformidade com os desenhos de projeto;
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b) A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, de
destocamento, limpeza e remoção de solo vegetal;
c) No caso de aterros assentes sobre encostas com inclinações transversais
acentuadas (+/30%) deverão as mesmas ser escarificadas com um trator de lâmina,
produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível;

Nota: se a natureza de solo condicionador a adoção de medidas especiais para a
solidarização do aterro ao terreno natural, poderá se exigir a execução de degraus ao
longo da área a ser aterra. Este procedimento deve ser sempre adotado quando for
implantado taludes nas proximidades das encostas.
d) O lançamento do material para a construção dos aterros, dever ser feito em
camadas sucessivas, em toda a largura prevista na seção e em extensão tais que
permitam seu umedecimento e compactação de acordo com o previsto nestas
especificações. Para o corpo de aterro, a espessura da camada compactada não
deverá ultrapassar de 0,30m Para as camadas finais, essa espessura não deverá
ultrapassar de 0,20m.
e) Todas as camadas deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo de
aterros, deverão estar na umidade ótima, com tolerância de +/3%, até se obter a
massa específica aparente máxima seca correspondente a 95% da massa específica
aparente máxima seca, do ensaio DNERME4764 (Proctor Normal). Para as camadas
finais, aquela massa específica aparente seca deve corresponder a 100% da massa
específica aparente máxima seca do referido ensaio. Os trechos que não atingirem as
condições mínimas de compactação de máxima de espessura deverão ser
escarificados, homogeneizados, de acordo com a massa específica aparente seca
exigida;
f) Os taludes dos aterros deverão apresentar após as operações de terraplanagem as
inclinações previstas nos desenhos de projeto;
g) Quando necessário, os taludes de aterro deverão ter seu “offset” aumentado na
largura até 3,00m, para melhor compactação e posterior corte do excedente,
retornando a geometria prevista no projeto.
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h) Para a construção de aterros assentes sobre eventuais solos de fundação de baixa
capacidade de suporte, deverá ser prevista a remoção destes últimos, com respectiva
substituição por camada de material inerte cuja superfície acabada atinja no mínimo
a cota do lençol freático;
i) Durante a construção, os serviços já executados deverão ser mantidos com boa
conformação e permanente drenagem superficial.

CONTROLES:
O acabamento da plataforma de aterro será efetuado mecanicamente, de forma a
alcançar-se as conformações previstas nas seções de projeto, admitidas as seguintes
tolerâncias:
a) Variação de cotas máximas de +/0,10 m, com relação às indicadas no projeto;
b) Variação máxima de largura de +/0,10 m, para os limites extremos, para
plataformas, não se admitindo variação para menos;
c) O acabamento do greide das ruas terá uma tolerância na variação das cotas, em
relação ao projeto, de +/0,10 m.

3.2.2. DRENAGEM

Abertura das Cavas:
Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados aos tipos de
escavação. Para a escavação mecânica de valas, poços e cavas de profundidade de
até 4,00 metros, serão utilizadas retroescavadeiras. Para acerto final da vala, podese utilizar escavação manual. A escavação mecânica de valas, poços e cavas com
profundidade superior a 4,00 metros deverão ser feita com escavadeira hidráulica ou
a cabo. Se a CONTRATADA não dispuser de tal equipamento, a FISCALIZAÇÃO,
poderá permitir o uso de retroescavadeira. Nesse caso os recursos utilizados para se
atingir a profundidade desejada não serão remunerados pela CONTRATANTE.
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Durante a execução dos serviços, a CONTRATANTE poderá exigir remoção
ou substituição de qualquer equipamento que não corresponda à produção
inicialmente proposta, ou que não satisfaça a qualquer exigência destas
ESPECIFICAÇÕES.
Antes de iniciar a escavação, a CONTRATADA deverá fazer pesquisas de
interferências, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes
e outros elementos e/ou estruturas que estejam na área atingida pela escavação ou
próximas à mesma.
Junto às valas, a CONTRATADA deverá manter livres as grelhas, tampões
e bocas de lobo das redes de serviços públicos, de modo a evitar danos e
entupimentos.
Mesmo autorizada à escavação, todos os danos causados a propriedades
públicas ou privadas, bem como danos ou remoções de pavimentos além das larguras
especificadas, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Regularização do fundo da vala, poços e cavas:
Quando a escavação atingir a cota indicada em projeto, será feita a
regularização e a limpeza do fundo da vala, poços ou cavas.
Quando o greide final de escavação estiver situado em terreno cuja
capacidade de suporte não for suficiente para servir como fundação direta, a
profundidade de escavação deverá ser aumentada o suficiente para comportar um
colchão de material, que poderá ser de lastro de pedra britada ou pulmão, ou ainda
um berço de concreto, definidos em projeto ou a critério da FISCALIZAÇÃO. Em todos
os casos, o greide final será definido em projeto.

Material proveniente da escavação:
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O material escavado que for, a critério da CONTRATANTE, apropriado para
utilização no aterro/reaterro, será depositado ao lado da vala, poços ou cavas, a uma
distância equivalente à profundidade de escavação. Caso contrário, o material
escavado será transportado para área de depósito, a ser designada pela
CONTRATANTE.

Excesso de Escavação:
A CONTRATADA será responsável por qualquer excesso de escavação.
Também

será

de

responsabilidade

da

CONTRATADA

todo

e

qualquer

desmoronamento, ruptura hidráulica de fundo da vala, causados por deficiência de
escoramento ou por ficha inadequada.

Carga, transporte e Descarga:
No que se refere à carga, transporte e descarga de solos, rochas ou
entulhos para utilização em serviços ou colocação em bota-fora, ao iniciar o serviço,
a CONTRATADA deverá apresentar:


Definição dos equipamentos para carga, transporte, descarga e
espalhamento, quando necessário, dos materiais provenientes de
escavação e/ou demolição (entulho);



Definição das áreas de depósitos de materiais escavados ou de
entulhos e bota-fora com a fixação não só dos taludes e volumes a
serem depositados, mas também dos caminhos e das distâncias de
percurso.

Durante a execução dos serviços, poderá a FISCALIZAÇÃO exigir a
remoção e substituição de qualquer equipamento que não corresponda aos valores
de produção propostos inicialmente.
Os materiais aproveitáveis serão armazenados em local apropriado, de
modo a evitar a sua segregação.
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Qualquer tipo de material remanescente será levado e espalhado em botafora em local devidamente licenciado indicado pela CONTRATANTE.
A CONTRATADA tomará todas as precauções necessárias para que os
materiais estocados em local apropriado ou espalhados em bota-foras, não causem
dados às áreas e/ou propriedades circunvizinhas, por deslizamento, erosões, etc.
Para

tanto,

deverá

a

CONTRATADA

manter

as

áreas

de

estocagem

convenientemente limpas e drenadas.
Na conclusão dos trabalhos, se ainda sobrarem materiais nas áreas de
depósito, a critério da CONTRATANTE, esses depósitos passarão a funcionar como
bota-foras ou as sobras serão levadas pela CONTRATADA e espalhadas nos botaforas já existentes.

As superfícies finais dos depósitos deverão estar limpas,

convenientemente drenadas e em boa ordem.
Canaleta de pé de talude
As canaletas de pé de aterro devem ser executadas a margem da rodovia.
Seu revestimento será em concreto FCK= 25MPa, visando coletar as águas pluviais,
evitando o escoamento das águas superficiais através do leito do terreno,
direcionando-as até um ponto de deságue.

Caixas de Captação
As caixas coletoras de sarjeta serão executadas em alvenaria de blocos de
concreto, paredes simples, rebocadas internamente com argamassa de cimento e
areia no traço 1:3, e fundo em concreto simples e laje/tampa de concreto armado.
A altura mínima entre tampa e fundo da caixa deverá ser de 0,90 metros e
terá rebaixo de 0,20 metros no fundo para depósito e retenção de areia.

Bueiros Tubulares de Concreto (BSTC)
Serão aproveitadas travessias existentes para destinação final de águas
captadas pelas sarjetas.
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3.2.3. PAVIMENTAÇÃO
Regularização do Subleito
É a operação destinada a conformar o leito estradal, quando necessário,
transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterro de até 20 cm de
espessura. O que exceder a 20 cm será considerado como terraplenagem.
A regularização é uma operação que será executada prévia e isoladamente
da construção de outra camada do pavimento.
Cortes ou aterros com espessuras superiores a 20cm devem ser
executados previamente à execução da regularização do subleito.
Não será permitida a execução de serviços desta natureza em dias de
chuva.
É de responsabilidade da CONTRATADA a proteção dos serviços e
materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes
que possam danificar os serviços.
Os

equipamentos

indicados

para

execução

dos

serviços

são:

motoniveladora pesada, com escarificador, carro pipa com distribuidor de água, rolos
compactadores tipo liso vibratório e pneumático.
O controle da execução dos serviços deverá ser exercido mediante a coleta
de amostras, ensaios e determinações feitas de maneira aleatória, contendo os
seguintes ensaios/determinações: Ensaios de umidade higroscópica do material antes
da compactação; Ensaio de massa específica aparente seca “In Situ” tanto para
laboratório quanto para pista.
Após a execução da regularização do subleito deve-se proceder o controle
geométrico, mediante a relocação e nivelamento do eixo e das boras.
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A medição deste item se dará em metros quadrados, mediante
levantamento geométrico.
Sub-base em macadame Seco
Sobre o Subleito compactado, será executado uma camada de macadame
seco, com espessura indicada em projeto, que servirá de camada sub-base com
índice de suporte adequado ao dimensionamento da base e pavimento. A
compactação deverá ser com Rolo Vibratório Liso, até atingir a máxima densificação.
A área mínima objetivada pelos Serviços Preliminares será aquela
necessária à execução da obra.
Os materiais utilizados na execução da camada de macadame seco devem
ser rotineiramente examinados antes do seu espalhamento e/ou aplicação na pista.
Assim sendo, devem ser realizadas as verificações indicadas para os materiais da
camada de bloqueio, do agregado graúdo e do agregado para enchimento na sua
origem, com amostras coletadas de maneira aleatória.
A medição deste item se dará em metros cúbicos, mediante levantamento
geométrico de área e espessura.

Base em Brita Graduada
Sobre a camada de macadame compactado, será executado uma camada
de base, com espessura indicada em projeto, que servirá de camada com índice de
suporte adequado ao dimensionamento do pavimento. A compactação deverá ser
com Rolo Vibratório Liso, até atingir a máxima densificação.
A área mínima objetivada pelos Serviços Preliminares será aquela
necessária à execução da obra.
A medição deste item se dará em metros cúbicos, mediante levantamento
geométrico de área e espessura.
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Imprimação Asfáltica
Consiste na imprimadura betuminosa, compreendendo material, mão-deobra, equipamentos, transporte e execução, por m² executado.
Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder à varredura da
superfície, de modo a eliminar todo e qualquer material solto.
Antes da aplicação do ligante betuminoso a pista será levemente
umedecida.
Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura
compatível com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. A
temperatura de aplicação do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de
ligante, em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento.
Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixála, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalhase em meia pista, executando a imprimação da adjacente, assim que a primeira for
permitida ao tráfego. O tempo de exposição da base imprimada ao tráfego é
condicionado ao comportamento da mesma, não devendo ultrapassar 30 dias.
A fim de evitar a superposição ou excesso, nos pontos inicial e final das
aplicações, colocam-se faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o
início e o término da aplicação do ligante betuminoso situem-se sobre essas faixas,
as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do ligante betuminoso
deve ser, imediatamente, corrigida.
A taxa média de aplicação é de 1,20 litros por metro quadrado.
O controle dos insumos e da execução deverá ser executado mediante
análises laboratoriais do material, da temperatura de aplicação e da taxa de aplicação,
de forma aleatória, conforme previsto pela Norma DNIT – ES 144/2010.
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A medição deste item se dará em metros cúbicos, mediante levantamento
geométrico de área.
Pintura de Ligação
Consiste em uma pintura de emulsão asfáltica com RR-2C sobre camada
de base coesiva ou revestimento asfáltico anterior à execução de uma camada
asfáltica qualquer, objetivando promover condições de aderência entre as camadas.
A taxa média de aplicação é de 0,50 litros por metro quadrado.
O controle dos insumos e da execução deverá ser executado mediante
análises laboratoriais do material, da temperatura de aplicação e da taxa de aplicação,
de forma aleatória, conforme previsto pela Norma DNIT – ES 145/2010.
A medição deste item se dará em metros cúbicos, mediante levantamento
geométrico de área.
Camada Asfáltica Usinada a Quente
É um revestimento flexível, resultante da mistura asfáltica a quente, em
usina apropriada, utilizando material asfáltico ligante, obtido mediante processo via
úmida, agregado mineral graduado e material de enchimento; espalhada e
compactada a quente.
Todos os materiais devem satisfazer as especificações aprovadas pelo
DNIT.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer os requisitos do quadro
seguinte com as respectivas tolerâncias no que diz respeito à granulometria e aos
percentuais de ligante betuminoso, conforme Norma DNER-ME 083/98 – FAIXA IV-B.
Todos os equipamentos, antes do início da execução da obra deverão ser
examinados pela fiscalização, devendo estar em perfeitas condições de uso e estar
adequado aos locais de instalação da obra.
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O transporte de materiais deverá ser feito em caminhões basculantes
protegidos por lonas impermeáveis para proteção da mistura asfáltica.
O concreto asfáltico somente deverá ser fabricado, transportado e aplicado
quando a temperatura ambiente for superior a 10°C, não devendo ser distribuído em
dias de chuva ou quando a superfície apresentar qualquer sinal de excesso de
umidade.
Antes de iniciar a construção da camada de concreto asfáltico, a superfície
subjacente deve estar limpa e pintada ou imprimada.
Deverão ser respeitadas as espessuras constantes nas peças gráficas
(seção tipo).
A temperatura de aquecimento do asfalto empregado, deve estar
compreendida entre 170 a 180 °C, não excedendo a 180°C.
A produção do concreto asfáltico deve ser efetuada em usina apropriada,
conforme especificado pela Norma DNIT 112/2009-ES. A Usinagem do concreto
asfáltico deverá ser realizada entre 165 e 180°C.
A compactação será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando
em direção ao eixo da pista. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de,
pelo menos, metade da largura rolada. Durante a rolagem não serão permitidas
mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém rolado.
A abertura do trânsito sobre o revestimento recém acabado deve ser feita
somente após o seu resfriamento total.
Todos os materiais serão examinados em laboratório, obedecendo à
metodologia indicada pelo DNIT, e terão que satisfazer as especificações em vigor.
A medição deste item se dará em toneladas, conforme levantamento das
áreas fresadas e de capeamento asfáltico nas suas respectivas espessuras.
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3.2.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Sinalização Horizontal de Eixos e Bordos
Consiste na pintura com material acrílico, aplicado a frio, que propicie sua
duração pelo período mínimo de 2 (dois anos), junto ao eixo e bordos conforme projeto
de sinalização viária.

Sinalização Horizontal (Setas, dizeres, zebrados e Faixas de Pedestre)
Consiste na pintura com tinta acrílica, aplicada a frio, nas cores amarela ou
branca, com espessura de 3 mm, de setas, dizeres, zebrados e faixas de pedestres
conforme projeto de sinalização.
Fornecimento e Instalação de Sinalização Vertical
A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas, com
posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens, símbolos e/ou
legendas normalizadas.
Seus objetivos são: a regulamentação das limitações, proibições e
restrições que governam o uso da rodovia, advertir sobre situações de perigo que não
sejam perceptíveis por si só, bem como indicar direções, pontos de interesse, etc., de
forma a prestar auxílio ao motorista em seu deslocamento.
As placas são projetadas e locadas de forma tal que permitam sua imediata
visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores,
dimensões e posições.
Todos

os

sinais

devem

ser

implantados

formando

um

ângulo

aproximadamente reto com a direção do trânsito a que se destinam.
Nos segmentos curvos, a posição deve ser determinada em função da linha descrita
pelo trânsito e não pelo bordo da pista de rolamento.
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Os sinais devem normalmente ficar na vertical. Em rampas, devem ser
convenientemente inclinados para frente ou para trás, conforme a rampa for
ascendente ou descendente de modo a melhorar a refletividade.
Recomenda-se a adoção de placas com superfícies refletorizadas, por
apresentarem a facilidade de transmitir a mensagem de dia e de noite, além de
proporcionarem melhor visibilidade à distância.
Todas as placas foram projetadas obedecendo rigorosamente os critérios
prescritos pelo Código Nacional de Trânsito e pelo Manual de Sinalização do
DENATRAN.

4. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS.

Os equipamentos, ferramentas e maquinários para execução dos serviços
são de responsabilidade da CONTRATADA. A empresa deverá possuir, na data da
assinatura do contrato, todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução
do objeto do presente Memorial descritivo.
Todas as despesas com combustível, pneus, serviços de oficina mecânica
ou quaisquer outras despesas que venha ter com os veículos utilizados na execução
dos serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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5. TERMO DE ENCERRAMENTO
Finaliza aqui o Volume II – Memorial Descritivo do Projeto Executivo de
Pavimentação Asfáltica da Rua Yolanda Vieira da Silva, no município de São Pedro
de Alcântara, contemplando 72 páginas.

Florianópolis/SC 20 de Janeiro de 2014.

Everson Luciano Silva
Engenheiro Civil
Reg. CREA/SC 043.931-0
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