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1 - APRESENTAÇAO

O presente memorial descreve os projetos que fazem parte da implantação
da Infra-estrutura do Estacionamento do CREA, localizado na Rodovia Ademar
Gonzaga (SC-404) no bairro Itacorubi, município de Florianópolis/SC contemplando
os projetos Geométrico, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização e
Iluminação.
A AR Engenharia, empresa consolidada no mercado de engenharia e
consultoria, há mais de 19 anos, apresenta a seguir o projeto de infra estrutura e
ampliação da área do estacionamento.
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2 – PROJETO GEOMETRICO
2.1 – PROJETO GEOMÉTRICO
O Projeto Geométrico foi concebido a partir do traçado proposto pelo projeto
urbanístico e aprovado pela equipe técnica do CREA responsável pelas obras de
ampliação do número de vagas do estacionamento.
Na definição geométrica, os eixos projetados nos arruamentos foram
parcelados em estacas eqüidistantes, com 10,00m umas das outras.
Foi definido que a ampliação se daria a partir das vias e estacionamentos
existentes, adequando-os às novas áreas. Desta forma foram elaboradas planilhas
que retratam as vias existentes e caracterizam as novas.

2.2 – PLANILHAS DOS ELEMENTOS DE CURVA
Para a perfeita locação da obra, foram definidos os elementos de curvas
verticais e horizontais dos arruamentos, permitindo assim o bom desenvolvimento
dos trabalhos de campo. As planilhas com os elementos encontram-se em anexo.
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3 – PROJETO DE TERRAPLENAGEM
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3 – PROJETO DE TERRAPLENAGEM
3.1 – INTRODUÇÃO
Na elaboração do Projeto de Terraplenagem foi respeitado o traçado
proposto,

adequando-o

às

necessidades

técnicas,

conforme

informações

topográficas.

3.2 – NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
Para a definição dos serviços de terraplenagem das vias e a perfeita locação
da obra, foram elaboradas as planilhas com as notas de serviço, tendo por objetivo
fornecer os elementos necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos de
campo. As notas de serviço de terraplenagem encontram-se em anexo.

3.3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.3.1 – Cortes
a) Generalidades

Cortes são segmentos cuja implantação requer escavação do material
constituinte do terreno natural ao longo do eixo e no interior dos limites das seções
do projeto.

As operações de cortes compreendem:

a1) escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de
terraplenagem indicado no projeto;
a2) transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras;
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a3) retirada das camadas de má qualidade visando ao preparo das fundações de
aterro. O volume a ser retirado constará do projeto. Esses materiais serão
transportados para locais previamente indicados, de modo que não causem
transtorno à obra, em caráter temporário ou definitivo.

b) Materiais

Os materiais ocorrentes nos cortes serão classificados em conformidade com
as seguintes definições:
b1) Materiais de 1a Categoria

Compreendem solos em geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou não,
com diâmetro máximo inferior 0,15m, qualquer que seja o teor de umidade que
apresentem.
b2) Materiais de 2a Categoria

Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico inferior
ao da rocha não alterada cuja extração se processe por combinação de métodos
que obriguem a utilização do maior equipamento de escarificação exigido
contratualmente; 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 2m3 e os matacões ou pedras de diâmetro médio
compreendido entre 0,15m e 1,00m.
b3) Materiais de 3a Categoria

Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico e
equivalente à da rocha não alterada e blocos de rocha com diâmetro médio superior
a 1m, ou de volume igual ou superior a 2m³, cuja extração e redução, a fim de
possibilitar o carregamento, se processem somente com o emprego contínuo de
explosivos.
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c) Equipamento

A escavação de cortes será executada mediante a utilização racional de
equipamento adequado, que possibilite a execução dos serviços sob as condições
especificadas e produtividade requerida.
A seleção do equipamento obedecerá as seguintes indicações:
c1) Corte em Solo

Serão empregados tratores equipados com lâmina, escavo-transportadores.
c2) Corte em Rocha

Serão utilizadas perfuratrizes pneumáticas ou elétricas para o preparo das
minas, tratores equipados com lâmina para a operação de limpeza da praça de
trabalho. Nesta operação serão utilizados explosivos e detonadores adequados a
natureza da rocha a escavar e às condições do canteiro de serviço.

d) Execução

d1) a escavação de cortes subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos ao
executante e constante as notas de serviço elaboradas em conformidade com o
projeto.

d2) a escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento,
destocamento e limpeza caso seja necessário.

d3) o desenvolvimento da escavação se processará 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 efetuada nos cortes sejam compatíveis com as especificações de
execução dos aterros, em conformidade com o projeto.
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d4) constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais
escavados nos cortes, para a confecção das camadas superficiais da plataforma,
será procedido o depósito dos referidos materiais, para sua oportuna utilização.

d5) atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhável, a juízo
da fiscalização, as massas em excesso destinadas a bota-foras poderão ser
integradas aos aterros, constituindo alargamentos da plataforma e adoçamento dos
taludes. Referida operação deverá ser efetuada desde a etapa inicial da construção
do aterro.

d6) as massas excedentes, que não se destinarem ao fim indicado no parágrafo
anterior serão objeto de remoção, de modo a não constituírem ameaça à
estabilidade da área terraplenada e nem prejudicarem o aspecto paisagístico.

d7) quando, no nível da plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de solos com
expansão maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou matéria orgânica,
promover-se-á rebaixamento adequado, procedendo-se à execução de novas
camadas constituídas de materiais selecionados, conforme estabelecido em projeto,
ou determinado pela fiscalização.

d8) em cortes de rocha, é vedado o emprego das seguintes práticas:
-

perfuração e detonação além dos off-sets do corte, exceto em perfurações
superficiais e com cargas leves, com o objetivo de dar acabamento final;

-

perfuração e detonação muito próximas ao talude do corte;

-

utilização de cargas excessivas em cortes de meia-encosta, com propósito de
movimentar o material lateralmente, ou que originem cortes em excesso.

d9) os taludes abertos em rocha serão acabados com superfície razoavelmente
uniforme, devendo todos os materiais soltos, porventura existentes após a explosão
das cargas, ser retirados imediatamente. Nenhuma pedra ficará saliente, a mais de
0,50m, em relação à superfície projetada.
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d10) Os matacões provenientes de cortes em rocha, ou oriundos de cortes mistos,
serão separados e utilizados na construção dos aterros ou outros fins.

d11) Na escavação das seções em rocha será permitida uma tolerância de até 0,30m
abaixo da plataforma definida pelo greide de terraplenagem. As reentrâncias
deverão ser preenchidas com material de “camada drenante”, exceto nos seguintes
casos:
-

escavação de cortes em rocha sã, com reaproveitamento do material escavado;

-

nas vias em implantação, sem serviços de pavimentação, poderão ser
preenchidas com material de revestimento primário.

d12) Os taludes dos cortes deverão apresentar, após a operação de terraplenagem, a
inclinação indicada no projeto, para cuja definição foram consideradas as indicações
provenientes das investigações geológicas e geotécnicas. Qualquer alteração
posterior da inclinação só será efetuada caso o controle tecnológico, durante a
execução, assim o indicar. Os taludes deverão apresentar desempenada a
superfície obtida pela normal utilização do equipamento de escavação. Não será
permitida a presença de blocos de rochas, nos taludes, que possam colocar em risco
a segurança do trânsito.

d13) Nos cortes em que vierem a ocorrer instabilidades, no decorrer da execução da
obra, deverão ser estudadas soluções específicas.

e) Controle

O acabamento da plataforma de corte será procedido mecanicamente, de
forma a alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitido as
seguintes tolerâncias:

e1) variação de altura máxima de mais ou menos 0,10 m para o eixo e bordos;
e2) variação máxima de largura de mais 0,20 m para cada semi-plataforma, não se
admitindo a variação para menos.
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3.3.2 – Empréstimos
3.3.2.1 – Descrição

Os Empréstimos destinam-se a prover ou complementar o volume necessário
à constituição dos aterros, pôr insuficiência de volume dos cortes, pôr motivos de
ordem tecnológica de seleção de materiais ou razões de ordem econômica.
3.3.2.2 – Materiais

Os materiais serão de 1ª e 2ª categoria, atendendo à qualidade e à
destinação previstas no projeto.
3.3.2.3 – Equipamento

O equipamento deverá ser aquele capaz de executar os serviços sob as
condições especificadas e produtividade requerida.
3.3.2.4 – Execução

a) Atendidas as condições do projeto, os empréstimos terão seu aproveitamento
dependente da ocorrência de materiais adequados e respectiva exploração
em condições econômicas, mediante autorização da Fiscalização.
b) Nos empréstimos em alargamentos de corte, não será permitida, em qualquer
fase da execução, a condução de águas pluviais para a plataforma.
c) Quando destinados a trechos construídos em greide elevado, os bordos
internos das caixas de empréstimos deverão localizar-se à distância mínima
de 5,00m do pé-de-aterro.
d) Constada a conveniência técnica e econômica da reserva de materiais
escavados nos empréstimos, para confecção das camadas superficiais da
plataforma, será procedido o depósito dos referidos materiais para oportuna
utilização.
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e) A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento,
destocamento e limpeza da área do empréstimo.
f) O acabamento dos bordos das caixas de empréstimos deverá ser executado
sob taludes estáveis.
g) As áreas de empréstimo deverão ser demarcadas e exploradas de forma tal
que permitam medições exatas depois de concluídas as escavações.

3.3.3 – Aterros
3.3.3.1 – Descrição

Aterros são segmentos de rodovias, cuja implantação requer o depósito de
materiais, no interior dos limites das seções de projeto (off-sets), que definem o
corpo do terrapleno. Os materiais podem ser provenientes de cortes e/ou
empréstimos.

As

operações

de

aterro

compreendem

descarga,

espalhamento,

homogeneização, conveniente umedecido ou aeração, e compactação dos materiais
destinados a:

a) Construção do corpo do aterro, até 0,60m abaixo da cota correspondente ao
greide de terraplenagem;
b) Construção da camada final do aterro até a cota correspondente ao greide da
terraplenagem;
c) Substituição eventual dos materiais de qualidade inferior previamente retirados, a
fim de melhorar as fundações dos aterros e/ou cortes.
3.3.3.2 – Materiais

Os materiais deverão ser selecionados dentre os de 1ª e 2ª categoria,
atendendo à qualidade e à destinação previstas no projeto.
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Os materiais para os aterros provirão de empréstimos, ou de cortes
existentes, devidamente selecionados no projeto. A substituição desses materiais
selecionados por outros, por necessidade de serviço ou por interesse da construtora,
somente poderá ser processada após prévia autorização da fiscalização. Os solos
para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, micácea e diatomácea.
Turfas e argilas orgânicas não devem ser empregadas.
Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos que
tenham baixa capacidade de suporte (ISC<2%), quando compactados com energia
do método DNER-ME 47/64.
Será admitida a execução de aterro com o emprego de areia, seixo rolado ou
não, desde que definidos em projeto, ou a critério da Fiscalização
Em regiões onde houver ocorrência de materiais rochosos, na falta de outros
materiais serão admitidos, desde que definido em projeto, ou com autorização da
fiscalização, o emprego destes, desde que satisfeitas as condições descritas na
presente especificação.
A camada final dos aterros deverá ser constituída de solos selecionados na
fase de projeto, dentre os melhores disponíveis, não sendo permitido o uso de solos
com expansão maior que 2%.
3.3.3.3 – Equipamento

O equipamento deverá ser aquele capaz de executar os serviços sob as
condições especificadas e a produtividade requerida, e poderá compreender
basicamente, as seguintes unidades:


Tratores de esteiras;



Moto-niveladoras;



Caminhões tanque irrigadores; e



Rolos compactadores.
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3.3.3.4 – Execução

a) A execução dos aterros subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos a
construtora e constantes das notas de serviço elaboradas de conformidade
com o projeto.
b) A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento,
destocamento e limpeza.
c) No caso de aterros de pequenas alturas assentes sobre vias existentes,
deverá ser executada a escarificação do leito da mesma, na profundidade de
0,15m.
d) O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em
camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal e em extensões
tais que permitam seu umedecimento, ou aeração, e compactação, de acordo
com o previsto nestas especificações gerais. Para o corpo dos aterros, a
espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,30m e, para as
camadas finais, essa espessura não deverá ultrapassar 0,20m. O material
espalhado será homogeneizado com uso combinado de grade de disco e
motoniveladora. Esta operação prosseguirá até que o material se apresente
visualmente homogêneo e isento de grumos ou torrões.
e) Nas camadas finais o teor de umidade dos materiais utilizados, para efeito de
compactação, deverá estar situado no intervalo que garanta um ISC mínimo
igual ao ISC obtido com o material no ensaio do método DNER-ME 49/64.
Caso o teor de umidade se apresente fora dos limites estabelecidos,
proceder-se-á ao umedecimento da camada se demasiadamente seca, ou a
escarificação e aeração, se excessivamente úmida. Concluída a correção da
umidade a camada será conformada pela ação da motoniveladora e, em
seguida liberada para compactação.
f) No caso de alargamento de aterros, ou aterros em meia-encosta, sua
execução obrigatoriamente será procedida de baixo para cima, acompanhada
de degraus nos seus taludes. Para evitar-se recalques diferenciais e trincas
longitudinais na superfície, será necessário homogeneizar as condições de
compactação da antiga e da nova porção de aterro. Desde que justificada em
projeto, poderá a execução ser feita por meio de arrasamento parcial do
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aterro existente, até que o material escavado preencha a nova seção
transversal, complementando-se, após, com material importado, toda a
largura da referida seção transversal.
g) A inclinação dos taludes de aterro, tendo em vista a natureza dos solos e as
condições locais, será fornecida pelo projeto.
h) Para a construção de aterros assentes sobre terrenos de fundação de baixa
capacidade de carga, o projeto deverá prever a solução e controle a ser
seguido. No caso da consolidação por adensamento da camada mole, será
exigido o controle por medição de recalques e, quando prevista, a observação
da variação das pressões neutras. O preparo da fundação, onde o emprego
de equipamento convencional de terraplenagem não for possível, ou as
características

da

fundação

exijam

soluções

específicas,

terá

obrigatoriamente projetos detalhados.
i) Os aterros-barragens terão seu projeto e construção fundamentados em
considerações referentes à compactação de solos, à estabilidade do terreno
de fundação, à estabilidade dos taludes e à percolação de água e outros
parâmetros julgados importantes e específicos de cada projeto.
j) No caso de execução de aterros com o emprego de areia, deverão ser
atendidos requisitos visando ao dimensionamento da espessura de camadas,
regularização das mesmas, execução de leivas de contenção sobre material
terroso e a compactação das camadas de material superpostas ao aterro em
areia.
k) A fim de proteger os taludes contra os efeitos da erosão, deverá ser procedida
a sua conveniente drenagem e executadas obras de proteção, com o objetivo
de diminuir o efeito erosivo da água, tudo de conformidade com o
estabelecido no projeto.
l) Nos aterros mistos compostos de solo e rochas, a execução dependerá das
proporções destes materiais, adotando-se as especificações da fração
predominante.
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4 – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
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4 – PROJETO DE PAVIMENTAÇAO
4.1 – INTRODUÇÃO
O projeto de pavimentação elaborado tem por objetivo o dimensionamento
das camadas do pavimento das vias.

No dimensionamento do pavimento os dados foram estimados, fazendo uso
de valores médios para os parâmetros geotécnicos e de tráfego. A espessura do
pavimento poderá sofrer alterações, dependendo dos resultados obtidos pelos
ensaios que serão posteriormente executados.

- Dados Geotécnicos
Subleito resistente => ISC de projeto = 14,00%

- Dados de Tráfego
Vias de tráfego muito leve => N  1 x 105

4.2 – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARA AS VIAS
4.2.1 - Pavimento de Lajota
Na rua será utilizado o pavimento do tipo lajotas hexagonais de concreto com
diâmetro igual a 30cm por 8cm de espessura (35Mpa).
Para a determinação da espessura total (e) da estrutura do pavimento em
questão, utilizou-se a fórmula de Peltier modificada pela seguinte expressão:

100 + 150  1,2p
e = -------------------------ISC + 5
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onde: e = espessura total do pavimento;
p = carga por roda, tomada como sendo igual a 6 (seis) toneladas;
ISC = Índice Suporte Califórnia do subleito.

100 + 150  1,2 x 6
e = ----------------------------- = 26,45cm
14,00 + 5

Considerando as lajotas com espessura de 8,0cm, assentadas sobre um
colchão de areia grossa com espessura de 5,0cm, tem-se para a sub-base:

SB = 26,5 - (8,0+5,0) = 13,5cm

Em resumo, a estrutura do pavimento será composta por:

Lajotas = 8,0cm
Colchão de areia = 5,0cm
Sub-base de bica corrida = 15cm
Total = 28cm

Na área de estcionamento, utilizar-se-a elementos de concreto do tipo
pisograma, com resistencia de 35 Mpa. Este elemento se caracteriza por ter sua
área central vazada, que posteriormente será preenchida com terra preta e mudas
de grama, possibilitando a infiltração da água das chuvas.

4.3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
4.3.1 – Regularização do Sub-Leito
a) Generalidades

Esta especificação se aplica à regularização do subleito das vias a
pavimentar, tomando-se por concluída a terraplenagem.
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Regularização é a operação destinada a conformar o leito, quando
necessário, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com
até 20cm de espessura. O que exceder de 20cm será considerado como
terraplenagem. Será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais
indicados no projeto.
A regularização é uma operação que será executada prévia e isoladamente
da construção de outra camada do pavimento.
b) Materiais

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio
subleito.

c) Equipamentos

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da
regularização:

1) motoniveladora;
2) carro-tanque distribuidor de água;
3) rolos compactadores tipo pneumático e liso.

d) Execução

Após a execução de cortes e adição de material necessário para atingir o
greide de projeto, proceder-se-á a uma escarificação geral na profundidade de
20cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e
acabamento.
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e) Controle
e.1) Controle Tecnológico
e.1.1) Ensaios

Serão procedidos:

1) determinação de massa específica aparente, "in situ", nos pontos onde foram
coletadas as amostras para os ensaios de compactação;

2) determinação do teor de umidade, imediatamente antes da compactação;

3) ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e
granulometria respectivamente métodos DNER-ME 44-64, ME 82-63 e ME 80-64);

4) ensaio do índice de suporte Califórnia, com a energia de compactação do método
DNER-ME 47-64;

5) ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 47-64, para determinação
da massa específica aparente, seca, máxima, com amostras coletadas em pontos
obedecendo sempre à ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo
direito, etc.

e.1.2) Aceite dos Serviços

Os valores máximos e mínimos decorrentes da amostragem, a serem
confrontados com os especificados, serão calculados pelas seguintes fórmulas:
1,29
Xmax = X + ------------ + 0,68
(N)1/2

1,29
Xmin = X - ------------ - 0,68
(N)1/2
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Para o caso do índice de suporte Califórnia, o valor , calculado de acordo
com a fórmula abaixo, deverá ser igual ou superior a um valor mínimo especificado.

1,29
 = X - -----------(N)1/2
X
Sendo: X = -------N

 = [(X-X)2/(N-1)]1/2

N  9 (no de determinações feitas)

e.2) Controle Geométrico

Após a regularização, proceder-se-á a relocação e ao nivelamento do eixo e
dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias:
1) mais ou menos 3cm, em relação às cotas do projeto;
2) variação máxima de mais 10cm para a semiplataforma, não se admitindo
variações para menos;
3) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta.

4.3.2 – Bica Corrida
a) Generalidades
A camada de bica corrida é granular, composta por agregados graúdos,
naturais ou britados, preenchidos à seco por agregados miúdos pela ação enérgica
de compactação.
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b) Materiais
Os agregados utilizados nas camadas de bica corrida deverão ser
constituídos de fragmentos duros, limpos e duráveis, livre de excesso de partículas
lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração, e de outras substâncias
prejudiciais.
Deverão apresentar ainda:


Perdas iguais ou inferiores a 20%, quando submetidos a avaliação da

durabilidade com
sulfato de sódio.


Porcentagem de desgaste no ensaio de abrasão Los Angeles (método DNER-

ME-35/64),
não deverá ser superior a 55%.
b.1) Agregado Graúdo
O agregado graúdo deverá ser constituído por produto resultante de britagem
primária (pedra pulmão) de rocha sã. Opcionalmente, poderão ser utilizados
materiais pétreos naturais, desmontados pela ação de lâmina e escarificador de
trator de esteira ou por simples detonações, obedecidas, ainda as seguintes
indicações:
1) Deverá ser evitada a utilização de agregado graúdo com quantidade apreciável de
fração fina. Para tal, se necessário, a fração fina deverá ser separada através do
emprego de peneira classificatória vibratória. Admitir-se-á o valor máximo de 10%,
passando na peneira de 25,4mm (1").
2) O diâmetro máximo recomendado é de 100 mm (4"), não devendo superar 2/3 de
espessura final da camada individual compactada.
3) É recomendável a utilização de agregado com graduação uniforme.

b.2) Agregados para Bloqueio e Fechamento
Os agregados para bloqueio e fechamento serão constituídos por produtos
totais de britagem de rocha sã, consistindo na mistura de aproximadamente 50% de
material com granulometria entre 19,0mm (3/4") e 9,5mm (3/8") e 50% com
granulometria entre 9,5mm (3/8") , em volume.
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Os agregados para fechamento deverão apresentar granulometria que
permita uma penetração e possibilite uma íntima incorporação ao agregado graúdo,
formando uma estrutura estabilizada.
Quando devidamente justificado no projeto, ou pela fiscalização, outros
materiais britados, ou não, poderão ser utilizados desde que, atendam a função
objetivada.
c) Equipamentos
O equipamento deverá ser aquele capaz de executar os serviços sob as
condições especificadas e produtividade requerida e poderá compreender
basicamente as seguintes unidades:

- Carregador frontal;
- Motoniveladora;
- Caminhão-tanque irrigador;
- Rolo liso autopropelido;
- Rolo pneumático autopropelido com pressão variável.

d) Execução
1) A execução da camada de bica corrida será efetuada na pista, na largura total
desejada, com a utilização de material de bloqueio, agregado graúdo e material de
enchimento, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a
espessura projetada. A espessura da camada individual acabada deverá estar
compreendida entre 0,12 m e 0,20 m.
2) Inicialmente é espalhado o material de bloqueio, previsto no item b.2 a 0,05 m.
Este material não deverá sofrer qualquer espécie de compactação.
3) Na execução da camada de agregado graúdo, devem ser observadas as
seguintes recomendações:


A operação de carga deverá ser procedida de forma criteriosa, evitando-se a

utilização de agregados lamelares ou com excesso de finos.
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O espalhamento deverá ser feito de maneira a minimizar a segregação entre

as frações constituintes, diretamente dos caminhões basculantes, em espessura
mais uniforme possível e que possibilite, após a compactação, a obtenção da
espessura desejada, seguido da conformação com motoniveladora ou trator de
esteiras.


Deverão ser removidos os fragmentos alongados, lamelares ou de tamanho

excessivo, visíveis na superfície.


O material de enchimento que atenda o previsto no item b.2, será espalhado o

mais seco possível, através de motoniveladora, em quantidade suficiente apenas
para preencher os vazios do agregado graúdo.


A aplicação do material de enchimento deverá ser feita em uma ou mais

vezes, até um bom preenchimento, evitando-se o excesso superficial. Normalmente,
essas aplicações se processam em ocasiões diferentes.


A compactação da camada será realizada com rolo liso vibratório, devendo

prosseguir até se obter um bom entrosamento dos agregados componentes da
camada de bica corrida, o rolo deverá recobrir ao menos a metade da faixa
compactada na passada anterior. Nos trechos em tangente, a compactação deverá
sempre partir dos bordos para o eixo e, nas curvas, do bordo interno para o externo.


Após a compactação, a camada deverá ser aberta ao tráfego, de forma

controlada e direcionada. Esta etapa se estenderá por um período suficiente, de
forma a garantir a verificação de eventuais problemas localizados de travamento
deficiente.


Anteriormente à execução da camada sobrejacente, a camada deverá ser

corrigida nos pontos que apresentarem problemas. No caso de deficiência de finos,
processa-se o espalhamento de uma outra camada de material de enchimento. No
caso de excesso de finos, processa-se a sua necessária remoção por meios
manuais ou mecânicos. A camada, após as correções, será novamente compactada
até aceitação e levemente umedecida.


Para

a

obtenção

da

espessura

desejada,

não

será

admitida

a

complementação da camada pela adição superficial de agregados graúdos, devendo
esta espessura ser compatível com o diâmetro máximo do agregado graúdo.
Excepcionalmente, admitir-se-á aumento na espessura do material de bloqueio, para
obter-se a espessura da camada de bica corrida desejada.
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e) Controle
e.1) Controle Tecnológico
1) Um ensaio de granulometria de agregado graúdo, a cada 300m de pista, e, no
mínimo, um ensaio por dia de trabalho. O material deverá ter o diâmetro máximo
previsto em projeto, não sendo admitidos materiais em que a porcentagem passante
na peneira de 25,4mm (1") seja superior a 10%.

2) Verificação expedita da eficiência da compactação, através da colocação, à frente
do rolo liso compactador, de um agregado de tamanho razoável, avaliando-se o
efeito da passagem do rolo sobre o mesmo. Se este for esmagado pelo rolo sem
penetrar na camada, a compactação será considerada de boa qualidade.

3) Verificação visual, das condições de enchimento dos vazios do agregado graúdo
e travamento, pela abertura de poços de inspeção, em pontos escolhidos
aleatoriamente, com espaçamento máximo de 600m.
4) Verificação visual da condição de acabamento da superfície pela ausência de
regiões com excesso de finos à superfície ou com falta de entrosamento dos
agregados.
e.2) Controle Geométrico
e.2.1) Espessura
As espessuras de camadas de bica corrida serão obtidas por nivelamento,
antes do espalhamento e depois da compactação, no eixo e nos bordos, admitindose a seguinte tolerância, para aceitação dos serviços:
- Valores individuais de espessura, em relação a espessura de projeto da camada:
+/- 0,03m.
e.2.2) Largura
Para aceitação de serviço admite-se a variação da largura de +0,10m, não
sendo admitidos valores inferiores aos previstos em projeto.
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e.2.3) Acabamento
O acabamento da superfície será apreciado visualmente, critério da
Fiscalização, pela observação das condições de desempenamento da camada, que
deverá ser julgado satisfatório.

4.3.3 – Especificação dos Serviços de Pavimentação com Blocos de
Concreto
a) Descrição
A pavimentação será constituída de lajotas 30x30x8cm, de cimento Portland,
executado sobre sub-base, de acordo com os alinhamentos, dimensões e seção
transversal estabelecidos pelo projeto.
b) Preparo do Sub-Leito
No leito das ruas a pavimentar será procedida a remoção do material do subleito de forma a se obter a forma determinada pela seção transversal do projeto. O
grau de compactação deverá atingir 100% de densidade máxima determinada pelo
ensaio Proctor Normal.
c) Areia para Assentamento
A areia para o colchão, no qual irá se assentar a lajota deverá ser constituída
de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de matéria orgânica, torrões de argila
ou outros materiais deletérios obedecendo a seguinte granulometria.

Nº DA PENEIRA
14
200

ABERTURA
6,35
0,074

% EM PESO PASSANDO
100
5-15

d) Assentamento dos Meios-Fios
As peças serão pré-fabricadas com a mesma dosagem e processo de
fabricação dos blocos, ou lajotas. A seção transversal é retangular, com chanfro na
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face voltada para o pavimento. Tem comprimento de 1,00m e altura de 30cm, a
largura da face inferior é de 15cm e da face superior 12cm.
Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo dos
bordos do sub-leito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensão
estabelecidos no projeto. O fundo da vala deverá ser regularizado e em seguida
apiloado. As guias serão assentadas com a face chanfrada para cima e voltada para
a pista e pavimentar. O rejuntamento deverá ser feito com argamassa de cimento e
areia grossa com dosagem, em volume, de 1 de cimento e de 3 de areia. O
alinhamento e perfil do meio-fio serão verificados antes do início do calçamento. Não
deverá haver desvios superiores a 20mm em relação ao alinhamento e perfil
estabelecidos.
e) Assentamento das Lajotas

e.1) Colchão de Areia
Sobre o greide preparado será lançada uma camada de areia para
assentamento, com espessura de 5,0cm. Sobre o colchão de areia serão assentes
as lajotas.
e.2) Pavimento de Peças Pré-moldadas

e.2.1) Distribuição dos blocos
As peças pré-moldadas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de
preferência à margem. O número de peças de cada pilha deve ser tal que cubra a
primeira faixa a frente, mais o espaçamento entre elas.
Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósito, empilhar as peças
na própria pista, tendo-se o cuidado de deixar livre as faixas destinadas à colocação
das linhas de referência para o assentamento.
e.2.2) Colocação da Linhas de Referência
Cravam-se ponteiros de aço, ao longo do eixo da pista, afastados não mais
de 10m uns dos outros, em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais
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linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distância (desse eixo), igual a um número
inteiro (5 a 6) vezes a distância entre os dois lados paralelos das peças, acrescidas
as juntas intermediárias.
Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de pedreiro,
uma cota tal que referida ao nível da guia dê a seção transversal correspondente ao
abaulamento estabelecido pelo projeto.
Distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro,
segundo a direção do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e
niveladas.
e.2.3) Assentamento das Peças
a) Em trechos retos
Terminada a colocação de cordéis, iniciar o assentamento da primeira fileira,
normal ao eixo.
Quando as peças forem quadradas, faz-se a colocação da primeira peça com
a aresta coincidindo com os eixos da pista. As peças deverão ser colocadas sobre a
camada de areia, acertada no ato do assentamento de cada peça, de modo que sua
face superior fique pouco acima do cordel. Para tanto, o calceteiro deve pressionar a
peça contra a areia, ao mesmo tempo em que acerta a sua posição. Assentada a
primeira peça, a segunda será encaixada da mesma forma que a primeira. Depois
de assentadas, as peças são batidas com o maço.
Quando as peças forem sextavadas, faz-se o assentamento da primeira peça
com uma aresta coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice de um
ângulo encostado à linha de origem do assentamento. Os triângulos deixados vazios
são preenchidos com frações de peças previamente fabricadas.
A fileira não apresenta mais dificuldades de colocação, uma vez que, os
encaixes das articulações definem as posições das peças. Iniciar encaixando a
primeira peça, de modo a ficar a junta no centro da peça da primeira fileira que se
encontra a frente. No caso das peças sextavadas, os ângulos deixados no
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assentamento da primeira fileira, já definem a posição das peças da segunda, assim
como, estas definem a terceira e, assim por diante.
Imediatamente após o assentamento da peça, processar o acerto das juntas
com o auxílio da alavanca de ferro própria, igualando-se a distância entre elas. Esta
operação deve ser feita antes da distribuição do pedrisco para o rejuntamento, pois
o acomodamento deste nas juntas prejudicará o acerto. Para evitar que a areia da
base também possa prejudicar o acerto, certos tipos de peças possuem chanfro nas
arestas da face inferior.
Na colocação das peças, o calceteiro deverá de preferência trabalhar de
frente para a fileira que está assentando, ou seja, de frente para a área
pavimentada.
Para as quinas devem ser empregados segmentos de peças de ¾ de peça.
O controle das fileiras é feito por meio de esquadros de madeira (catetos de
1,50 à 2,00m), colocando-se um cateto paralelo ao cordel, de forma que o outro
cateto defina o alinhamento transversal da fileira em execução.
O nivelamento é controlado por meio de uma régua de madeira, de
comprimento pouco maior que a distância entre os cordéis, e acertando o nível dos
blocos entre os cordéis e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis.
O controle do alinhamento é feito acertando a face das peças que se
encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob o cordel.
b) Em cruzamentos e entroncamentos retos
O assentamento na via principal deve seguir normalmente, na passagem do
cruzamento ou entroncamento, inclusive acompanhando o alinhamento das guias.
Na via secundária que entronca ou cruza, o assentamento deve prosseguir inclusive
pela faixa fronteira ao arco da concordância da quina, até encontrar o alinhamento
das peças inteiras, distribuir a diferença pelas fileiras anteriores. Em geral, utilizamse amarrações de 10 em 10m, para permitir a distribuição da diferença a ser
corrigida por toda a extensão da quadra em pavimentação.
RUA PADRE ROMA, 303 - SL. 01 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS CEP 88010-090 FONE (048)3225-6074 FAX (048)3225-6075 e-mail: ar@ar-eng.com.br

33

ENGENHARIA

c) Em cruzamentos e entroncamentos esconsos
O assentamento da via principal segue normalmente na via secundária, a
superfície final a ser assentada, formará um triângulo. O preenchimento desse
triângulo é feito da forma normal, providenciando-se peças de forma e dimensões
exigidas para a conclusão de cada linha.

d) Em aclives ou declives acentuados
Em locais com aclives ou declives acentuados as peças deverão ser
assentadas em panos de no máximo 5m, travadas transversalmente à rua com uma
linha de meio-fio enterrado ou uma viga de concreto armado.
e.2.4) Rejuntamento
O enchimento das juntas será feito com areia, a mesma utilizada para o
colchão de assentamento. O enchimento será feito esparramando-se uma camada
de areia de 2cm de espessura sobre o calçamento e forçando-se a areia, por meio
de vassoura, a penetrar nas juntas.

e.2.5) Proteção, Verificação e Entrega ao Tráfego
Durante todo o período de construção do pavimento deverão ser construídas
valetas provisórias que desviam as águas de chuva, e não será permitido tráfego
sobre a pista em execução.
e.3) Inspeção
e.3.1) Controle do Material
Todas as peças de um fornecimento devem ser separadas em lotes
constituídas a critério do comprador, e submetidas ao controle de aceitação, desde
que satisfaçam às seguintes condições:
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a) o lote deve ser formado por um conjunto de peças com as mesmas
características, produzidos sob as mesmas condições e com os mesmos
materiais, cabendo ao fabricante a indicação dos conjuntos que atendam a
estes requisitos;
b) o lote deve ser formado por no máximo1600 m² de pavimento a ser
executado.
As peças constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente
objetivando a identificação de peças com defeitos que possam vir a prejudicar o
assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do pavimento.
De cada lote, devem ser retiradas aleatoriamente peças inteiras que
constituem a amostra representativa.
A amostra deve ter, no mínimo, seis peças para lote de até 300 m², e uma
peça adicional para cada 50 m² suplementar, até perfazer o lote máximo de 32
peças.
e.3.2) Controle na Fabricação
Deverão ser realizados no concreto os seguintes ensaios:
a) Determinação do Abatimento
Deverá ser feita segundo a norma ABNT NBR-7223, cada vez que forem
moldados corpos de prova para o ensaio de resistência à compressão.
b) Determinação de Resistência
c) Resistência de Controle
Na inspeção do concreto deverá ser determinada a resistência à tração na
flexão na idade de controle fixada no projeto, ou então a resistência à compressão
axial, desde que tenha sido estabelecida através de ensaios para o concreto em
questão uma correlação confiável entre a resistência à tração na flexão e à
compressão.
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d) Moldagem dos Corpos de Prova
A cada trecho de no máximo 2.500m² de pavimento definido para inspeção
deverão ser moldados aleatoriamente e de amassadas diferentes, no mínimo, 6
exemplares de corpos de prova, cada exemplar constituído por, no mínimo, 2 corpos
de prova prismáticos ou cilíndricos de uma mesma amassada, cujas dimensões,
preparo e cura deverão estar de acordo com a ABNT NBR- 5738.
Na identificação dos corpos de prova deverá constar a data da moldagem,
classe do concreto, tipo de cimento, identificação da placa onde foi lançado o
concreto (n° ou estaqueamento) e outras informações julgadas necessárias.
e) Ensaios
Os corpos de prova deverão ser ensaiados aos 28 dias, a resistência à tração
na flexão determinada nos corpos de prova prismáticos, conforme a ABNT NBR12142, e a resistência à compressão axial nos corpos de prova cilíndricos, de acordo
com a ABNT NBR-5739.
e.3.3) Verificação Final da Qualidade
Após executar cada trecho de pavimento definido para inspeção proceder à
relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20m em 20m ao longo do eixo
para verificar se a largura e a espessura do pavimento estão de acordo com o
projeto.
e.3.4) Controle Geométrico
O trecho de pavimento será aceito quando:
a) a variação na largura da placa for inferior a 10% em relação à definida no projeto;
b) a espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e
a diferença entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras seja no máximo
de 1cm.
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OBS: Caso a espessura média do pavimento seja inferior à de projeto deverá ser
feita a revisão, adotando-se para o trecho a espessura média determinada e a
resistência característica estimada para o concreto.
e.3.5) Resistência da Lajota
A norma NBR 9780 de março de 1987 prescreve o método de determinação
da resistência à compressão de peças pré –moldadas de concreto destinadas à
pavimentação de vias urbanas, pátios de estacionamento ou similares.
e.3.5.1) Equipamentos
e.3.5.1.1) Máquina de ensaio à compressão
a) Deve ser equipada com dois pratos de aço, sendo articulado o superior.
b) Deve ser aferida pelo menos uma vez ao ano, tolerando-se um erro máximo de
1%.
c) Deve possuir instrumentos que permitam a medida e a leitura de carga máxima
com aproximação de 2%.
d) Deve ser capaz de transmitir a carga de modo progressivo e sem choques.
e.3.5.1.2) Placas auxiliares de ensaio
As duas placas auxiliares de ensaio devem ser circulares, com diâmetro de
(90±0,5)mm, confeccionadas de aço, com dureza superficial maior que 60 RC. Suas
superfícies não devem apresentar afastamento com relação a uma superfície plana
de contato, tomada como referência, de mais de 0,01mm em 90mm.
e.3.5.2) Determinação das Dimensões das Peças
O comprimento (b), largura (a) e altura (h) das peças, conforme NBR9781,
devem ser determinados com instrumentos que permitam precisão de leitura de
1mm.
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e.3.5.3) Determinação da Resistência Característica à Compressão (fpj)
e.3.5.3.1) As peças representativas do lote amostrado devem estar nas seguintes
condições, no momento do ensaio:
a) saturadas de água;
b) as superfícies de carregamento capeadas com argamassa de enxofre ou
similar, com espessura inferior a 3mm. O capeamento pode ser feito com a
argamassa de enxofre aquecida à temperatura de (130±5)°C, que deve ser vertida
sobre a placa de vidro untada. A peça deve ser colocada imediatamente sobre a
mistura líquida, antes que ocorra o resfriamento.
e.3.5.3.2) As peças devem ser dispostas sobre as placas auxiliares de ensaio de
maneira que sua superfície de rolamento fique em contato com a placa auxiliar
superior da máquina de ensaio, e de modo que o eixo vertical que passa pelo seu
centro coincida com o eixo vertical passante pelo centro das placas.
e.3.5.3.3) O carregamento deve ser feito continuamente, com velocidade de
aplicação entre 300kPa/s e 800kPa/s. Nenhum ajustamento deve ser feito nos
controles da máquina de ensaio quando a peça estiver aproximando-se da ruptura; o
carregamento deve prosseguir até a ruptura completa da peça.
e.3.5.3.4) Resultados - A resistência à compressão (em MPa) de peça é obtida
dividindo-se a carga de ruptura (em N) pela área de carregamento (em mm²),
multiplicando-se o resultado pelo fator “p”, função da altura da peça, conforme
Tabela.
TABELA – Fator multiplicativo “p”
Altura nominal da peça

Fator multiplicativo “p”

(mm)
60

0,95

80

1,00

100

1,05
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e.3.5.4) Apresentação dos Resultados
No certificado de ensaio deve constar:
a) altura (h), largura (a), comprimento (b) da peça, com aproximação de 1mm;
b) idade na data de ensaio;
c) valor da carga de ruptura, em N;
d) área de carregamento, em mm²;
e) resistência da peça, em MPa.

e.3.6) Aceitação e Rejeição
O lote deve ser aceito sempre que forem cumpridas simultaneamente as condições
abaixo:
a) Na inspeção visual, o lote será rejeitado se forem constatadas mais de 5% de
peças defeituosas.
Nota: A critério do comprador as peças defeituosas podem ser substituídas pelo
fornecedor e o lote aceito, desde que cumpra as outras exigências.
b) A resistência característica deve ser:
a) maior ou igual a 35 Mpa, para as solicitações de veículos comerciais de
linha;
b) maior ou igual a 50 Mpa, quando houver tráfego de veículos especiais .

c) As variações máximas permissíveis nas dimensões são:
3mm, no comprimento e largura das peças;
5mm, na altura das peças.
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Tabela - Coeficiente de Student (nível de confiança
de 80%)
n

t

n

t

6

0,92

18

0,896

7

0,906

20

0,861

8

0,896

22

0,859

9

0,889

24

0,858

10

0,883

26

0,856

12

0,876

28

0,855

14

0,87

30

0,854

16

0,866

≥32

0,842

Se o trecho ainda não for aceito deverá ser adotada, em comum acordo entre as
partes, uma das condições seguintes:


aproveitamento do pavimento com restrições ao carregamento ou ao uso;



o pavimento será reforçado;



demolição e reconstrução pavimento.

f) Pavimentação com pisograma

f.1.1) Distribuição dos blocos
As peças pré-moldadas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de
preferência à margem. O número de peças de cada pilha deve ser tal que cubra a
primeira faixa a frente, mais o espaçamento entre elas.
Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósito, empilhar as peças
na própria pista, tendo-se o cuidado de deixar livre as faixas destinadas à colocação
das linhas de referência para o assentamento.
f.1.2) Colocação da Linhas de Referência
Cravam-se ponteiros de aço, ao longo do eixo da pista, afastados não mais
de 10m uns dos outros, em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais
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linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distância (desse eixo), igual a um número
inteiro (5 a 6) vezes a distância entre os dois lados paralelos das peças, acrescidas
as juntas intermediárias.
Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de pedreiro,
uma cota tal que referida ao nível da guia dê a seção transversal correspondente ao
abaulamento estabelecido pelo projeto.
Distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro,
segundo a direção do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e
niveladas.
f.1.3) Assentamento das Peças
a) Em trechos retos
Terminada a colocação de cordéis, iniciar o assentamento da primeira fileira,
normal ao eixo.
No caso das peças quadradas, faz-se a colocação da primeira peça com a
aresta coincidindo com os eixos da pista. As peças deverão ser colocadas sobre a
camada de areia, acertada no ato do assentamento de cada peça, de modo que sua
face superior fique pouco acima do cordel. Para tanto, o calceteiro deve pressionar a
peça contra a areia, ao mesmo tempo em que acerta a sua posição. Assentada a
primeira peça, a segunda será encaixada da mesma forma que a primeira. Depois
de assentadas, as peças são batidas com o maço ou martelo de borracha.
A fileira não apresenta mais dificuldades de colocação, uma vez que, os
encaixes das articulações definem as posições das peças.
Na colocação das peças, o calceteiro deverá de preferência trabalhar de
frente para a fileira que está assentando, ou seja, de frente para a área
pavimentada.
Para as quinas devem ser empregados segmentos de peças de ¾ de peça.
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O controle das fileiras é feito por meio de esquadros de madeira (catetos de
1,50 à 2,00m), colocando-se um cateto paralelo ao cordel, de forma que o outro
cateto defina o alinhamento transversal da fileira em execução.
O nivelamento é controlado por meio de uma régua de madeira, de
comprimento pouco maior que a distância entre os cordéis, e acertando o nível dos
blocos entre os cordéis e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis.
O controle do alinhamento é feito acertando a face das peças que se
encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob o cordel.
b) Em cruzamentos e entroncamentos retos
O assentamento na via principal deve seguir normalmente, na passagem do
cruzamento ou entroncamento, inclusive acompanhando o alinhamento das guias.
Na via secundária que entronca ou cruza, o assentamento deve prosseguir inclusive
pela faixa fronteira ao arco da concordância da quina, até encontrar o alinhamento
das peças inteiras, distribuir a diferença pelas fileiras anteriores. Em geral, utilizamse amarrações de 10 em 10 metros, para permitir a distribuição da diferença a ser
corrigida por toda a extensão da quadra em pavimentação.
c) Em cruzamentos e entroncamentos esconsos
O assentamento da via principal segue normalmente na via secundária, a
superfície final a ser assentada, formará um triângulo. O preenchimento desse
triângulo é feito da forma normal, providenciando-se peças de forma e dimensões
exigidas para a conclusão de cada linha.
d) Em aclives ou declives acentuados
Em locais com aclives ou declives acentuados as peças deverão ser
assentadas em panos de no máximo 5 metros, travadas transversalmente à rua com
uma linha de meio-fio enterrado ou uma viga de concreto armado.
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f.1.4) Preenchimento do pavimento
O preenchimento dos vãos deve ser feito, em um primeiro momento, com
terra preta, a qual irá receber posteriormente as mudas de grama. O excesso de
terra pode ser removido com o auxílio de uma vassoura.
Uma vez preenchidos os vãos com a terra preta, as mudas de grama devem
ser alocada em cada um destes.

f.1.5) Proteção, Verificação e Entrega ao Tráfego
Durante todo o período de construção do pavimento deverão ser construídas
valetas provisórias que desviam as águas de chuva, e não será permitido tráfego
sobre a pista em execução.
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5 – ESTUDO HIDROLÓGICO
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5 – ESTUDO HIDROLOGICO
5.1 - OBJETIVO
O estudo hidrológico tem por objetivo a previsão das descargas máximas
prováveis e suas probabilidades de ocorrência, dados estes que deram subsídios ao
dimensionamento hidráulico dos emissários.

5.2 – DESCRIÇÃO DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO
A área em estudo, sede do CREA, se caracteriza por estar limitada ao leste
pela rodovia Amaro Antônio Vieira, ao sudoeste pela Rodovia Ademar Gonzaga e ao
norte fazendo divisa com o Condomínio Jardim Verde Vale.
A planta com a delimitação das sub-bacias de contribuição está apresentada
na seção peças gráficas.

5.3 – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS
Na definição da bacia de contribuição foi utilizada imagem de satélite e
levantamento planialtimétrico.
Calculadas as áreas das sub-bacias contribuintes, foi possível determinar as
vazões e consequentemente, dimensionar as galerias.

5.4 - PLUVIOMETRIA
A metodologia utilizada será a do Eng. Otto Pfastetter, apresentada na
publicação do DNOS "Chuvas Intensas no Brasil".
A fórmula empírica que define a precipitação máxima em função da duração e
do tempo de recorrência é :

P t ,T   K T  P1
onde:
P(t,T) = precipitação máxima, em "mm", para um tempo de duração qualquer
(t), no período de recorrência previsto (T);
KT = fator de probabilidade;
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P1 = valor da precipitação para o tempo de recorrência de 1 ano;

O fator de probabilidade pode ser determinado através da expressão :


K T   T


T

onde:
T = tempo de recorrência, em anos;
 = valor que depende da duração da precipitação;
 = valor que depende da duração da precipitação e do posto em estudo;
 = valor constante, igual a 0,25.

O cálculo da precipitação para o tempo de recorrência igual a 1 ano, pode ser
feito através da expressão :

P1  a  t  b  log1 c  t 
onde:
t = tempo de duração da precipitação, em horas;
a, b, c = valores constantes para cada posto.

5.5 – TEMPO DE CONCENTRAÇÃO
Para o cálculo do tempo de concentração foi utilizada a fórmula de Kirpich
modificada para a realidade Brasileira, conforme estudos realizados pelo Instituto de
Pesquisas Rodoviárias-DNER, ou seja;

 L3 
Tc  0,95   
H 

0, 385

para bacias com área de drenagem inferiores ou iguais a 100ha;

onde:
Tc = tempo de concentração;
L = comprimento do talvegue principal;
H = desnível entre o ponto mais alto do talvegue e o local da obra.
RUA PADRE ROMA, 303 - SL. 01 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS CEP 88010-090 FONE (048)3225-6074 FAX (048)3225-6075 e-mail: ar@ar-eng.com.br

46

ENGENHARIA

O tempo de concentração mínimo adotado foi de 10 minutos.

5.6 - TEMPO DE RECORRÊNCIA
O tempo de recorrência foi fixado em função do risco no caso de colapso da
obra, e dos prejuízos ou da repercussão econômica que poderá causar. No
dimensionamento dos emissários que escoam as águas precipitadas na bacia foi
adotado um tempo de recorrência de 10 anos.

5.7 - COEFICIENTE DE ESCOAMENTO
O coeficiente de escoamento (C), foi fixado levando em conta o grau de
urbanização da área definida em projeto.

COEFICIENTE DE RUNOFF (C)
Pavimentos asfálticos

C = 0,70 a 0,95

Pavimentos de blocos intertravados de concreto

C = 0,70 a 0,85

Revestimento de macadame betuminoso

C = 0,65 a 0,80

Passeios de concreto

C = 0,70 a 0,85

Paver

C = 0,70 a 0,85

Áreas com gramíneas

C = 0,13 a 0,17

Solos arenosos – plano – máx. de 2% de declividade

C = 0,05 a 0,10

Solos arenosos – médio – de 2% a 7% de declividade

C = 0,10 a 0,15

Solos arenosos – íngreme – mais que 7% de declividade

C = 0,15 a 0,20

Solos argilosos – plano – máx. de 2% de declividade

C = 0,13 a 0,17

Solos argilosos – médio – de 2% a 7% de declividade

C = 0,17 a 0,22

Solos argilosos – íngreme – mais que 7% de declividade

C = 0,22 a 0,35

Áreas com árvores de folhagem permanente em terreno com declividade variada

C = 0,25 a 0,50

Telhados perfeitos sem fuga

C = 0,70 a 0,95

FONTE: ASCE(1977), Villela e Mattos(1980), Apud Kibler(1982) e DNER(1990)

5.8 – VAZÕES DE PROJETO
A metodologia de cálculo hidrológico para determinação das vazões de
projeto será definida em função das áreas das bacias hidrográficas, conforme
metodologia proposta no Manual de Drenagem Rodoviária do DER.

- Método Racional  Áreas < 50 ha
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Q = 0,278 x C x I x A
onde:
Q = vazão
C = coeficiente de escoamento
I = intensidade de precipitação
A = área da bacia
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6 – PROJETO DE DRENAGEM
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6 – PROJETO DE DRENAGEM
6.1 – EMISSÁRIOS
Os emissários são dispositivos utilizados para escoar as águas drenadas da
bacia de contribuição para fora da área urbana até atingir o ponto adequado para
desague.
Para o dimensionamento dos emissários utilizou-se a vazão obtida através do
método racional. O diâmetro do emissário será calculado pela Fórmula de Manning.

Qn
D  1,55 1 / 2 
 I


3/ 8

onde:
D = diâmetro do emissário;
Q = deflúvio;
I = declividade;
n = coeficiente de rugosidade.

O emissário principal ligará as caixas de captação, conduzindo o efluente até
o local de deságüe.
A seguir apresentamos a planilha de cálculo das seções transversais dos
emissários por sub-bacia de contribuição:

6.2 – CAIXAS DE CAPTAÇÃO
As caixas coletoras com boca de lobo de grelha serão 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 a tampa da caixa e o fundo é de 1,00m e terá rebaixo
de 0,20m no fundo para depósito e retenção de areia.
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6.3 – MEIO-FIO
O meio-fio será de concreto de 100x30x10cm, rejuntado com argamassa de
cimento e areia, traço 1:3. A altura entre a base superior do meio-fio e o pavimento
acabado deve ficar em torno de 0,12m. Este elemento servirá de guia para as águas
que escoam pelo leito estradal.

6.4 – CAIXA DE JUNÇÃO OU PASSAGEM
Será utilizada nas tubulações, onde houver necessidade de mudança
repentina de direção.
Será 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.
No capítulo peças gráficas apresentamos os detalhes dos dispositivos.

6.5 – SARJETAS
As sarjetas foram projetadas para captar as águas que precipitam sobre as
vias e sobre o estacionamento e conduzí-las até as caixas de captação e bueiros. As
sarjetas serão triangulares em concreto, e ficarão situadas no bordo da pista
encostadas ao meio-fio. No estacionamento lateral ficarão na junção entre os dois
planos, seguindo a declividade transversal, e longitudinalmente terão declividade em
direção a caixa de captação.
As sarjetas foram dimensionadas empregando a fórmula de Manning
modificada por Izzard, ou seja:
Q =0,375*(Z/n)*I1/2*y8/3
Onde:
Q = vazão (m³/s);
Z = inverso de declividade transversal (m/m);
I = declividade longitudinal (m/m);
y = profundidade relativa à linha de fundo (m);
n = coeficiente de rugosidade igual a 0,015.
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A opção por sarjetas em alguns trechos se deve a presença de afloramento
de rochas em certos pontos (entre as estacas 14 e 15 do eixo 1), tornando oneroso
os serviços de escavação.
A mesma consideração foi feita quando da passagem da linha de tubos na via
de acesso principal. A descida da linha de tubos passando por fora da via, pelo
gramado, evitará passar pelo afloramento entre as estacas 4 e 5 do eixo 1.

6.6 – CALHAS
Serão construídas in loco em concreto, com seção retangular de largura
0,30m e profundidade de 0,20m, conforme representado em planta.
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6.7 – PLANILHAS DE CÁLCULO
CÁLCULO DAS VAZÕES - ESTACIONAMENTO DO CREA
Runnof
Cx
Área
(C x Área)
f
Área
Área
Acumulada
Acum.
SubBacia
C
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)

Comprim
ento

Comp.
Acumulado

Cota
Início

Cota
Fim

Decl.
Talvegue

(m)

(m)

(m)

(m)

(%)

Declividad
e no
Trecho
Final (%)

1

0,64

0,078

0,050

0,078

0,050

38,580

38,580

26,00

22,53

8,984

8,984

2

0,75

0,074

0,056

0,152

0,105

42,240

80,820

22,53

21,14

6,015

3,303

3

0,78

0,145

0,113

0,297

0,218

48,980

129,800

21,14

19,54

4,975

3,261

4

0,68

0,112

0,076

0,112

0,076

61,710

61,710

23,40

19,54

6,257

6,257

0,408

0,294

23,600

153,400

19,54

16,52

6,181

12,814

5

0,78

0,012

0,010

0,012

0,010

24,580

24,580

20,92

19,93

4,036

4,036

6

0,78

0,016

0,013

0,016

0,013

20,760

20,760

20,02

19,93

0,424

0,424

TR2

0,029

0,022

11,700

36,280

18,85

16,52

12,139

19,889

TR3

0,437

0,316

21,000

174,400

16,52

10,87

8,678

26,914

TR1

7

0,66

0,041

0,027

0,041

0,027

36,300

36,300

19,93

12,90

19,372

19,372

8

0,15

0,041

0,006

0,041

0,006

48,430

48,430

20,72

12,90

16,149

16,149

TR4

0,082

0,033

33,700

82,130

11,96

10,87

11,997

3,240

TRF

0,519

0,349

12,000

186,400

10,87

10,81

8,151

0,500

tc
(hor
as)

0,16
7
0,16
7
0,16
7
0,16
7
0,16
7
0,16
7
0,16
7
0,16
7
0,16
7
0,16
7
0,16
7
0,16
7
0,16
7

I
(mm
/h)

177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177

Q
(m³/
s)

0,0
24
0,0
52
0,1
08
0,0
37
0,1
45
0,0
05
0,0
06
0,0
11
0,1
56
0,0
13
0,0
03
0,0
16
0,1
72

SEÇÕES TRANSVERSAIS DOS EMISSÁRIOS
Ø
Velocid Calcula
Ø
SubÁrea
ade
do
Comercial
Bacia
Seção
(m³)
(m/s)
(m)
(m)

1

0,01

2,24

0,15

0,30

2
3
4

0,03
0,05
0,02

1,64
2,14
2,26

0,20
0,30
0,20

0,30
0,30
0,30

TR1
5

0,04
0,00

4,25
1,50

0,30
0,15

0,30
0,15

6

0,01

0,49

0,15

0,15

TR2
TR3

0,01
0,03

3,33
4,70

0,15
0,20

0,15
0,30

7

0,01

3,29

0,15

0,15

8

0,00

3,00

0,15

0,15

TR4
TRF

0,01
0,16

1,35
1,18

0,15
0,50

0,15
0,50
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7 – ANEXOS
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7.1 – PLANILHAS DO PROJETO GEOMETRICO
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7.2 – PLANILHAS DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM
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SANTA CATARINA
CREA-SC

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO

Engº Luiz André Lago
CREA 36.513-5
Responsável Técnico pelo Projeto
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1 – Dados da Obra

OBRA: Estacionamento CREA-SC
LOCAL: Rodovia Admar Gonzaga, 2125 – Itacorubi – Florianópolis - SC
CARGA TOTAL INSTALADA: 7,08 kW
DEMANDA PREVISTA: 8,85 kVA.

Este projeto tem a finalidade de dimensionar e especificar, todos os materiais e
componentes necessários para a execução das instalações de iluminação externa para a
obra acima identificada.
Estão previstos o encaminhamento dos dutos, caixas de passagem, postes, luminárias,
lâmpadas, reatores e demais materiais e serviços necessários para a execução da obra,
incluindo o sistema de controle e acionamento.
Este projeto foi elaborado com o objetivo de prover a área de um sistema de iluminação
artificial proporcionando um nível de iluminação entre 40 e 50 luxes recomendado para
áreas de estacionamento, conforme NBR 5413.
Durante a execução da obra deverá acompanhar cópia deste projeto, e em caso de
dúvidas, deverá ser consultada a fiscalização da obra e o responsável técnico. Todas as
alterações que forem necessárias ou ocorrerem durante a obra deverão ser anotadas em
tinta vermelha e repassadas a projetista para atualização dos desenhos, projeto e revisão
dos cálculos.

2 – Desenhos que fazem parte deste projeto
Prancha E 01-02 – Planta Baixa e Eletrodutos Subterrâneos;
Prancha E 02-02 – Detalhes da Instalação e Componentes.
Especificação dos detalhes:
Detalhe 01 – Postes metálicos;
Detalhe 02 – Fixação dos postes;
Detalhe 03 – Valas para passagem dos dutos;
Detalhe 04 – Quadro de comando e proteção;
Detalhe 05 – Iluminação para os mastros.

3 – Sistema de iluminação
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O sistema de iluminação projetado consiste na utilização de postes metálicos, com altura
de 3,0 e 9,0 metros, lâmpadas Vapor Metálico de 70 e 250 W, luminárias adequadas,
lâmpadas e reatores, que deverão ser instalados nos locais indicados na prancha 01-02.
A distribuição dos postes foi feita sempre procurando-se manter um afastamento máximo
entre eles, garantindo desta forma um nível de iluminação adequado e mais uniforme
possível para toda a área.
O Nível de iluminação, esperado será entre 40 e 50 lux, considerando-se as alturas dos
postes com as respectivas luminárias e lâmpadas.

4 – Postes
Está prevista a utilização de dois tipos de postes metálicos, com as seguintes
características:

P-01 - Conjunto de poste em tubo de aço zincado e pintado na cor branca, altura útil de
3,0 metros, mais uma luminária (pétala) em chapa de aço pintada de branco, refletor
assimétrico em alumínio texturizado, difusor em vidro plano transparente temperado.
Referência Lustres Projeto DP-2198-03/1, para uma pétala ou DP-2198-03-2 para duas
pétalas, ou equivalentes.

P-02 – Poste metálico telecônico, em tubo de aço tipo pesado, zincado a fogo e pintado
na cor branca, altura útil de 9,0 metros, instalação flangeada, diâmetro do topo 60 mm,
fabricação de acordo com NBR 14744 e NBR 8800. Modelo de referência, KRB 92, Fonini
ou equivalente.

Observação: Caso seja optado pela utilização de postes engastados, deverá ser
observada a altura útil dos mesmos.

4.1 Luminárias 250 W – VM
As luminárias para lâmpadas de 250 Watts, a serem instaladas nos postes de 9 metros
deverão ter as seguintes características mínimas:

Base - Alumínio injetado a alta pressão.

Tampa - Alumínio injetado a alta pressão. Acesso ao conjunto óptico e ao alojamento para
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equipamentos auxiliares pela parte superior da luminária.

Refletor - Alumínio de elevada pureza, polido e anodizado, com superfície facetada.

Lente de fechamento - Vidro curvo temperado.

Alojamento do Porta-lâmpada - Polímero reforçado com fibra de vidro. Porta-lâmpada em
porcelana com possibilidades de ajustes da posição da lâmpada de acordo com a
aplicação.

Conjunto óptico - Composto pelo refletor, lente de vidro e alojamento do porta-lâmpada. A
estanqueidade se dá através da selagem do vidro ao refletor e uma junta de vedação no
alojamento do porta-lâmpada.

Chassi - Chapa de aço zincado.

Junta de vedação - Borracha de EPDM, une o alojamento do porta-lâmpada ao refletor.
Silicone une o refletor ao vidro, e o vidro à base.

Parafusos - Externos em aço inoxidável e internos zincados.

Sistema de fixação - Em braços com Ø 48,3 a 60,3 mm ou no topo de poste com Ø 60,3
mm. Ou em distribuição de pétalas por meio de suporte central p/ 1, 2, 3 ou 4 pétalas.

Grau de Proteção - Conjunto Óptico: IP-66. Porta Equipamento: IP-65.

Lâmpadas - Vapor Metálico tubular ou Ovoide 250 W.
Características conforme fabricante Tecnowatt, poderá ser utilizado equipamentos de
outros fabricantes desde que com características equivalentes.
5 – Iluminação dos Mastros
Para iluminação dos mastros das bandeiras, estão previstas luminárias e lâmpadas
halógenas, de 100 W, instaladas conforme especificado na prancha 01/02.
Especificação das luminárias:
5

Projetor de médio alcance, totalmente em alumínio fundido e pintado.
Refletor: alumínio importado lavrado tipo estuque.
Difusor: vidro transparente temperado.
Grau de proteção: IP 54
Cor Branco.
Para lâmpadas vapor metálico de 100 W.
Modelo de referência: Wetzel IPT-01/4 - 150

6 - Lâmpadas e reatores
6.1 – Lâmpada vapor metálico 250W
Potência nominal 250 watts, base e-40, fluxo luminoso mínimo de 19.000 Lumens, IRC de
20 a 39 %. Referência Osram ou Philips.

6.2 – Reator eletromagnético 250 W
Para uso externo, (instalação no nicho da luminária) para lâmpadas vapor metálico de 250
W, alto fator de potência, com ignitor incorporado, 220 volts. Referência Intral ou Philips.

6.3 – Lâmpada vapor metálico 70W
Potência nominal 70 watts, base e-27, fluxo luminoso mínimo de 5.200 Lumens, IRC de
20 a 39 %. Referência Osram.

6.4 – Reator eletromagnético 70 W
Para uso externo, (instalação no nicho da luminária) para lâmpadas vapor metálico de 70
W, alto fator de potência, com ignitor incorporado, 220 volts. Referência Intral ou Philips.

6.5 – Lâmpadas Halógenas 100 W
Potência nominal de 100 W, bulbo linear de quartzo transparente, temperatura de cor de
2900 K, alimentação em 220 Volts

7 – Condutores
Todos os condutores utilizados deverão ser do tipo flexível (classe 5), com isolamento em
PVC, com cobertura em PVC, antichama com capacidade de suportar elevações de
temperaturas de até 70o C. Deverão estar de acordo com as normas NBR 7288/7289.
Os condutores terra e neutro deverão ter a mesma seção que os condutores fase.
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Os condutores deverão ser identificados por cor, sendo respeitado o seguinte padrão de
cores para todos os circuitos terminais.

Fases – Preto/Vermelho/Branca
Neutro – Azul.
Terra – Verde

8 – Emendas, Derivações e Terminações.
As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a
assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito.
Os condutores só poderão ter emendas e derivações nas caixas de passagem, devendo
nesses pontos, serem devidamente isolados com fita tipo autofusão e fita isolante
plástica, sendo que a última camada deverá ser sempre com fita plástica.
As emendas deverão ser devidamente estanhadas.
As derivações serão executadas com conectores do tipo pressão (sem solda).
A recuperação do isolamento deverá ser feita através de fitas isolantes plásticas e de auto
fusão, em camadas intercaladas, sendo que a última camada deverá ser em auto fusão.
É vedada a aplicação de solda a estanho na terminação de condutores
(conforme item 6.2.8.10 da NBR 5410).
As ligações dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer aos
seguintes critérios:
- Fios de seção igual ou menor que 6 mm², sob pressão de parafuso, ou conforme
determinado no projeto.
- Cabos e cordões flexíveis de seção igual ou menor que 4mm², ligadas diretamente a
bornes, terminais de dispositivos e equipamentos elétricos ou
conforme determinado no projeto.

9 – Passagem dos Condutores
No caso de condutores serem puxados por métodos mecânicos, não deverão ser
submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante, responsabilizando-se a
CONTRATADA pelos eventuais danos às características físicas e/ou elétricas do
condutor.
Os fios e cabos deverão ser cobertos com lubrificantes adequados de forma a facilitar sua
introdução nos eletrodutos.
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O uso de lubrificantes na enfiação deverá ser restrito a tipos de efeito neutro sobre os
eletrodutos, condutores e seus revestimentos, e isentos de quaisquer impurezas,
especialmente materiais abrasivos e a tipos que não adiram de maneira permanente aos
cabos e fios. Utilizar preferencialmente talco ou parafina.
Todos os condutores deverão ter suas superfícies limpas e livres de talhos, recortes de
quaisquer imperfeições.

10 – Aterramento
Será utilizada a malha de aterramento existente, junto à subestação. O condutor de
aterramento dos circuitos terminais será conectado ao barramento de terra do QD-G.
A configuração do sistema de aterramento será do tipo TN-S, desde a origem até os
circuitos terminais.
Para todos os circuitos terminais, o condutor terra deverá ter o mesmo tipo de isolação e a
mesma seção dos condutores fase e neutro.
As emendas e derivações do condutor terra deverão ser executadas observando-se as
mesmas especificações para os demais condutores.
Todos os postes e demais partes metálicas não energizadas deverão ser firmemente
conectados ao condutor terra, entenda-se por partes metálicas não energizadas, carcaças
de quadros de distribuição e de equipamentos.

11 – Disjuntores e DRs
Os disjuntores utilizados na proteção dos circuitos deverão obedecer à norma IEC 947-2,
com características de operação segundo a curva C, sendo que as capacidades de
interrupção máxima para disjuntores de até 40 A, monopolares tripolares serão de 6KA.
As capacidades nominais dos disjuntores deverão ser as estabelecidas no diagrama
unifilar.
Todos os circuitos serão protegidos contra fugas de corrente, através de Interruptores de
corrente de fuga, DRs, de alta sensibilidade (30mA).

12 – Caixas de Passagem
Junto aos postes da iluminação, serão instaladas caixas de passagem, em concreto prémoldado com tampa de concreto, com dimensões mínimas de 40x40x30 cm.
As tampas deverão possuir alça para facilitar a remoção e no fundo de cada caixa deverá
ser colocada pedra britada, para facilitar a drenagem da água que venha a infiltrar.
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Para os mastros das bandeiras deverá ser utilizada caixa de passagem em alumínio
fundido, com tampa aparafusada e borracha de vedação, para impedir a entrada de
umidade, grau de proteção mínimo IP-54. A tampa deverá ser antiderrapante. Modelo de
referência, Wetzel CP-2020-10, ou equivalente.

13 – Escavações e aterros em geral
As escavações de valas deverão propiciar depois de concluídas, condições para
montagem das tubulações, caixas em geral, etc., conforme previsto no projeto.
O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor
assentamento das tubulações e concretado no caso de tubulações envelopadas.
Toda escavação em geral, valas para passagem de tubulações ou instalação de caixas,
em que houver danos aos pisos existentes ou recém construídos, estes deverão ser
refeitos, no mesmo padrão do existente.
As escavações deverão seguir sempre o alinhamento das vias e calçadas previstas no
projeto de implantação.
Antes da passagem dos cabos a fiscalização deverá ser chamada para conferir a
instalação dos dutos e somente após a liberação poderão ser lançados os cabos.

14 – Considerações finais
A execução dos serviços deverá ser feita por pessoal habilitado e qualificado com
experiência comprovada em instalações de porte e complexidade equivalente a esta obra.
A empresa executora deverá observar a existência de vegetação que possa prejudicar a
eficiência do sistema de iluminação, e em conjunto com a fiscalização, poderão ser
adotadas alternativas para reposicionamento dos postes.
Após a conclusão da obra, a empresa executora deverá se responsabilizar pela limpeza
do local, bem como da perfeita restauração de pisos e calçadas que venham a ser
danificadas pela execução dos serviços.
As instalações existentes deverão ser retiradas e entregues à fiscalização.
Todas as dúvidas quanto aos elementos técnicos deverão ser sanados junto ao Fiscal
Responsável pela obra, cabendo à CONTRATADA aguardar deliberação do mesmo para
prosseguir nas atividades daí decorrentes.

Engº Luiz André Lago
Eng.° Eletricista
CREA 36.513-5
Resp. Técnico pelo Projeto
9

Obra: Projeto de Infraestrutura - Estacionamento CREA
Localização: Itacorubi/Florianópolis
Tipo de Serviço: Terraplanagem
TERRAPLANAGEM
Quadro de Quantidades
Data Base dos Preços:Janeiro/2013
Item Descrição
1 Terraplanagem

Unid.

Qtdade.

Custo Unitário (R$)

SEM BDI
Custo Total (R$)

m

2

1.952,00

3,80

7.417,60

m

2

1.952,00

0,21

409,92

m

3

190,83

4,70

896,90

1.4 Esc. carga transp. mat 3a cat DMT até 50m

m

3

10,04

16,28

163,45

1.5 Aterro/reaterro de áreas. espalhamento de material de 1a cat c/ trator de esteira - material local

m

3

200,87

2,22

445,93

m

3

202,50

2,07

419,18

m

2

200,87

0,23

46,20

m

3

200,87

2,78

558,42

m

2

1.952,00

1.1 Locação de obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topografo
1.2 Limpeza mecanizada do terreno (trator 1000m²/h)
1.3 Escav. mec., carga e transporte de material de 1ª categoria, DMT de 50 a 200m

1.6 Carga, transporte e descarga mecânica até 1,00 km
1.7 Espalhamento mecanizado de material (c/ motoniv. 140 HP) de 1ª categoria
1.8 Compactação mecânica a 95% do Proctor Normal - Pav. Urbana
1.9 Regularização e compactação do Subleito até 20 cm de espessura

1,28
TOTAL

2.498,56
12.856,16

Obra: Projeto de Infraestrutura - Estacionamento CREA
Localização: Itacorubi/Florianópolis
Tipo de Serviço: Drenagem pluvial
DRENAGEM
Quadro de Quantidades
Data Base dos Preços: Janeiro/2013
Item
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Descrição
Drenagem
Locação de rede
Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo
esgotamento/escoramento
Escavação em vala não escorada em material 1a categoria, até 1,50m, com escavadeira
hidráulica
Escavação em vala não escorada em material 1a categoria, 1,50 até 3,00m, com escavadeira
hidráulica
Reat. de vala sem controle de compactação utilizando retroescavadeira e compactador vibratório
Carga manual de terra em caminhão basculante (inclui o custo improdutivo diurno do caminhão
basculante c/ caçamba 4,0m³)

2.8.4
2.9
2.9.1

Transporte de material - Bota Fora - DMT 10,0km
Fornecimento e assentamento de tubos para drenagem
Tubo de concreto simples classe PS2 PB NBR-8890/2007 DN300mm para aguas pluviais
Assentamento de tubos de concreto diâmetro=300mm, simples ou armado, junta em argamassa
1:3 (ci-ar)
Tubo de concreto simples classe PS2 PB NBR-8890/2007 DN500mm para aguas pluviais
Assentamento de tubos de concreto diâmetro=500mm, simples ou armado, junta em argamassa
1:3 (ci-ar)
Caixas de captação e passagem
Caixa captação em alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm Ø 0,30m

2.9.2
2.10

Caixa passagem em alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm para bueiro Ø0,30m e Calha
Calha Retangular

2.7
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3

Qtdade.

Custo Unitário (R$)

SEM BDI
Custo Total (R$)

m

279,10

0,63

175,83

m

3

5,24

28,32

148,40

m

3

106,45

4,36

464,12

m3

0,97

36,42

35,33

m3

95,31

6,74

642,39

m

3

17,35

12,48

216,53

m

3

17,35

12,27

m

138,00

21,90

212,88
3.022,20

m
m

138,00
12,00

9,85
42,65

1.359,30
511,80

m

12,00

21,22

unid.

8,00

611,28

254,64
4.890,24

unid.

4,00

523,29

Unid.

2.093,16
-

3

0,38

374,77

142,41

kg
m2

11,40

6,18

70,45

5,69

64,53

367,18

m

2

1,37

193,67

265,33
-

2.11.1 Concreto usinado bombeado fck 20 Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento
2.11.2 Forma em tábuas de 3a
2.12 Transposição de Sarjeta

m

3

4,21

337,73

1.421,84

m2

10,14

36,89

374,06
-

2.12.1 Concreto usinado bombeado fck 20 Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento
Armação de aço CA-50 DIAM. 6,3 A 12,5mm - Fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra /
2.12.2 colocação

m

3

0,79

337,73

266,81

kg
m2

41,98

6,01

252,30

4,64

36,89
TOTAL

2.10.1 Concreto 1:2:3 (fck 18MPa), com brita 1 e 2, com betoneira
Armação de aço CA-50 DIAM. 6,3 A 12,5mm - Fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra /
2.10.2 colocação
2.10.3 Forma em tábuas de 3a
2.10.4 Grade de ferro em barra chata 3/16", com cantoneira 1" x 1/8"
2.11 Sarjetas em Concreto

2.12.3 Forma em tábuas de 3a

m

171,17
17.358,37

Obra: Projeto de Infraestrutura - Estacionamento CREA
Localização: Itacorubi/Florianópolis
Tipo de Serviço: Pavimentação
PAVIMENTAÇÃO
Quadro de Quantidades
Data Base dos Preços: Janeiro/2013
Item Descrição
3 Pavimentação
Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado,dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior
3.1 x alt. x compr.), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro
3.2 Arrancamento e remoção de meios-fios
3.3 Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12MPa) preparo mecânico, e=7cm
3.4 Pavimento de Lajota
Piso em bloco sextavado 30x30cm (35MPa), espessura 8cm, assentado sobre colchão de areia
3.4.1 espessura 5cm
3.4.2 Base para pavimentação com bica corrida esp.= 0,15m
3.5 Pavimento de Pisograma
3.5.1 Fornecimento de terra vegetal

Unid.

Qtdade.

Custo Unitário (R$)

SEM BDI
Custo Total (R$)

m

315,25

27,05

8.527,51

m

3

0,86

90,16

77,54

m

2

68,20

25,39

1.731,60
-

m2

504,95

47,10

23.783,15

3

75,74

98,25

7.441,46
-

m3

11,38

54,00

614,52

227,65

10,57

2.406,26

1.113,40

47,86
TOTAL

53.287,32
97.869,35

m

3.5.2 Grama em mudas

m

2

3.5.3 Fornecimento e assentamento de pisograma fck35MPa, referência modelo Blocaus ou equivalente*

m

2

* Entende-se por equivalente material que apresente mesmas especificações técnicas e padrão de qualidade do material indicado

Obra: Projeto de Infraestrutura - Estacionamento CREA
Localização: Itacorubi/Florianópolis
Tipo de Serviço: Projeto de Sinalização
PROJETO DE SINALIZAÇÃO
Quadro de Quantidades
Data Base dos Preços: Janeiro/2013
Item Descrição
4 Projeto de Sinalização
4.1 Pintura com tinta para sinaliz.horiz.á base de resina acrílica, cor branca
4.2 Placa octogonal Ø 0,80m (R-1)
4.3 Placa retangular 0,60x1,00m (IS-4)
4.4 Placa Circular Ø 0,40m (R-6A)
4.5 Placa Circular Ø 0,40m (R-26)
4.6 Placa Circular Ø 0,40m (R-46)
4.7 Placa Circular Ø 0,40m (R-28)
4.8 Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinalização

Unid.
m2
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

Qtdade.
16,30
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
7,00

Custo Unitário (R$)
13,36
128,00
205,00
44,00
44,00
44,00
44,00
24,59
TOTAL

SEM BDI
Custo Total (R$)
217,77
128,00
205,00
88,00
44,00
44,00
44,00
172,13
942,90

Obra: Projeto de Infraestrutura - Estacionamento CREA
Localização: Itacorubi/Florianópolis
Tipo de Serviço: Projeto Elétrico
PROJETO ELÉTRICO
Quadro de Quantidades
Data Base dos Preços: Janeiro/2013
Item Descrição
5 Elétrico
5.1 Cabo de cobre eletrolítico, flexível #4,0 mm2, 0.,6/1K, 70°C, cor azul.
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Cabo de cobre eletrolítico, flexível #4,0 mm2, 0.,6/1K, 70°C, cor preta.
Cabo de cobre eletrolítico, flexível #4,0 mm2, 0.,6/1K, 70°C, cor verde.
Cabo de cobre eletrolítico, flexível #6,0 mm2, 0.,6/1K, 70°C, cor preta.
Cabo de cobre eletrolítico, flexível #6,0 mm2, 0.,6/1K, 70°C, cor verde.
Cabo de cobre eletrolítico, flexível #6.0 mm2, 0.,6/1K, 70°C, cor azul.

5.7 Caixa de passagem subterrânea, dimensões de 40x40cm, concreto, com tampa de concreto.

Unid.

Qtdade.

SEM BDI
Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

m

800,00

2,23

1.784,00

m
m
m
m
m

800,00
800,00
160,00
160,00
160,00

2,23
2,23
2,77
2,77
2,77

1.784,00
1.784,00
443,20
443,20
443,20

71,06

1.705,44

pç

24,00

5.8 Concreto para confecção das sapatas de fixação dos postes e envelopamento de dutos.

m

3

6,00

337,73

2.026,38

5.9 Conector tipo cunha, isolado com capa de gel, para emendas subterrâneas em cabos de #4,0 mm².

pç

90,00

25,00

2.250,00

pç

12,00

335,50

4.026,00

pç
pç
pç
pç

6,00
3,00
1,00
1,00

421,25
184,35
6,94
11,05

2.527,50
553,05
6,94
11,05

m

450,00

10,13

4.558,50

5.10

5.11
5.12
5.13
5.14

Conjunto de poste em tubo de aço zincado e pintado na cor branca, altura útil de 3,0 metros, mais
uma luminária (pétala) em chapa de aço pintada de branco, refletor assimétrico em alumínio
texturizado, difusor em vidro plano transparente temperado. Referência Lustres Projeto DP-219803/1, para uma pétala ou equivalentes*.
Conjunto de poste em tubo de aço zincado e pintado na cor branca, altura útil de 3,0 metros, mais
uma luminária (pétala) em chapa de aço pintada de branco, refletor assimétrico em alumínio
texturizado, difusor em vidro plano transparente temperado. Referência Lustres Projeto DP-2198-032 para duas pétalas, ou equivalentes*.
Contator tripolar, 25A, bobina 220 Volts/60Hz. Referência WEG ou equivalente*.
Disjuntor monopolar, norma IEC 947-2, curva C, 25 A 6 KA.
Disjuntor tripolar, norma IEC 947-2, curva C,40 A 10 KA.

5.15 Eletroduto para instalações subterrâneas tipo PEAD, Ø1.1/2". Referência KANALEX ou equivalente*.

5.16 Fita plástica para identificação de tubulações subterrâneas, "Cuidado Eletricidade"
Projetor retangular, em alumínio fundido, para lâmpadas halógenas de 100 W, grau de Proteção
5.17 mínimo IP-54. Modelo de referência Wetzel IPT-01/4, ou equivalente*.

rl

5,00

18,00

90,00

pç

3,00

110,86

332,58

Quadro de distribuição de sobrepor, em chapa de aço 1008, grau de proteção IP 54, pintado com
pintura epoxi a pó, barramentos com banho eletrolítico de prata e isolados com termoencolhível
1KV colorido, placa de proteção em policarbonato com 3 mm de espessura, canaletas para abrigar a
fiação, porta etiquetas em PVC autoadesivo montado de acordo com o diagrama unifilar e NBR
5.18 60439-1, dimensões mínimas de 600x500x170 mm, de acordo com o diagrama.
5.19 Relé fotoelétrico, com base, 1800 VA, 220 Volts.
5.20 Retirada das instalações existentes.

pç
m
vb

1,00
1,00
1,00

896,00
22,20
850,00

896,00
22,20
850,00

Serviço de abertura e fechamento de valas para passagem de dutos e cabos, com 0,30 m de largura
5.21 e 0,40 m de profundidade.
5.22 Arruela lisa galvanizada 1/2"
5.23 Arruela lisa galvanizada 5/8"

m
pç
pç

3

42,00
40,00
184,00

84,97
0,12
0,07

3.568,74
4,80
12,88

pç
pç
m
pç

1,00
8,00
4,00
9,00

98,00
4,25
1,79
87,78

98,00
34,00
7,16
790,02

pç

9,00

58,33

524,97

pç

29,00

35,00

1.015,00

pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç

3,00
2,00
1,00
2,00
184,00
20,00
40,00

4,11
42,66
68,32
57,00
6,75
16,20
0,28

12,33
85,32
68,32
114,00
1.242,00
324,00
11,20

5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36

Chave comutadora, três posicões (A-0-M), para instalação na porta do quadro de comando.
Disjuntor monopolar, norma IEC 947-2, curva C, 20 A 6 KA.
Eletroduto PVC flexível 3/4"
Interruptor Diferencial - DR - Bipolar, 25 A, sens. 30 mA
Lâmpada Vapor Metálico, potência nominal 250 Watts, base e-40, fluxo luminoso mínimo de 19.000
Lumens, IRC de 20 a 39 %. Referência Osram,Philips ou equivalente*.
Lâmpada Vapor Metálico, potência nominal 70 Watts, base e-27, fluxo luminoso mínimo de 5.200
Lumens, IRC de 20 a 39 %. Referência Osram ou equivalente*.
Lâmpada halógena, tipo palito bipino, potência nominal de 100 W, bulbo linear de quartzo
transparente, temperatura de cor de 2900 K, alimentação em 220 Volts
Núcleo para poste reto, Ø62,5 mm, para duas luminárias.
Núcleo para poste reto, Ø62,5 mm, para três luminárias.
Núcleo para poste reto, Ø62,5 mm, para uma luminária.
Parafuso chumbador 1/2" x 250 mm
Parafuso chumbador 5/8" x 400 mm
Porca galvanizada 1/2"

5.37 Porca galvanizada 3/8"
5.38 Porca sextavada em aço galvanizado Ø1/2"
5.39 Porca sextavada em aço galvanizado Ø5/8"

pç
pç
pç

92,00
72,00
160,00

0,20
1,14
2,10

18,40
82,08
336,00

Poste metálico telecônico, em tubo de aço tipo pesado, zincado a fogo e pintado na cor branca,
altura útil de 9,0 metros, instalação flangeada, diâmetro do topo 60 mm, fabricação de acordo com
5.40 NBR 14744 e NBR 8800. Modelo de referência, KRB 92, Fonini ou equivalente*.

pç

5,00

816,48

4.082,40

Reator para uso interno, (instalação no nicho da luminária) para lâmpadas vapor metálico de 250 W,
5.41 alto fator de potência, com ignitor incorporado, 220 volts. Referência Intral, Philips ou equivalente.

pç

9,00

35,79

322,11

pç
pç
pç

29,00
1,00
1,00

30,00
6,99
6,99

870,00
6,99
6,99

pç

9,00

156,00

1.404,00

pç

1,00

Reator para uso interno, (instalação no nicho da luminária) para lâmpadas vapor metálico de 70 W,
5.42 alto fator de potência, com ignitor incorporado, 220 volts. Referência Intral, Philips ou equivalente.
5.43 Sinaleiro para quando de comando, 220 Volts, cor verde.
5.44 Sinaleiro para quando de comando, 220 Volts, cor verde.
Luminárias para lâmpadas Vapor Metálico de 250W, instalação em postes metálicos com as
seguintes características mínimas: Base - Alumínio injetado a alta pressão; Tampa - Alumínio
injetado a alta pressão; Refletor - Alumínio de elevada pureza, polido e anodizado, com superície
facetada; Lente de fechamento - Vidro curvo temperado; Alojamento do porta-lâmpada - polímero
reforçado com fibra de vidro. Porta-lâmpada em porcelana. Demais especificações conforme
5.45 memorial descritivo.
Caixa de passagem de alumínio com tampa antiderrapante à prova de tempo 150mm x 150mm,
5.46 entradas 3/4"

* Entende-se por equivalente material que apresente mesmas especificações técnicas e padrão de qualidade do material indicado

33,60
TOTAL

33,60
41.612,55

Obra: Projeto de Infraestrutura - Estacionamento CREA
Localização: Itacorubi/Florianópolis
PLANILHA RESUMO
Data Base dos Preços: Janeiro/2013
Item
1
2
3
4
5

Descrição
Terraplanagem
Drenagem
Pavimentação
Sinalização
Elétrico

SEM BDI
Custo Total (R$)
12.856,16
17.358,37
97.869,35
942,90
41.612,55
TOTAL
170.639,33

COM BDI
Custo Total (R$)
16.020,06
21.630,27
121.955,00
1.174,95
51.853,40
212.633,67

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
RIS = risco e imprevistos

0,25%

DEF = despesas financeiras e seguros

1,00%

ADM = administração central

5,25%

LB = lucro bruto

9,15%

IMP = impostos sobre faturamento*

6,65%

ISS

3,00%

PIS

0,65%

COFINS

3,00%

BDI utilizado
* soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)

24,61%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRA ESTACIONAMENTO SEDE CREA-SC
MÊS 1
ITEM

SERVIÇOS

%

VALOR

RESTANTE (%)
(%) REALIZADO

1.
2.
3.
4.
5.

Terraplanagem
Drenagem
Pavimentação
Sinalização
Elétrica
TOTAL

7,53%
10,17%
57,35%
0,55%
24,39%
100,00%

MÊS 2

R$ 16.020,06
R$ 21.630,27
R$ 121.955,00
R$ 1.174,94
R$ 51.853,40
R$ 212.633,67

VALOR

100,00%
R$ 16.020,06
100,00%
R$ 21.630,27
0,00%
R$ 0,00
0,00%
R$ 0,00
20,00%
R$ 10.370,68
R$ 48.021,01

0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
80,00%

(%)
VALOR
REALIZADO
0,00%
R$ 0,00
0,00%
R$ 0,00
100,00% R$ 121.955,00
100,00% R$ 1.174,94
80,00% R$ 41.482,72
R$ 164.612,66

RESTANTE (%)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

