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1. INTRODUÇÃO 

Este documento, Relatório do Projeto Executivo – Sistema Viário – Rua Presidente Lincon, 
Volume 1, tem por finalidade apresentar o Memorial Descritivo, as Memórias de Cálculos 
das Quantidades, as Especificações Técnicas, os Quantitativos de Serviços que fornecerão 
os dados para o respectivo Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro para a execução 
das obras do segmento em questão, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal 
no contexto do Programa Lagoas do Norte, para a execução das obras pertinentes 
pertencentes ao pacote de obras da Prioridade 9.  

É apresentado ao final deste volume, as plantas dos correspondentes itens do projeto. 

Este relatório, objeto de revisão efetuada em março de 2017, atendendo as solicitações e 
definições da UGP, alterando a estrutura da versão original, qual seja de Rua 
Compartilhada para operação convencional, separando o projeto num volume específico e 
alterando o tipo de pavimento inicialmente definido em Revestimento da Pista de Rolamento 
em Concreto Betuminoso Usinado à Quente, para Bloco Intertravado de Concreto. 

Consta deste documento a caracterização geral da área; a síntese descritiva do projeto; os 
comentários sobre os estudos realizados; projeto geométrico da rua; o projeto de 
pavimentação; e projeto de obras complementares. 

Os critérios para o desenvolvimento desse projeto foram definidos de acordo com as 
Normas de Projeto do DNIT, bem como as observações da competente legislação, em 
particular as relacionadas ao Plano Diretor de Teresina, destacando-se a Lei Complementar 
no 3.560, de 20/10/2006, que define diretrizes para o uso do solo urbano do município de 
Teresina, destacando o Capítulo III – Da Estrutura Viária Urbana, artigo 12, que define como 
a estrutura viária urbana é formada pelo sistema viário básico e pelas vias locais e a Lei 
Complementar no 4.522/2014, que estabelece novos padrões de calçadas e critérios para 
a sua construção, reconstrução, conservação e utilização de calçadas no município, sendo 
que o Artigo 70 menciona que são revogadas as dimensões de passeios laterais mínimos 
para as vias de circulação prescritas na Lei Complementar no 3.561/2006 e na Lei 
Complementar no 3.560/2006, bem como o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Lei 
9.503/97, no que diz respeito às características de vias urbanas, com destaque às calçadas. 
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2. MEMORIAL DESCRITIVO 

2.1. GENERALIDADES 

Consta deste Memorial Descritivo as informações da situação atual da rua existente e em 
operação e do projeto, com o intuito de facilitar o conhecimento dos principais dados que o 
compõem. 

É feita uma descrição dos estudos topográficos quanto a base de desenvolvimento dos 
projetos, os levantamentos complementares desenvolvidos e sobre a Referência de Nível 
– RN utilizada qual seja o RN do Cabeça de Cuia, localizado na junção dos rios Poti e 
Parnaíba, na Rua Desembarcador Flavio Furtado, próximo do monumento denominado 
“Cabeça de Cuia”. 

O memorial descritivo aborda o Projeto Geométrico, o qual foi definido tendo por base a Lei 
3.560/2006, a Lei Complementar 4.522/2014 e as orientações da UGP, em função das 
larguras atuais das ruas, visando a não desapropriação para implantação de seções com 
larguras maiores do que as existentes. É apresentado as características técnicas do projeto 
da rua. 

2.2. SITUAÇÃO ATUAL DA RUA PRESIDENTE LINCON 

O projeto da Rua presidente Lincon foi desenvolvido considerando o Sistema Viário da área 
do Projeto Lagoas do Norte, conforme definido pela UGP.  

Trata-se da continuação do projeto da Rua Técnico Joaquim Soares, no cruzamento da 
Rua Rui Barbosa, até a interseção com a Rua Nossa Senhora da Conceição, segmento de 
rua existente e pavimentada, com revestimento asfáltico sobre pedra irregular, em 
péssimas condições. 

Possui atualmente 5,00m de largura de pista de rolamento e passeios com largura variada, 
mas que possibilita a implantação de nova estrutura de passeio com 2,50m.  

Possui iluminação pública, que pela verificação efetuada, é deficitária, sendo necessário, 
portanto, a melhoria dessa iluminação. 

2.3. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO 

Conforme a Lei Complementar no 4.522/2014 do município de Teresina, a Rua Presidente 
Lincon é uma Via Local.  

Em se tratando de rua existente e pavimentada, não haverá serviços de terraplenagem 
(grandes escavações ou aterros), a não os de remoções da estrutura do pavimento atual e 
rebaixamentos necessários, para possibilitar a implantação do novo pavimento, conforme 
adiante tratado. 

A drenagem superficial projetada é em galeria com diâmetro de 0,40m ao longo da via e 
bocas de lobo (caixas coletoras), cuja descarga se dará ao final da rua, através de 
canalização pluvial, até a Lagoa Piçarreira. 

O Projeto de Sinalização e Segurança de Trânsito tem como objetivo apresentar os 
dispositivos necessários à boa e segura utilização da via por parte do usuário. Apresenta o 
detalhamento dos dispositivos, principais ou auxiliares, a serem adotados na revitalização 
e implantação da rua, seja no que diz respeito à sinalização horizontal e vertical, seja nos 
esquemas padrões para a sinalização dos desvios durante a execução das obras. 

É previsto a melhoria da iluminação pública da rua, cujo projeto é apresentado em 
separado, envolvendo toda a área de urbanização no entorno da via. 
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As características geométricas e a seção transversal do projeto são as seguintes: 

 Extensão Total do Segmento da Rua: 108,13m 
 Pista de Rolamento: 1 pista. 
 Faixa de Rolamento: 1 faixa, sentido único de tráfego, com largura de 5,00m. 
 *Passeios: em ambos os lados, com 2,50m de largura. 

Tabela 1: Características do Pavimento 

Camada Espessura Material 

Revestimento da Pista de 
Rolamento  

8 cm Blocos Intertravados de 
Concreto 

Base para Assentamento 7 cm Areia 

Reforço do sub-leito 15 cm Solo de boa qualidade 

*Os passeios serão detalhados no projeto urbanístico e farão parte daquele projeto. 

Dada as características dessa rua, que mesmo não tendo uma operação do tipo rua 

compartilhada, além de ter o trânsito estabelecido para “sentido único”, ela se interliga às 

áreas a serem urbanizadas no seu entorno, sendo que os passeios receberão canteiros e, 

um pouco mais afastado, a implantação da ciclovia, cujo detalhamento é apresentado no 

Projeto Urbanístico. 

Apresenta-se a seguir imagens da área de projeto, destacando-se a Rua Presidente Lincon 
e a sua integração com a continuação futura da Rua Téc. Joaquim Soares e a Rua N. S. 
Da Conceição. 

 
Figura 1: Sistema Viário Atual – Rua Presidente Lincon, entre a Rua Rui Barbosa e Rua N. S. Da Conceição. (Fonte – 

Google Earth) 
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Figura 2: Projeto Proposto: Continuação da Rua Téc. Joaquim Soares, interligando-se com a Rua Rui Barbosa e a Rua 

Presidente Lincon. (Fonte – Consórcio Teresina Sustentável). 

 

Apresenta-se a seguir a planta urbanística da área de entorno da Rua Presidente Lincon. 



PROJETO URBANÍSTICO

CICLOVIA

C

I

C

L

O

V

I

A

RUA PRESIDENTE LINCOLN
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2.4. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

Relatórios anteriores encaminhados à UGP, descrevem os Estudos Topográficos 
desenvolvidos, os quais foram embasados na restituição topográfica e no “Levantamento 
Topográfico Planialtimétrico e Batimétrico das Áreas de Intervenção do Programa Lagoas 
do Norte” elaborado pela PLANECON e fornecidos pela Prefeitura Municipal de Teresina 
ao Consórcio.  

Informações prestadas por funcionário da PMT/PI dão conta de que o RN que balizou o 
transporte de coordenadas para os trabalhos topográficos realizados para essa 
Municipalidade na Região do Programa das Lagoas do Norte, é aquele comumente 
denominado de RN do Cabeça, localizado na junção dos rios Poti e Parnaiba, na Rua 
Desembarcador Flavio Furtado na área do monumento denominado “Cabeça de Cuia”, dai 
o nome popular deste RN. 

A Empresa PLANECON entregou os seguintes produtos: 

a) Levantamento Planialtimétrico e Cadastral da Região  
i. Planta geral planialtimétrica de toda a Região do Programa Lagoas do Norte (Áreas 

1, 2, 3 e 4) na escala 1/7.500; e  
ii. Levantamento planialtimétrico e cadastral, apresentado em 49  (quarenta e nove)  

plantas  , identificando as etapas/áreas do Programa, na escala 1/1.000. 
b) Batimetria dos Canais e das Lagoas da Região 

O Consórcio Teresina Sustentável efetuou levantamento topográfico complementar, que 
para o caso do Setor Viário abrangeu as vias que sofrerão intervenções e as novas vias a 
serem implantadas, cujo levantamento já foi encaminhado à UGP, razão pela qual não é 
apresentado neste Relatório. É isto sim, transferidos para as Plantas do Projeto Geométrico 
das ruas que compõem este relatório. 

Informações prestadas pela PMT/PI sobre a Referência de Nível – RN a ser utilizada é a 
que balizou o transporte de coordenadas para os trabalhos topográficos realizados para 
aquela Municipalidade na Região do Programa das Lagoas do Norte. 

Trata-se do RN do Cabeça de Cuia localizado na junção dos rios Poti e Parnaíba, na Rua 
Desembarcador Flavio Furtado na área do monumento denominado “Cabeça de Cuia”, daí 
o nome popular deste RN, o qual, efetivamente, foi a base para todos os Levantamentos 
Topográficos elaborados pelo Consórcio e deverá ser considerado como ponto de partida 
para a locação e demarcação das cotas de projeto das ruas que compõem o Programa. 

O RN Cabeça de Cuia tem as seguintes Coordenadas: 

X = 739.694,39 

Y = 9.443.056,20 

Z = 59,580 (COTA)  

 

2.5. ESTUDO HIDROLÓGICO 

2.5.1. Considerações Preliminares 

Os estudos hidrológicos têm por objetivo a coleta e o processamento de dados 
pluviométricos e fluviométricos da região para a determinação da distribuição de 
precipitações através de séries históricas, além da estimativa das vazões de pico das 
bacias que englobam as vias de projeto. A partir desses dados, torna-se possível projetar, 
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bem como, avaliar a situação e suficiência das obras de arte correntes e demais dispositivos 
de drenagem necessários.  

As bacias ocupadas pelo processo de urbanização são de portes pequeno e médio. Devido 
à variação natural dos parâmetros que influenciam no comportamento hidrológico da bacia, 
a distinção entre bacias pequenas e médias é subjetiva. Comumente, bacias com tempo de 
concentração inferior à 1 hora e/ou área de drenagem não superior a 2,5 km² são 
classificadas como pequenas. Bacias com tempo de concentração superior a 12 horas e/ou 
área de drenagem maior que 1.000 km² se classificam como grandes; bacias médias se 
situam entre esses dois tipos. 

2.5.2. Pluviometria 

No município de Teresina existem algumas estações pluviométricas, porém a grande 
maioria encontra-se desativada ou com séries históricas desatualizadas. Para o presente 
estudo, considerou-se os dados da Estação Teresina, localizada no município. Os dados 
da estação pluviométrica foram obtidos através da Agência Nacional de Águas (Hidroweb 
– ANA), sendo correspondentes as precipitações mensais, número de dias de chuva e 
precipitações máximas diárias anuais entre os anos de 1993 e 2014. Os dados da estação 
estão apresentados na Tabela a seguir. 
 

Tabela 2: Dados de Localização da Estação Pluviométrica Teresina 

 

2.5.2.1. Tratamento dos dados 

Através dos dados da estação pluviométrica foi possível calcular os totais médios anuais 

precipitados; máximas, médias e mínimas dos dias de chuvas de cada mês; as 

precipitações máximas, médias e mínimas mensais e; as alturas máximas anuais, durante 

o período de observação. 

A partir das precipitações totais mensais, obtidas durante o período de observação, 

calculou-se a precipitação total máxima, média e mínima mensal conforme está sendo 

apresentado no histograma das precipitações mensais. 

Código Município Latitude Longitude Altitude 

00542011 Teresina 5º05’00"S 51055'41"W 600,00m 
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Figura 3: Histograma das precipitações mensais 

 

Analisando as médias mensais de precipitações nota-se uma falta de uniformidade durante 

todo o ano, destacando os meses de janeiro a abril como os mais chuvosos e os menos 

chuvosos entre junho e outubro. O mês de agosto apresentou a menor média de 

precipitações, em torno de 8 mm. Quanto à máxima precipitação mensal, destaca-se o mês 

de abril com 570 mm, registrada no ano de 1995. 

No histograma a seguir, estão sendo apresentados os valores totais de dias chuvosos para 

cada mês, conforme estação estudada.  
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Figura 4: Histograma dos valores totais de dias chuvosos para cada mês 

Analisando o histograma de número de dias de chuva, observa-se que o mês de março 

mostra-se o mais chuvoso, com uma média mensal em torno de 20 dias de chuva. O mês 

de agosto é o mais seco com uma média aproximada de 2 dias de chuva por mês. 

Com base nas precipitações diárias máximas mensais observadas, foram determinadas as 

precipitações diárias máximas anuais para o período de observação. Essas precipitações 

são apresentadas na tabela abaixo. 

Tabela 3: Precipitações diárias máximas anuais 

 

A partir destes valores calculou-se a média das máximas anuais, bem como seu desvio 

padrão. 

Tabela 4: Médias máximas anuais e desvio padrão 

h (mm)  (mm) n (anos) 

84,99 16,77 19 

Ano
Maxima 

diária (mm)
Ano

Maxima 

diária 

(mm)

Ano

Maxima 

diária 

(mm)

Ano

Maxima 

diária 

(mm)

1993 71,40 1998 84,00 2004 125,00 2009 108,00

1994 81,00 1999 78,40 2005 93,00 2010 51,40

1995 86,20 2000 79,60 2006 90,20 2011 92,20

1996 87,40 2002 68,00 2007 96,00 2012 88,20

1997 66,20 2003 64,40 2008 91,20 2013 77,20

2014 96,40
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Foram analisadas também as precipitações totais anuais. Os valores obtidos através da 

estação pluviométrica estudada podem ser observados na tabela apresentada abaixo. 

Tabela 5: Precipitações totais anuais 

 

Analisando os valores obtidos, observa-se que o ano de 2009 apresentou a maior 

pluviosidade total anual, 2.028 mm. Em oposição, o ano de 1993 apresentou o menor valor 

de pluviosidade, 512,80 mm, destoando dos demais valores. A pluviosidade total anual 

média para a série histórica observada foi de 1.292,61mm. 

2.5.2.2. Determinação das Curvas intensidade – Duração - Frequência 

Através dos dados pluviométricos obtidos foi possível determinar as Curvas Intensidade – 

Duração – Frequência, indispensáveis para o dimensionamento hidrológico das bacias de 

contribuição. Ven Te Chow demonstrou que a maioria das funções de frequências 

hidrológicas podem ser calculadas através da seguinte equação: 

 Kxx , onde: 

 x - altura pluviométrica esperada para o período de retorno desejado; 

 x - média aritmética das chuvas máximas anuais; 

 K - fator de frequência em função do período de recorrência e número de eventos; 

 σ- desvio padrão da série amostral e; 

 n - número de anos considerados. 

Os valores de k (fator de frequência) são obtidos segundo a distribuição da lei de Gumbel. 

Para converter as alturas pluviométricas máximas diárias em alturas pluviométricas 

horárias, aplica-se o Método do Engenheiro Taborga Torrico. Com estes valores foi possível 

determinar as Curvas Altura de chuva – Duração – Frequência e destas obter as curvas 

Intensidade – Duração – Frequência, sendo: 

 TtH ,   
 I t T ,

, onde: 

H  = altura de precipitação, em mm; 

t  = tempo de duração da chuva, em hora; 

T  = tempo de recorrência, em anos e 

I  = intensidade de precipitação, mm/h. 

Ano
Precipitação 

total (mm)
Ano

Precipita

ção total 

(mm)

Ano
Precipitação 

total (mm)
Ano

Precipitação 

total (mm)

1993 512,80 1998 1046,40 2004 1529,10 2009 2028,00

1994 1460,30 1999 1308,90 2005 1251,50 2010 1036,30

1995 1770,60 2000 1347,80 2006 1378,90 2011 1590,60

1996 1486,60 2002 982,70 2007 1413,00 2012 967,20

1997 993,10 2003 1013,10 2008 1723,70 2013 974,80

2014 1329,40
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Para o cálculo da máxima precipitação de 1 dia, para os diversos tempos de recorrência, 

utilizou-se a equação de Ven Te Chow com os coeficientes probabilísticos de Gumbel. As 

curvas Intensidade – Duração – Frequência são apresentadas abaixo: 

 

Tabela 6: Coeficientes Probabilísticos de Gumbel 
 

 

 

 

 

ISOZONAS DE IGUAL RELAÇÃO

TEMPO  DE  RECORRÊNCIA  EM  ANOS

ZONA 1 Hora   /  24 horas       chuva 6min 24h
5 10 25 100 5-50

A 0,362 0,358 0,354 0,347 0,070

B 0,381 0,378 0,373 0,366 0,084

C 0,401 0,397 0,392 0,384 0,098

D 0,420 0,416 0,411 0,403 0,112

E 0,440 0,436 0,430 0,422 0,126

F 0,460 0,455 0,449 0,441 0,139

G 0,479 0,474 0,468 0,459 0,154

H 0,499 0,494 0,488 0,478 0,167
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Figura 5: curvas Intensidade – Duração – Frequência – IDFs 
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2.5.3. Dimensionamento Hidrológico 

A drenagem de transposição de talvegues tem como objetivo eliminar a água que atinge o 

corpo das vias, proveniente da precipitação sobre uma bacia ou micro bacia, ou nascentes 

de água a montante das vias, conduzindo-as para locais em que não mais possam afetar a 

segurança da estrutura como um todo. 

O projeto de obras de arte correntes consiste na determinação do tipo de bueiro necessário 

para drenar cada bacia contribuinte. Para tanto, deve-se, incialmente, conhecer a vazão de 

contribuição da bacia correspondente. 

2.5.3.1. Método Racional 

O Método Racional consiste em um método simplificado para a estimativa de vazões de 

pico de bacias hidrográficas. No presente estudo, tal método foi empregado no 

dimensionamento das bacias com área igual ou inferior a 10,00km² (1000 ha). 

O princípio básico deste método estabelece que a vazão de pico drenada pela bacia é 

proveniente da contribuição de uma precipitação com duração igual ao tempo de 

concentração da mesma. Tal pressuposto consiste no momento onde, teoricamente, toda 

a área da bacia estará contribuindo por meio de escoamento superficial no talvegue 

principal. 

As vazões de contribuição, segundo o Método Racional, são calculadas da seguinte forma: 

360

CIA
Q 

 

onde:                         

Q  - vazão de pico, em m³/s; 

C  - coeficiente de escoamento ou deflúvio, tabelado; 

I  - intensidade de precipitação, em mm/h para o tempo de concentração e o período de 

recorrência considerado, e; 

A  - área da bacia, em ha. 

Calculou-se o tempo de concentração utilizando a fórmula do então Departamento Nacional 

de Obras de Saneamento - DNOS, cujo valor permite definir a Intensidade da chuva e 

aplicar no cálculo da vazão de pico.  

 

   

Onde: 

tc = tempo de concentração (minutos) 
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K = coeficiente adimensional, que depende das características da bacia 

A = área da bacia (ha) 

L = comprimento do talvegue principal da bacia (m) 

i = declividade média do talvegue (%) 

2.5.3.2. Resultados – Dimensionamento das Galerias 

Segundo a metodologia proposta pelo Manual de Drenagem de Rodovias – DNIT, de 2006, 

em termos hidráulicos os bueiros podem ser dimensionados como canais, vertedouros ou 

orifícios.  

Os bueiros dimensionados para este projeto seguiram a metodologia proposta pelo DNIT, 

onde bueiros tubulares devem ser dimensionados como canal (TR=15 anos). 

 Assim, a capacidade hidráulica dos bueiros foi calculada pela Equação da Continuidade 

associada à fórmula da velocidade de Manning, ou seja: 

n

IRA
VAQ

2/13/2 


 

onde: 

 Q = vazão máxima admissível (m³/s); 

 A = área molhada (m²); 

 V = velocidade de escoamento (m/s); 

 R = raio hidráulico (m); 

 I = declividade longitudinal da estrutura (m/m); 

 n = coeficiente de rugosidade = 0,020 

A bacia hidrográfica considerada como de contribuição para a drenagem da Rua Presidente 

Lincon, foi definida pela área da própria rua, adicionadas as áreas laterais. 

Características da Bacia Hidrográfica: 

- Área: 0,75 ha. 

- Declividade do talvegue: 3%.  

- Comprimento do talvegue: 120m 

Com esses dados obteve-se:    

Tc = 3 minutos                             I = 150mm/h                        Q = 0,125m3/s 

Considerando uma galeria com diâmetro de 0,40m, tem-se: 

Área molhada = 0,1257 

V = 2,96m/s 
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Q = 0,37m3/s 

Considerando que o diâmetro mínimo recomendado para galeria de drenagem urbana é de 

0,40m: 

 

Galeria de Drenagem Urbana: Ø 0,40m para as ligações transversais entre bocas de lobo 

e para a tubulação longitudinal ao longo da Rua presidente Lincon. 

2.6. ESTUDO GEOTÉCNICO 

2.6.1. Considerações Sobre os Estudos Geotécnicos 

Os estudos geotécnicos foram realizados e encaminhados em relatórios anteriores, os 
quais tem por objetivo a identificação e a determinação das características físico-mecânicas 
e a classificação dos materiais constituintes das áreas de projeto e das ocorrências de 
materiais de construção, destinados à terraplenagem e à pavimentação, além de fornecer 
informações das condições das fundações de aterros, estabilidade de taludes e sobre a 
presença e altura do lençol freático ao longo dos segmentos em projeto. 

Para a Rua Presidente Lincon, considerou-se como Estudo Geotécnico, o estudo de 
jazidas, tendo por objetivo, a utilização de materiais para o reforço do subleito da via. 

2.6.2. Caracterização Física dos Solos  

Os ensaios de caracterização com os materiais coletados nas Jazidas indicadas como fonte 
de materiais de construção, foram apresentados no Relatório dos Estudos Preliminares, já 
encaminhados à UGP, que resumidamente é descrito a seguir. 

Esses ensaios englobaram: Densidade; Índice Suporte de Califórnia; Expansão; 
Granulometria por peneiramento; Umidade; Limite de Liquidez; e Índice de Plasticidade. 

Resumidamente tem-se o seguinte resultado dos ensaios: 

Resumo dos Ensaios dos Solos – Jazidas 

Valores médios 
Jazida Coronel 

Barbosa  
Jazida Barreiro 
Bigode de Ouro 

Jazida 
Construtora 

Sucesso  
Jazida Alana  

Jazida Vamos 
Ver o Sol  

Classificação do Solo A-2-4 A-2-4 A-1-B A-1-B A-2-4 

Densidade 1.800 1.700 1.750 1.705 1.740 

Índice Suporte de 
Califórnia (PN) 

47 38 49 28 26 

Expansão  0,09 0,10 0,10 0,12 0,12 

Umidade Ótima  13,1 13,4 15,2 12,5 12,1 
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Tabela 7: Quadro Resumo de Resultados de Ensaios - Jazidas 

 

 

OBRA: ANÁLISES DOS SOLOS DAS JAZIDAS LOCAL:    TERESINA - PI

CONTRATANTE: MPB SANEAMENTO LTDA - CNPJ. 78.221.066/0001-07 SERVIÇOS: PROJETO LAGOAS DO NORTE 2ª ETAPA

JA Z ID A  /  A M OST R A LL IP USC GR UP O H . ÓT IM A ds máx

N º D E A T É 3/ 4" 3/ 8" N º 4 N º 10 N º 40 N º 200 H R B % kg/ cm²

01. CORONEL BARBOSA 0,30 1,00 100,0 81,3 64,1 46,5 34,4 26,2 25,0 5,1 GM/GC A-2-4 14,8 2070 0,10 60

PROCTOR NORMAL 0,30 1,00 GM/GC A-2-4 13,1 1800 0,09 47

02. BARREIRO "BIGODE DE OURO" 0,30 1,00 92,4 74,3 64,1 48,3 37,9 28,1 25,0 5,7 GM/GC A-2-4 13,5 1990 0,11 48

PROCTOR NORMAL 0,30 1,00 GM/GC A-2-4 13,4 1700 0,10 38

03. CONSTRUTORA SUCESSO 0,30 1,00 98,0 81,0 65,2 51,3 35,1 24,2 25,9 5,6 GM/GC A-1-B 15,3 2040 0,10 60

PROCTOR NORMAL 0,30 1,00 GM/GC A-1-B 15,2 1750 0,10 49

04. ALANA 0,30 1,00 100,0 100,0 99,6 82,0 34,4 24,6 24,8 4,4 GM/GC A-1-B 12,2 1970 0,11 40

PROCTOR NORMAL 0,30 1,00 GM/GC A-1-B 12,5 1705 0,12 28

05. VAMOS VER O SOL 0,30 1,00 100,0 100,0 89,6 68,3 38,2 25,0 NL NP GM A-2-4 12,6 1910 0,11 34

PROCTOR NORMAL 0,30 1,00 GM A-2-4 12,1 1740 0,12 26

OBSERVAÇÕES:

1.

2.

3. Análise realizadas considerando o "Proctor Intermediário"

4. Os Resultados grifados em vermelho são em "Proctor Normal"

O solo da jazida 05 (Vamos Ver o Sol) apresentam condições satisfatórias para 

serem usados com subleito e não recomendado como sub-base ou base

QUADRO RESUMO DE RESULTADOS DE ENSAIOS

P R OF UN D ID A D E GR A N ULOM ET R IA EX PA N SÃ O 

( %)
I.S.C

Os solos das jazidas numeradas de 01 a 04, apresentam condições satisfatórias de 

bom a excelente para serem usados  como subleito, sub-base ou base
Teresina, 30 de novembro de 2014
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3. PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1. PROJETO GEOMÉTRICO 

3.1.1. Características Técnicas  

A Rua Presidente Lincon é a continuação do projeto da Rua Técnico Joaquim Soares, no 
cruzamento da Rua Rui Barbosa, até a interseção com a Rua Nossa Senhora da 
Conceição. 

Para efeito de Locação, a estaca inicial da Rua Presidente Lincon, na interseção com eixo 
da Rua Rui Barbosa é a Estaca 1.100 + 895,49 e a estaca final é na interseção com o eixo 
da Rua Nossa Senhora da Conceição é a Estaca 1.101 + 003,62.   

As características geométricas e a seção transversal do projeto são as seguintes: 

 Extensão Total do Segmento da Rua: 108,13m 
 Pista de Rolamento: 1 pista. 
 Faixa de Rolamento: 1 faixa, sentido único de tráfego, com largura de 5,00m. 
 *Passeios: em ambos os lados, com 2,50m de largura. 

*Os passeios integram o Projeto Urbanístico. 

 

3.1.2. Elementos para Locação do Eixo  

Com os elementos para a locação do eixo projetado e correspondente plataforma da via, e 
de acordo com a Norma DNIT 104/2009 – ES, Terraplenagem – Serviços Preliminares – 
Especificação de Serviço, a Empresa Construtora, como ponto de partida para efetuar a 
Locação dos Eixos Geométricos das Vias, deverá efetuar a verificação e a checagem do 
apoio topográfico instituído neste Projeto de Engenharia, bem como verificar as condições 
de materialização e de conservação dos pontos de amarração dos referidos RRNN 
utilizados. 

O RN a ser utilizado para dar início às locações e definição de cotas de projeto, é o que 
balizou todo o levantamento topográfico e o transporte de coordenadas para a sua 
realização, denominado de RN do Cabeça de Cuia, localizado na junção dos rios Poti e 
Parnaíba, no final da Rua Desembarcador Flavio Furtado, na área do monumento 
denominado “Cabeça de Cuia” – RN 40 TE, com as seguintes Coordenadas: 

X = 739.694,39 

Y = 9.443.056,20 

Z = 59,580 (COTA)  

Efetuado o transporte de pontos de apoio topográfico para áreas de interesse de cada Eixo, 
deverá ser executada a locação, procedendo o piqueteamento e o estaqueamento do eixo, 
considerando o afastamento máximo de 20m entre estacas. 

Os elementos de projeto constam na planta do projeto geométrico, a qual possui as 
informações para a locação do eixo da rua, quais sejam: estaqueamento, pontos de curvas 
(PC e PT), comprimento dos raios das curvas horizontais, comprimento do desenvolvimento 
da curva, comprimento da tangente entre curvas. 

Em complemento aos elementos de locação constantes nas plantas do projeto geométrico, 
apresenta-se a seguir, as Tabelas de Elementos para Locação das Curvas Horizontais do 
Eixo 1.100.  
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Essas tabelas apresentam a identificação do tipo de curva (com transição ou circular); os 
parâmetros (ângulo central, raio, comprimento do desenvolvimento, flecha; comprimento da 
corda); comprimento das tangentes; estacas dos elementos notáveis das curvas. 
Apresenta-se também a tabela de Alinhamento Horizontal, com apresentação das cotas, 
elementos de curvas, as cotas de projeto e as coordenadas geográficas dos respectivos 
pontos.  

Tabela 8: Elementos para Locação - Geometria 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO ESTACAS NORTE ESTE

INÍCIO: 1100+880.826 9441278,11 740444,055

FIM: 1100+908.760 9441275,966 740416,203

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: 27,934 ÂNGULO: 184,4017885

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE

PC: 1100+908.760 9441275,966 740416,203

CC: 9441490,332 740399,702

PT: 1100+994.618 9441286,417 740331,558

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

AC: 22° 52' 49.4720" TIPO: DIREITO

RAIO: 215

DESENVOLVIMENTO: 85,858 TANGENTE: 43,509

FLECHA: 4,272 AFASTAMENTO: 4,358

COMPRIM. CORDA: 85,288 ÂNGULO CORDA: 172,961584

DESCRIÇÃO ESTACAS NORTE ESTE

INÍCIO: 1100+994.618 9441286,417 740331,558

FIM: 1101+003.617 9441289,27 740323,022

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: 8,999 ÂNGULO: 161,5213796

TANGENTE

TANGENTE

TANGENTE

TANGENTE

PONTOS NOTÁVEIS DA CURVA CIRCULAR

CURVA CIRCULAR
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Tabela 9: Elementos de Alinhamento Horizontal – ESTACAS 

1100+880,826 PT 58,2719 9441278,1104185 740444,0548406 

1100+900,000   58,5756 9441276,6388234 740424,9375567 

1100+908,760 PC 58,5084 9441275,9664938 740416,2034173 

1100+920,000   58,4223 9441275,3970895 740404,9791090 

1100+940,000   58,1473 9441275,8361978 740384,9911420 

1100+960,000   57,6314 9441278,1300729 740365,1303823 

1100+980,000   57,1019 9441282,2588794 740345,5685676 

1100+994,618 PT 56,9405 9441286,4172928 740331,5577187 

1101+000,000   56,9187 9441288,1232014 740326,4529659 

1101+003,617 PF 56,9040 9441289,2696701 740323,0222785 

 

 

3.1.3. Plantas do Projeto Geométrico  

Apresenta-se a seguir a Planta da Seção Transversal da geometria definida para a Rua 
Presidente Lincon, com 5,00m de pista de rolamento, com declividade transversal de 2,50% 
para cada lado do eixo locado e passeios com 2,50m de largura e declividade de 1,00%, 
com caimento para a pista de rolamento.  

Na sequência é apresentada a Planta do Projeto Geométrico e respectivo perfil longitudinal, 
no qual são descritas as cotas de projeto e demais informações de tangentes e curvas 
verticais, declividades longitudinais e outros dados para a locação do eixo da via. 
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3.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

3.2.1. Considerações Iniciais Sobre a Terraplenagem 

O Projeto de Terraplenagem referente à elaboração do Projeto Executivo de Sistema Viário 

das Obras de Requalificação Urbana e Ambiental e Plano de Reassentamento das Áreas 

2,3 e 4 da Região Lagoas do Norte – Município de Teresina/PI, foi elaborado em 

conformidade com a Instrução de Serviço IS – 209 das Diretrizes Básicas para Elaboração 

de Estudos e Projetos Rodoviários, do DNIT, de 2006. 

O projeto tem como objetivos principais a definição das seções transversais tipo para cortes 

e aterros, a quantificação, distribuição e classificação dos volumes de materiais destinados 

à conformação da plataforma da via e de bota-foras e fundamenta-se nas informações 

obtidas dos estudos geológicos, ambientais, geotécnicos e topográficos, bem como nos 

dados fornecidos pelo Projeto Geométrico das Vias. 

No entanto, como a Rua Presidente Lincon já foi implantada, pavimentada e está em 

operação, por conta das condições do pavimento atual, a mesma receberá novo pavimento, 

para o qual deverá ser removida a estrutura atual e efetuado rebaixamento do subleito para 

possibilitar o seu reforço como solo de jazida. 

Assim sendo, como serviço de terraplenagem, teremos tão somente esse rebaixamento, ao 

longo da via. 

Obviamente que em decorrência desse rebaixo e pela possibilidade da existência de solo 

com capacidade de suporte baixo, será executado reforço do subleito com material de 

jazida, cujo serviço se enquadra na pavimentação. 

3.2.2. Escavação, Carga e Transporte de Materiais de 1a Categoria, com Distância 

Média de Transporte DMT 50m 

Conforme comentado anteriormente, os serviços de terraplenagem compreenderão tão 

somente o rebaixamento necessário para que se execute o reforço do subleito, numa 

espessura de 0,15m com a utilização de material de jazida. 

Efetuada a remoção do pavimento existente, deverá se proceder a execução desse serviço 

de terraplenagem (rebaixamento), observando a Norma DNIT 106/2009 – Terraplenagem 

– Cortes – Especificação de Serviço, em especial o que diz respeito ao aproveitamento ou 

não do material escavado, deposição como bota-fora, caso não aproveitado 

Volume de Escavação: 

V = 120,00 x (5,00+2,50+2,50) x 0,15 = 180,000m3 

3.2.2.1. Bota-Fora de Materiais Escavados 

Os bota-foras de materiais escavados têm origem das remoções de solos (rebaixamentos), 

das remoções de pavimentos existentes e outros. Os materiais da originados da remoção 

de solos deverão ser estocados, obedecendo critérios que assegurem a preservação 

ambiental, não sendo permitido a permanência definitiva desses materiais nas adjacências 
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do corpo das vias e em situações que prejudiquem a estética e o sistema de drenagem 

natural.  

O local desta estocagem deve ser aprovado pela Fiscalização. Caso tais materiais sejam 

identificados que não são aproveitáveis na obra, deverão ser transportados para o local 

conforme estabelece o item 7.18 do PCA, qual seja, o terreno localizado no bairro Santa 

Maria da Codipi. Esta área está localizada a aproximadamente 7 km do Cluster Turístico da 

Lagoa dos Oleiros, conforme ilustrado nas figuras a seguir. 

O acesso para o local é todo pavimentado, e de pistas largas. O terreno possui grandes 

taludes, pois fica em uma encosta, sendo que parte da área já foi utilizada como bota-fora 

na etapa 01 (um) do Programa Lagoas do Norte. O licenciamento ambiental (licença 

227/2013) para esse terreno não foi renovado pela Prefeitura, pois não estava sendo 

utilizado e expirou em 03/06/2014, situação que deverá ser regularizada junto à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAM), através do pedido de 

renovação da licença. As figuras a seguir ilustram a área de bota-fora.  

Os materiais originados da remoção de pavimentos existentes, também devem ser 

provisoriamente estocados em área intitulada “bota espera” junto ao canteiro de obras para 

a execução da Rua Presidente Lincon, para posterior reutilização, de acordo com as 

orientações da Fiscalização e, caso não aproveitáveis na obra, também devem ser 

transportados para a área de estocagem definitiva no terreno descrito acima. 

 

Figura 6. Entrada Frontal do Terreno. Fonte: Consórcio Teresina Sustentável 

 

Figura 7. Frente com Av. ministro Sérgio Mota e estrada para Monte Verde Respectivamente. Fonte: 

Consórcio Teresina Sustentável 



 

28 

 

 

Figura 8. Vista do terreno pela estrada Monte Verde. Fonte: Consórcio Teresina Sustentável 

Conforme estabelece o PCA, o material removido e recolhido deverá ser confinado em 

pontos estratégicos para posterior remoção e transportado para o bota-fora definitivo. A 

remoção será feita com carga manual ou mecânica em caminhão basculante, no máximo 

até 48 horas após a conclusão dos serviços. O caminhão basculante deverá estar próximo 

à frente de trabalho, posicionado em rampa inclinada móvel (Figura 9), que tem a finalidade 

de escoar os líquidos, antes de seguir viagem para a deposição e também devem possuir 

tela de proteção (Figura 10), ambas medidas servem para evitar sujeira/poeira nas estradas 

próximas e transtornos à população. 

 

Figura 9. Rampa inclinada móvel. 

 



 

29 

 

 

Figura 10. Caminhão basculante com tela de proteção. 

 

 

. 
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3.3. PROJETO DE DRENAGEM 

3.3.1. Considerações Iniciais 

O Projeto de Drenagem Superficial, visto como microdrenagem, define os dispositivos de 
coleta e condução das águas superficiais que precipitam sobre o corpo da via. 

Este projeto é composto por três conjuntos de cálculos: 

 Capacidade admissível da sarjeta formada pelo meio-fio adotado; 

 Galerias; 

 Bocas de lobo ou caixas coletoras. 

A rede coletora – galerias, será assentada sobre lastro de brita conforme projeto tipo, 

conforme indicado nas plantas do projeto. 

No final do segmento projetado bueiro, galeria de 0,40m de diâmetro, que têm a função de 

fazer a ligação da rede com os canais existentes, na Lagoa. 

O Projeto de Drenagem foi desenvolvido tendo por base o Álbum de Projetos Tipo de 

Dispositivos de Drenagem do DNIT, Publicação IPR – 725, de 2006.  

Ao final deste capítulo são apresentadas as Plantas do Projeto de Drenagem, com a 

locação das estruturas projetadas e plantas de detalhes de bocas de lobo, galerias e meios-

fios. 

3.3.2. Cálculo das Galerias 

Conforme apresentado no Estudo Hidrológico, para o cálculo das galerias de águas pluviais 

que receberão o escoamento proveniente das bocas de lobo é necessário que sejam 

determinadas as vazões de contribuição de cada trecho, utilizando o método racional, tendo 

como resultado galerias com diâmetro de 0,40m, em toda a extensão da via, inclusive a 

tubulação de descarga para a lagoa. 

O Projeto das galerias foi desenvolvido seguindo o Álbum de Projetos Tipo de Dispositivos 

de Drenagem do DNIT, Publicação IPR – 725. As galerias são identificadas na Tabela 

SICRO2 do DNIT, como: 

- Tubulação de Drenagem Urbana D 0,40 sem berço. Essa tubulação será executada sobre 

lastro de brita, com 0,10m de espessura. 

3.3.2.1. Nota de Serviço - Localização das Galerias Projetadas 

Apresenta-se a seguir a tabela com a localização das galerias projetadas para este 

segmento, com os respectivos comprimentos, o seu posicionamento se longitudinal, 

transversal, saída para vala de drenagem e sem tem ala ou não. Caso não, é porque a sua 

ligação se dá em boca de lobo. 

A referida tabela, considerada Nota de Serviço da Localização das Galerias Projetadas, 

corresponde ao que mostram as Plantas de Drenagem, as quais, além do posicionamento 
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das mesmas – transversal à via, interligando as bocas de lobo, longitudinal à via, também 

interligando as bocas de lobo e com saída para a lagoa. 

 
 
 
 

Tabela 10: Localização das Galerias 

 

3.3.3. Bocas de Lobo Simples 

As Bocas de Lobo Simples – BLS, conforme Álbum de Projetos Tipo de Dispositivos de 

Drenagem do DNIT, Publicação IPR – 725, são dispositivos especiais que têm a finalidade 

de captar as águas pluviais que escoam pelas sarjetas para, em seguida, conduzi-las às 

galerias subterrâneas. 

Para dimensionamento da boca de lobo empregou-se a seguinte equação, proposta por 

Wilken: 

Q/L = [(5,44 k) / (tg0)9/16]x (nQo /11/2)9/16 

 

Onde: 

  Q = vazão captada pela boca de lobo (m3/s); 

Qo = vazão à montante da boca de lobo (m3/s); 

I = declividade da sarjeta (m/m); 

 = ângulo entre a seção transversal da sarjeta e a vertical; 

k = coeficiente igual a 0,23, 0,20 e 0,20, respectivamente para tg igual a 12, 24 e 48; 

L = comprimento da abertura da boca de lobo na guia (m); 

n = coeficiente de Manning. 

ALA

ESTACA ESTACA DIÂMETRO EXTENSÃO (m) SIM/NÃO

1100+904 40 5,00 Não Galeria Transversal

1100+904 1100+940 40 36,00 Não Galeria Longitudinal

1100+940 40 5,00 Não Galeria Transversal

1100+940 1100+980 40 40,00 Não Galeria Longitudinal

1100+980 40 5,00 Não Galeria Transversal

1100+980 1100+ 995 40 15,00 Não Galeria Longitudinal

1100+996 40 7,00 Não Galeria Transversal

1101+ 995 1101+003 40 8,00 Não Galeria Longitudinal

1101+003 40 77,00 Sim Saída para a Lagoa Piçarreira

m Unid.

198,00

1

EIXO 1.100 - RUA PRESIDENTE LINCON

LOCALIZAÇÃO DAS GALERIAS PROJETADAS

QUANTIDADES

GALERIA DIÂMETRO 40

SEGMENTO GALERIA
OBSERVAÇÃO

BOCA BUEIRO 40

SEGMENTO ENTRE AS ESTACAS 1100+895,49  a 1101+003,62
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As bocas de lobo simples também podem ser calculadas como vertedores. Tucci propõem 

a seguinte fórmula para cálculo da boca de lobo quando a lâmina de água acumula-se com 

uma altura menor do que a abertura da guia. 

Q = 1, 7 L y 3 / 2  

Onde: 

  Q = vazão em m3/s; 

L = comprimento da soleira em m; 

Y = altura da água próximo da abertura em m. 

Quando a altura de água sobre o local for maior do que o dobro da abertura na guia a vazão 

é calculada por: 

Q = 3,101 L h3/2 (yl/h)1/2 

Onde:  

  = vazão em m3/s; 

L = comprimento da abertura em m; 

H = altura da guia em m; 

yl = carga da abertura da guia em m. (yl = y - h/2). 

3.3.3.1. Nota de Serviço - Localização das Bocas de Lobo Projetadas 

A nota de serviço e de localização das bocas de lobo, é apresentada na tabela a seguir. 

Tabela 11: Localização das Bocas de Lobo 

 

3.3.4. Meios Fios 

Os meios-fios foram posicionados no bordo da pista de rolamento, em ambos os lados, em 

toda a extensão da via, totalizando assim 210,00m, cujo valor comporá os quantitativos dos 

serviços.  

ESTACA LADO ALTURA TIPO BLS 01 COTA DE TOPO COTA DE FUNDO

1100+902 LE 1,00 BLS 01 58,761 57,761

1100+904 LD 1,00 BLS 01 58,745 57,745

1100+940 LD 1,00 BLS 01 58,185 57,185

1100+938 LD 1,00 BLS 01 58,148 57,148

1100+980 LE 1,00 BLS 01 57,140 56,140

1100+978 LD 1,00 BLS 01 57,102 56,102

1100+995 LE 1,00 BLS 01 56,940 55,940

1100+996 LD 1,00 BLS 01 56,936 55,936

1101+003 LE 1,00 BLS 01 56,908 55,908

UNID.
9

LOCALIZAÇÃO E NOTA DE SERVIÇO BOCAS DE LOBO

EIXO 1100 - RUA PRESIDENTE LINCON

Segmento Estaca 1100+895,49 a 1101+003,62

BLS 01

QUANTIDADES
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Foi adotado para o presente projeto o dispositivo MFC-01 padrão DNIT, conforme consta 

no Álbum de Projetos Tipos de Dispositivos de Drenagem, Publicação IPR – 725, de 2006, 

visto que o mesmo terá a função de elemento de drenagem da plataforma, conduzindo os 

escoamentos superficiais da pista para as bocas de lobo e estas para as galerias 

projetadas. Considerou-se como seção máxima de escoamento, a que corresponde a 

inundação de metade do acostamento. 

O dimensionamento dos meios-fios consistiu em comparar-se a velocidade calculada da 

água no bordo da plataforma com a velocidade limite e capacidade máxima sobre a qual o 

dispositivo não a atenderia.  

Efetuou-se o dimensionamento hidráulico pertinente por meio do cálculo do comprimento 

crítico do meio-fio, funcionando como sarjeta, isto é, a máxima distância que esse 

dispositivo suporta a vazão de projeto a plena seção.  

Assim, para extensões maiores que a crítica foi projetada a boca de lobo e saída desta 

através de galeria para vala de drenagem. O cálculo das sarjetas permite a definição dos 

pontos onde haverá necessidade de captar a água que escoa nas mesmas, por intermédio 

das bocas de lobo, evitando-se assim, inundações na via. 

Uma vez que as guias possuem altura de 15 cm, considerou-se, para efeito de cálculo, que 

a lâmina admissível na sarjeta formada pelo meio-fio será de 5 cm para que não ocorra 

transbordamento. De posse de dados sobre declividade, rugosidade e comprimento de uma 

sarjeta, calculou-se a vazão máxima que a mesma pode transportar para esta lâmina. Este 

cálculo pode ser feito com a fórmula de IZZARD que, é uma adaptação da fórmula de 

Manning para sarjetas: 

 

- Área da sarjeta 

2/)*(A 0yW  

Onde: 

zy *W 0  

- Vazão 

1/28/3

0 (z/n)Iy0 0,375Q   

Onde: 
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Q0 = vazão de descarga em (m³/s); 

y0 = lâmina d’água em (m); 

I = declividade do trecho em (m/m); 

n = coeficiente de rugosidade de Manning; 

z = tangente do ângulo entre a sarjeta e a guia. 

- Velocidade 

4/1

0

4/31/24/1

0 *)/(I*)/(1*958,0V QnZ  

- Tempo de percurso 

)60/(tp 0VL  

A capacidade da sarjeta utilizada no projeto foi minorada por um fator de redução (FR) da 

capacidade teórica que considera a possibilidade de obstrução ao escoamento, provocada 

pela deposição de sedimentos. 

Para facilitar os cálculos, foi utilizado o seguinte roteiro: 

 identificação do trecho; 

 comprimento do trecho; 

 cotas de montante e jusante (m); 

 declividade da sarjeta no trecho; 

 declividade do talude do canal triangular formado pela sarjeta Z (m/m); 

 declividade transversal do trecho, correspondente ao perfil da rua Z (m/m); 

 coeficiente de rugosidade de Manning para a sarjeta, para concreto n=0,017; 

 lâmina da água na sarjeta yo=0,13m. 

 

Figura 11: Detalhe do Meio-Fio Tipo MFC 01. Fonte DNIT - Álbum de Projetos Tipos de Dispositivos 
de Drenagem, Publicação IPR – 725, de 2006 
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3.3.5. Plantas do Projeto de Drenagem 

Apresenta-se a seguir a Planta de Drenagem, com a locação das bocas-de-lobo, 

posicionadas nos bordos da pista de rolamento, indicando as cotas de topo e cotas de 

fundo; com a locação das galerias transversais e longitudinais, com os correspondentes 

diâmetros e extensões, com as ligações nas respectivas bocas-de-lobo. 

É apresentado também a Planta de Detalhes da Drenagem, quais sejam: meios-fios, boca-

de-lobo, galerias e boca de bueiro. 

Os meios-fios projetados também fazem parte da drenagem, considerando-se que a 

adoção do Meio-Fio Tipo MFC 01, modelo adotado pelo DNIT, conforme Álbum de 

Drenagem do DNIT, funciona como sarjeta.  
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ELEVAÇÃO

CORTE A - A'

QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO 

A

BOCAS-DE-LOBO SIMPLES 

PLANTA

A'

A

D

ESC.: SEM ESCALA

DATA TOP.

DATA

REVISÃO

N°

ESCALA TOPOGRAFIA

Nº DA CONSULTORA

DATA

VISTOSPROJETO DESENHO FOLHA N°

REVISÃO

N°

DATA

DAS ÁREAS 2,3 E 4, INCLUINDO PLANO DE REASSENTAMENTO, DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI

PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA - PI

TERESINA - PI

MPB SANEAMENTO LTDA/

JANSANA DE LA VILLA DE PAAUW ARQUITECTES

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA VIÁRIO

PLANTAS TIPO DE DRENAGEM 

DETALHES

CONSÓRCIO

TERESINA SUSTENTÁVEL

Esc.: 1/200

20/03/2017

01/03



ENCONTRAMENTO DE

PEDRA ARRUMADA

DATA TOP.

DATA

REVISÃO

N°

ESCALA TOPOGRAFIA

Nº DA CONSULTORA

DATA

VISTOSPROJETO DESENHO FOLHA N°

REVISÃO

N°

DATA

DAS ÁREAS 2,3 E 4, INCLUINDO PLANO DE REASSENTAMENTO, DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI

PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA - PI

TERESINA - PI

MPB SANEAMENTO LTDA/

JANSANA DE LA VILLA DE PAAUW ARQUITECTES

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA VIÁRIO

PLANTAS TIPO DE DRENAGEM 

DETALHES

CONSÓRCIO

TERESINA SUSTENTÁVEL

Esc.: 1/200

20/03/2017

02/03



DETALHE

3
0

1
0

5

12

10

MEIO-FIO MFC01

PADRÃO DNIT

8
7

1
5

8cm DE BLOQUETE

7cm DE AREIA

55

REFORÇO 15cm SUBLEITO

SOLO

GALERIA - BSTC  Ø 40 - CORTE TRANSVERSAL

PLANTA ESQUEMÁTICA

DATA TOP.

DATA

REVISÃO

N°

ESCALA TOPOGRAFIA

Nº DA CONSULTORA

DATA

VISTOSPROJETO DESENHO FOLHA N°

REVISÃO

N°

DATA

DAS ÁREAS 2,3 E 4, INCLUINDO PLANO DE REASSENTAMENTO, DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI

PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA - PI

TERESINA - PI

MPB SANEAMENTO LTDA/

JANSANA DE LA VILLA DE PAAUW ARQUITECTES

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA VIÁRIO

PLANTAS TIPO DE DRENAGEM 

DETALHES

CONSÓRCIO

TERESINA SUSTENTÁVEL

Esc.: 1/200

20/03/2017

03/03
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3.4. PROJETO DE PAVIMENTO 

3.4.1. Dimensionamento do Pavimento Bloquete de Concreto 

Conforme descrito neste relatório, a rua existente é pavimentada com revestimento asfáltico 

sobre pedra irregular, o qual encontra-se em péssimas condições. Por essa razão e 

seguindo as orientações da UGP, foi definido que o revestimento da pista de rolamento da 

Rua Presidente Lincon, será em Bloquete de Concreto, sendo necessário, portanto, a 

remoção das camadas existentes e o rebaixamento do subleito atual, para a execução de 

reforço do subleito. 

De acordo com a norma técnica NBR 9781:87 - Peças de Concreto para Pavimentação - 

Especificação divide os blocos em duas classes de resistência: 35 Mpa, usadas em vias de 

tráfego leve, médio e pesado, e 50 Mpa, indicados para aplicações especiais, caso de 

pátios de indústrias, portos, etc.  

Essa norma define também que o formato das peças de concreto a serem produzidas, são 

em função do tipo de tráfego esperado, que no presente caso será de leve à médio, 

podendo ter formato do Tipo I – Retangular, com a relação comprimento/largura igual a 

dois. 

O dimensionamento da estrutura de pavimento em bloquete de concreto alicerçou-se nas 

“Especificações para Projeto e Execução de Pavimentação a Paralelepípedo e Lajota”, do 

Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SC), a qual adota a metodologia 

estabelecida pela Equação de Peltier, aplicável ao Método de Dimensionamento pelo Índice 

de Suporte Califórnia, que é preconizado para dimensionamentos envolvendo 

pavimentações com blocos de concreto, para definição das espessuras. 

Este projeto estabelece ainda as seguintes dimensões do Bloquete e camada de areia para 

assentamento: 

 Comprimento 20cm. 

 Largura 10cm. 

 Espessura mínima do bloquete: 8cm. 

 Espessura mínima da camada de areia para assentamento: 7cm. 

As Normas de órgãos Rodoviários no país, como por exemplo a Norma IP 06/2004 – 

Dimensionamento de Pavimentos com Blocos Intertravados de Concreto, da Prefeitura 

Municipal de São Paulo, estabelecem as espessuras mínimas do bloquete, conforme tabela 

a seguir, que relaciona o tráfego, com a espessura e resistência dos blocos de 

revestimento. Este projeto define 8cm como espessura mínima. 
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Tabela 12: Espessura e Resistência dos Blocos de Concreto x Tráfego 

 

Efetuando-se o dimensionamento pela Equação de PELTIER (modificada), que é dada pela 

seguinte expressão:  

 

Sendo: 

e = Espessura total do pavimento, em cm;  

p = Carga por roda, em tonelada, tamanho igual a 6 toneladas e multiplicada pelo 

coeficiente de impacto de 1,20;  

CBR = Índice de Suporte de Califórnia do subleito, em porcentagem. 

Não foi obtido o CBR do subleito da Rua Presidente Lincon, mas se executou esse ensaio 

em outras ruas de projeto da área do Lagoas do Norte, conforme apresentado em relatórios 

anteriores. O valor do CBR do subleito das vias de projeto foi assim defino: 

CBR subleito= 19 

De acordo com os Estudos Geotécnicos – Ensaios de Caracterização dos materiais das 

Jazidas, duas são as indicadas para a execução do reforço do subleito, conforme adiante 

descrito. Dessas indicações, tem-se: 

a) Jazida Coronel Barbosa  ISC = 47 

b) Jazida Bigode de Ouro  ISC = 38 

Assim sendo, para efeito de dimensionamento do pavimento, considerou-se CBRsubleito=19, 

com a camada de reforço executada com material de boa qualidade, CBR entre 38 e 47. 

Aplicando esses valores na Equação de Peltier, tem-se o seguinte resultado: 

 Espessura Total Calculada: 11,7 cm 

Considerando as espessaras anteriormente definidas para o bloquete (8cm) e camada de 

areia para assentamento (7cm) como mínimas, estrutura do pavimento da Rua Presidente 

Lincon, será:  

 

Tabela 13: Estrutura do Pavimento da Rua Presidente Lincon 
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Camada Espessura Material 

Revestimento da Pista de 
Rolamento  

8 cm Blocos Intertravados de 
Concreto 

Base para Assentamento 7 cm Areia 

Reforço do sub-leito 15 cm Solo de boa qualidade 

 

3.4.2. Materiais para a Pavimentação 

3.4.2.1. Jazida de Solo para Reforço do Subleito 

Conforme descrito anteriormente, o subleito deverá receber reforço com material (solo) 

originado de jazidas. 

a) Jazida Barreiro Bigode Ouro, localizada a 5,85 km do início da Rua Manoel Aguiar. 

b) Jazida Cel. Barbosa, localizada a 6,15 km do início da Rua Manoel Aguiar. 

Considerando a localização do segmento de projeto da Rua Presidente Lincon, a Distância 

Média de Transporte – DMT calculada para os materiais de jazida para a execução dos 

serviços, é de 7,6km 

3.4.2.2. Jazida de Areia 

Conforme apresentado em relatórios de estudos realizados, inclusive nos estudos 

ambientais, várias foram as jazidas de areia identificadas na região, das quais este projeto 

indicou a Jazida de Areia JRR Castro, localizada próxima da Avenida Celso Pinheiro, S/N , 

no Bairro Três Andares, a 12km do início da Rua Manoel Aguiar. 

 Localização: S 05° 01’ 13.7’’ W 042° 49’ 00.8’’ 

 Distância: 12km do início da Rua Manoel Aguiar. 

 Situação: em Operação  

 Licenças: Possui as licenças do DNPM e licença ambiental (SEMAM). 

 Vida útil: 17 anos 
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Figura 12. Imagens da Jazida de Areia JRR Castro. 

Fonte: Consórcio Teresina Sustentável. 

 

3.4.2.3. Bloquete de Concreto 

Segundo o levantamento efetuado no município, existem empresas fornecedoras de 

bloquetes de concreto em Teresina, das quais relacionam-se a Novo Jockey Pré-Moldados, 

localizada na Av. João Antônio Leitão, 3961, no bairro Piçarreira, Teresina-PI, distanciada 

a aproximadamente de 10,5km. 

 

 

 

 

3.4.3. Especificações Técnicas e Diretrizes para a Execução do Pavimento 
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O pavimento deverá ser implantado sobre pista devidamente “regularizada”, isto é, serviços 

de terraplenagem e reforço do subleito executados, compactado a 100% do Proctor Normal, 

meios-fios, galerias e bocas de lobo concluídos e demais acabamentos. 

Execução do Reforço do Subleito e Regularização do Subleito: deverá ser executado de 

acordo com as especificações pertinentes. 

Execução do Colchão de Areia: espalhamento de camada de areia média ou grossa sobre 

a superfície do reforço do subleito, com espessura definida no projeto de pavimentação, 

em 7cm. A areia deverá estar enquadrada na granulometria prevista na TE-1/1.1965 da 

ABNT. 

Execução do Assentamento dos bloquetes: deverão ser assentados em fiadas 

perpendiculares ao eixo da via, ficando a maior dimensão na direção da fiada ou de acordo 

com a paginação estabelecida pelo paisagismo, se for o caso.  

Devem ser fixadas estacas ou ponteiros, distantes a cada 10,00m no sentido longitudinal 

da via, sendo uma no eixo e uma em cada bordo. No sentido transversal cravar estacas 

auxiliares a cada 2,50m. Nessas estacas deverão ser marcadas as cotas do pavimento, de 

acordo com as cotas definidas no Projeto Geométrico – Perfil, com os caimentos de 2,50% 

(ver seção transversal de pavimentação) e estendo linha de referência para controle das 

cotas do revestimento, cota a ser atingida após o assentamento e compactação da 

superfície.  

Inicia-se o assentamento da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, 

acompanhando uma das linhas transversais, progredindo do eixo da pista para o meio-fio, 

devendo terminar junto a este ou ao dispositivo de drenagem. A segunda fileira será iniciada 

colocando-se o centro do primeiro bloquete sobre o eixo da pista e os demais assentados 

como os da primeira fileira. A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que as juntas 

fiquem nos prolongamentos das juntas da primeira fileira e os da quarta nos 

prolongamentos das juntas da segunda e assim por diante. 
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Figura 13: Colocação dos bloquetes – segmento reto / segmento em curva. Fonte: CEHOP – Companhia 

Estadual de Habitação e Obras Públicas 

Execução das Juntas: deverão se alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal 

modo que cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio do paralelepípedo. 

Rejuntamento e Compactação dos Bloquetes: após o assentamento dos bloquetes, deverá 

ser efetuada a primeira passada de compactação. Após essa compactação inicial, deverá 

ser espalhada uma camada de areia, de maneira a preencher as juntas, propiciando assim 

o enchimento dos vazios nas juntas e no intertravamento dos blocos, dando-se 

prosseguimento à compactação dos bloquetes. 

 

Figura 14: Rejuntamento dos bloquetes de concreto – espalhamento da areia 
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Finalizada a compactação e rejuntamento, a pista deve ser molhada, a fim de auxiliar na 

aderência do material de rejuntamento dos blocos. 

A compactação deve ser feita em toda a área pavimentada, em diferentes direções, 

percorrendo toda a área em uma direção, antes de percorrer a outra, tendo-se o cuidado 

de ocorrer o recobrimento do percurso anterior, evitando assim a formação de dreaus. Cada 

passada tem que ter um cobrimento de, pelo menos, 20cm sobre a passada anterior, 

observando as áreas não confinadas à 1,50m, que não devem ser compactadas, enquanto 

não se concluírem tais confinamentos. Os bordos e locais de difícil acesso dos 

equipamentos convencionais de compactação (rolo ou placas vibratórias), devem ser 

compactados com equipamentos de menor porte. 

 

Figura 15: Esquema de compactação de pavimento intertravado – bloquestes de concreto 

Fonte: Manual de Pavimento Intertravado 

3.4.4. Planta do Projeto de Pavimentação 

Apresenta-se a seguir a Seção Tipo de Pavimentação da Rua Presidente Lincon. 
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3.5. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS 

3.5.1. Remanejamento de Interferências 

Na execução da via que compõe o sistema viário, objeto deste Projeto Executivo, são 

previstos diversos serviços que podem ser separados em fases distintas, quais sejam: fase 

preliminar, construção do corpo estradal e obras de acabamento.  

Os serviços complementares acompanham basicamente as duas primeiras fases de 

execução, onde primeiramente são executados serviços que viabilizam o início e avanço 

das obras, como relocações e interferências em serviços públicos, demolições, remoções 

de meio-fio, dentre outros.  

Ao findar as principais atividades de execução do corpo estradal, como a terraplenagem, 

drenagem e pavimentação, são iniciados os serviços de acabamento e finalização, como 

sinalização, paisagismo, construção de muros e cercas de áreas atingidas e plantio de 

gramas. 

O Projeto de Obras Complementares e Interferências da Rua Presidente Lincon, contempla 

os seguintes serviços: 

Projeto de Interferências – nas plantas do projeto executivo são apresentadas as 

interferências com elementos cadastrados da via, como edificações, postes, cercas, muros 

e meio-fio. Estes elementos têm como base os elementos identificados pelos 

levantamentos topográficos. 

O projeto de obras complementares apenas tem a finalidade de identificar onde serão 

removidos os antigos dispositivos, que no presente caso, trata-se tão somente de meios-

fios, cujos valores a serem removidos, são apresentados no capítulo projeto de drenagem, 

visto que este dispositivo não serve somente como guia de bordo das vias, mas também 

se trata de um importante elemento de drenagem. O projeto de drenagem avalia o meio-

fio, mesmo dentro das verificações de sarjeta, haja vista que o dispositivo adotado, trata-se 

do MFC-01, que possui além da guia, a execução de sarjeta de concreto.  

Eventualmente os levantamentos topográficos não tem como identificaram elementos de 

rede de serviços públicos, como rede de abastecimento, de distribuição e ligação de água 

potável, existentes ao longo da rua. Trata-se de interferência importante a ser 

acompanhada durante a execução das obras, uma vez que precisam ser remanejadas, 

caso necessário, de forma a não deixar os usuários sem o fornecimento de água potável. 

Não foi identificada a necessidade de efetuar remanejamento de poste de energia elétrica 

ao longo da via. 

3.6. PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

3.6.1. Sinalização Vertical 

O Projeto de Sinalização foi elaborado em conformidade com as diretrizes estabelecidas 

pelas IS 19 e 21 do DNIT, o Código de Trânsito Brasileiro/1997, o Manual de Sinalização 
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Rodoviária do DNIT/2010, o Manual de Sinalização do CONTRAN/2007, o Manual de 

Sinalização de Obras e Emergências do DNER/1996, o Manual de Sinalização Rodoviária 

para Rota de Produtos Perigosos DNER/1998 e demais especificações e procedimentos do 

DNIT e da ABNT. 

A sinalização vertical da Rua Presidente Lincon, se restringe na implantação das Placas 

Tipo R-1 - “PARE”, a serem implantas nas extremidades da rua, conforme Planta de 

Sinalização. São previstas quatro placas Tipo R-1, sendo duas na interseção da Rua 

Presidente Lincon com a Rua Rui Barbosa e duas com a Rua Nossa Senhora da Conceição.  

De acordo com sua categoria funcional, a sinalização vertical – Placa Tipo R-1 PARE, é 

classificada como Sinais de Regulamentação, como placa em fundo vermelho. 

A tolerância de tonalidade das cores tem seus limites fixados nas especificações da 

F.H.W.A. (Federal Highway Administration), através de sua Norma 595a, que estabelece 

Tabelas de Tolerância, cujos limites foram retirados dos Cartões de Tolerância de Cor 

(Color Tolerance Chart) da mesma F.H.W.A., utilizados para permitir uma comparação 

visual de uma amostra qualquer com aqueles limites estabelecidos pela referida norma, nas 

tabelas correspondentes, que no presente caso, é: Cor n° 11.105: vermelho; 

A diagramação dos sinais de trânsito deverá obedecer aos apêndices dos Volumes I e II do 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN/2007.  

Como as placas serão posicionadas lateralmente à via, deve-se garantir uma pequena 

deflexão horizontal (em torno de 3°), em relação à direção ortogonal ao trajeto dos veículos 

que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo. 

As placas devem ser implantadas a uma altura de 1,20 metros, a contar da borda inferior 

da placa à superfície da pista, e a um afastamento lateral de no mínimo 1,20 metros a partir 

do bordo da pista até a projeção vertical da borda lateral mais próxima da placa. 

As placas de sinalização deverão ser confeccionadas em chapas metálicas planas de aço 

zincado nº 16, de alta resistência mecânica à corrosão atmosférica (em acordo com a norma 

ABNT – NBR 14.644/01) e deverão ser do tipo totalmente refletivo.  

As placas deverão ter o verso revestido por tinta eletrostática a pó (poliéster) na cor preta, 

fosca ou semi-fosca. 

O suporte das placas deverá ser em madeira imunizada, em cor neutra e forma que não 

interfira na interpretação do significado do sinal. Devem ser afixados de modo a manter 

rigidamente em sua posição permanente e apropriada, garantindo sua correta posição. 

3.6.2. Sinalização Horizontal 

Considerando que a rua Presidente Lincon terá pavimento em bloquete de concreto e que 

vai operar com tráfego em sentido único, formando binário com a Rua Nossa Senhora da 

Conceição, não será aplicada sinalização horizontal de pintura do eixo. 
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Assim, a sinalização horizontal da Rua Presidente Lincon se constitui de marcações de 

linhas longitudinais nos bordos da via, na cor branca e transversais, linha de retenção, 

também na cor branca e as faixas de pedestres, aplicados por processo a quente, isto é, 

termoplástico, que devem ser vistas tanto de dia quanto à noite, neste caso, através de 

refletorização. 

A Sinalização Horizontal é materializada na via através de diferentes sinais marcados na 

pista, cujos principais tipos utilizados no presente projeto e suas características são 

apresentados a seguir. 

Para melhor entendimento dos dispositivos previstos, pode ser verificado nos desenhos 

técnicos constantes neste volume. 

Marcações 

As marcações no pavimento são representadas por linhas, símbolos e legendas. 

As linhas podem ser divididas quanto à posição em longitudinais, transversais ou diagonais 

e quanto ao tipo em contínuas ou descontínuas, sendo pintadas com tinta refletiva nas 

cores branca ou amarela. 

Nos segmentos que abrangem este projeto, utilizaram–se basicamente as linhas 

longitudinais contínuas, na cor branca para demarcar os bordos da pista, com largura 

especificada em 12,00 centímetros. 

Marcas transversais: São compostas de linhas de retenção nas Faixas de Travessia de 

Pedestres, com a finalidade de conduzir, em regiões próximas a aglomerados urbanos, os 

pedestres através de um percurso mais seguro, e, de advertir aos motoristas para a 

existência de pontos estabelecidos para essa travessia.  

A faixa de travessia de pedestres tem largura especificada em 40,00 centímetros, ambas 

na cor branca, com tinta termoplástica.  

Materiais 

Os materiais utilizados na sinalização horizontal estão descritos a seguir as seguintes 

especificações. 

Tinta Termoplástico: vida útil provável de 5 anos, aplicados por aspersão com espessura 

de 1,5 mm nas linhas longitudinais ou extrusão com espessura de 3,0 mm nas linhas 

transversais e inscrições no pavimento.  

Para que os materiais adquiram retrorrefletorização deve-se utilizar microesferas de vidro, 

constituídas de partículas esféricas, de vidro de alta qualidade do tipo soda-cal. As 

microesferas deverão ser do tipo drop-on (Tipo F) para aplicação por dupla aspersão 

mecânica e simultaneamente ao termoplástico ou a tinta, na proporção de 54g/m². Deverão 

ser utilizados dois bicos espargidores independentes e alinhados. 
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As pinturas deverão atender as especificações EM 371/00, EM 372/00, EM 373/00 e ES 

100/2009 do DNIT. 

3.6.3. Sinalização de Obra 

A sinalização de obras é de fundamental importância para a prevenção de acidentes bem 

como contribui para o aumento de produtividade da equipe de construção, devendo ela 

advertir o motorista quanto à situação com a necessária antecedência, regulamentar a 

velocidade e outras condições que se façam necessárias, canalizar e ordenar o fluxo de 

modo a evitar dúvidas ao condutor e minimizar congestionamentos. 

Para desempenhar estas funções a sinalização de obra deverá sempre apresentar boa 

visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada às características da obra. Outro ponto 

fundamental no bom funcionamento é a credibilidade da sinalização de obras. Assim sendo, 

é de fundamental importância que a sinalização seja retirada imediatamente após o término 

da obra. 

Deverá ser dada atenção especial aos serviços não concluídos no mesmo dia, quando e 

onde deverão ser mantidos dispositivos luminosos alertando para os perigos na pista caso 

o segmento esteja liberado ao tráfego, mesmo que provisoriamente.  

Todos os dispositivos usados devem ser refletivos e, quando necessário, também 

iluminados, de maneira que sejam perfeitamente identificados no período noturno, sem que 

provoquem ofuscamento. Deverão obedecer aos mesmos padrões de materiais utilizados 

na sinalização da via.  

A sinalização de obras deve estar de acordo o Manual de Sinalização de Obras e 

Emergências – 1996 do DNER e ao Código de Trânsito Brasileiro, no que couber. A 

executante deverá mobilizar a sinalização de obra necessária para a execução dos serviços 

em cada frente de trabalho, sem ônus para a UGP, não sendo objeto de medição em 

separado. 

Previu-se a instalação de duas placas de advertência em forma de losango de lado de 

1,00m, fundo alaranjado, com pictograma e bordas pretos, sendo uma em cada 

extremidade da rua, por ocasião das obras ou duas placas de indicação, de forma 

quadrada, tamanho de 1,00m x 1,00m, que deverão ter no fundo a cor laranja e as letras, 

setas e tarjas na cor preta.  

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMourEsLfRAhXHipAKHbYfCIsQjRwIBw&url=http://sinalizacaoviaria.ind.br/produto/placas-de-advertencia/placa-de-advertencia-obras-a-24/&psig=AFQjCNF5axc5LtGOcV_MBI3pjHZTuovO0g&ust=1484130856300923
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Figura 16: Placa de Advertência – placa de obras 

 

Figura 17: Sinalização de Indicação - Placa de Sinalização de Obras 

Além das placas de advertência ou indicativas de obras, é definido neste projeto a utilização 

barreiras ou cavaletes, a serem instalados também nas extremidades da rua quando em 

obras, visando orientar o tráfego local.  

As barreiras ou cavaletes serão formadas por barras pintadas nas cores branco e laranja, 

alternadamente e refletivas ao menos na cor laranja, em polietileno semiflexível, dimensões 

de 1,00m de largura por 0,90m de altura e abertura também de 090m. 

Nos casos onde o reconhecimento das barreiras refletorizadas se der a uma distância 

considerada limitada, deverão ser utilizadas em conjunto, fontes contínuas passíveis de 

serem vistas a longa distância. Para este fim, a critério da fiscalização, deverão ser 

utilizados dispositivos luminosos sobre as barreiras. Estes serão formados por lâmpadas 

elétricas protegidas por cúpulas translúcidas na cor laranja. 

 

Figura 18: Sinalização de Obra – Cavalete 

 

3.6.4. Plantas do Projeto de Sinalização 

Apresenta-se a seguir a Planta de Sinalização e na sequência a Planta de Detalhe da 

Sinalização Horizontal e da Sinalização Vertical. 
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4. MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES 

4.1. CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS 

AUXILIARES 

4.1.1. Escavação, Carga e Transporte de Material 1a Categoria DMT até 50m 

Trata-se do volume correspondente ao rebaixamento da pista de rolamento, após a 

remoção do pavimento existente. 

Volume de Escavação: 

V = 120,00 x (5,00+2,50+2,50) x 0,15 = 180,000m3 

4.1.2. Carga mecanizada e remoção de entulho, incluindo transporte de 1km 

Considerada a carga, remoção e transporte dos seguintes materiais, incluindo as remoções 

relativas a serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação e obras complementares: 

 Carga do revestimento betuminoso removido: 30,000m3 

 Carga do paralelepípedo removido: 600,00m2 x 0,15 = 90,000m3 

 Carga da camada granular removida: 90,000m3 

 Carga de estruturas de concreto simples removidas: 5,000m3 

 Carga de meio-fio a ser removido: 9,450m3  

TOTAL: 225m3 

SERVIÇOS AUXILIARES 

4.1.3. Escavação e carga de material de jazida 

Trata-se de material para a execução do reforço do subleito, considerando o volume 

compactado, adicionado ao empolamento para a obtenção do volume necessário, 

considerado em 35%. 

Volume = 180,000m3 x 1,35 = 243,000m3 

4.1.4. Transporte local com basculante 10m3 em rodovia pavimentada 

a) Transporte de Materiais de jazida para reforço do subleito 

Conforme consta no projeto de pavimentação, a Distância Média de Transporte – DMT 

calculada para os materiais de jazida para a execução do reforço do subleito, é de 7,6km. 

Conforme Estudos Geotécnicos a densidade média dos materiais (solo) das jazidas 

ensaiadas, foi 1800. Considerando que esse serviço tem seu preço unitário calculado em 

R$/tkm, tem-se: 

Quantidade: Volume de Jazida x 1,800 x DMT = 243,00 x 1,8 x 7,6 = 3.324,240tkm. 

b) Transporte de areia – pavimentação da pista - assentamento de bloquetes 
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O projeto de pavimentação definiu o local para obtenção de areia para assentamento 

dos bloquestes, cuja DMT é 12km. 

Quanto a densidade da areia, considerando que a mesma deve ser utilizada seca, 

estudos utilizados, concluem que esses materiais possuem densidade 1600. 

Área pavimentada: 600,00m2 

Espessura da camada de areia: 0,07m  

Quantidade: Volume de areia para assentamento x 1,600 x 12 

 Quantidade = 600,00 x 0,07 x 1,6 x 12 = 806,400tkm 

c) Transporte de areia – pavimentação dos passeios 

Área de passeios: 210,00 x 2,50 = 525,00m2 

Quantidade = 525,00 x 0,06 x 1,6 x 12 = 604,800tkm 

d) Transporte dos bloquetes 

O projeto de pavimentação definiu o local para obtenção dos, cuja DMT é 10,5km. 

Quanto a densidade dos bloquetes, concluem que esses materiais possuem densidade 

2200. 

Área pavimentada: 600,00m2 

Quantidade = 600,00 x 0,08 x 2,2 x 10,5 = 1.108,800tkm 

QUANTIDADE TOTAL: 5.844,240tkm 

4.1.5. Limpeza de Camada Vegetal de Jazida 

Considerando o volume total de jazida de 242,00m3 e considerando uma altura média de 

escavação na jazida de 2,00m, tem-se uma área explorada de: 

Área de limpeza 242,00m3 / 2m = 121,00m2. 

4.1.6.  Expurgo de Jazida 

Considera-se uma espessura de 0,20m de espessura de expurgo da área de jazida. 

Volume de expurgo: 121,00m2 x 0,20m = 24,200m3 

4.2. CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO 

4.2.1. Remoção mecanizada de revestimento betuminoso existente 

Extensão considerada: 120,00m 

Largura da pista de rolamento: 5,00m 
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Espessura do material betuminoso existente considerada: 5cm 

V = 120,00 x 5,00 x 0,05 = 30,000m3 

4.2.2. Arrancamento e remoção de paralelepípedo existente 

Considerando os dados da pista acima citados, tem-se: 

Área = 120,00 x 5 = 600,00m2 

4.2.3. Remoção mecanizada de camada granular de pavimento existente 

V = 120,00 x 5 x 0,15 = 90,000m3 

4.2.4. Reforço do subleito 

Considerada toda a largura da pista (rolamento + passeios). 

V = 120,00 x 10,00 x 0,15 = 180,00m3 

4.2.5. Regularização do subleito 

Considerada toda a largura da pista (rolamento + passeios). 

Área = 120,00 x 10,00 = 1.200,00m2 

4.2.6. Execução de pavimento intertravado, com bloco de concreto retangular, na cor 

natural, dimensões 20 x 10 x 8 cm 

A = 120,00 x 5,00 = 600,00m2 

4.3. CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DE DRENAGEM 

4.3.1. Escavação manual de material de 1a categoria 

Trata este item da escavação para colocação de meio-fio ao longo da via, em ambos os 
lados, conforme apresentado no Projeto de Drenagem, para a execução do meio-fio Tipo 
MFC 01, constante no Álbum de Drenagem do DNIT. 

Quantidade de Meio-Fio: 210,00m.  

Tamanho da vala para execução do meio fio: 0,65m de base por 0,15m de profundidade da 
base. 

Volume: 210,00m x 0,65 x 0,15 = 20,475m3 

4.3.2. Escavação mecânica de material de 1a categoria 

 Escavação para bocas de lobo – conforme Nota de Serviço – Localização Bocas de 

Lobo Projetadas, essas somam 9 unidades. 

Tamanho: 1,40 x 1,40m 

Escavação 2,00m x 2,00m x 1,00m x 9 = 36,000m3 

 Escavação para galerias diâmetro 0,40m, considerando uma cava de 1,00m de 

largura e 1,20m de profundidade e a quantidade de galerias projetadas, as quais 

somam 198,00m, conforme apresentado na Nota de Serviço – Localização das 

Galerias Projetadas. 



 

61 

 

Volume: 198,00m x 1,00m x 1,20m = 237,600m3 

 VOLUME TOTAL: 273,600m3 

4.3.3. Reaterro apiloado 

 Volume de Apiloamento Bocas de Lobo = Volume de escavação Bocas de Lobo - Volume 

das Bocas de lobo:  

Volume Apiloamento Bocas de Lobo = 36,00 – (1,40 x 1,40 x 1,00 x 9) = 18,360m3 

 Volume de Apiloamento Galerias = Volume de escavação galerias - Volume das 

Galerias: 

 Volume de Apiloamento Galerias = 237,600 - (𝜋 x 0,262 x 198,00) = 195,550m3 

 Volume de Apiloamento Meios-fios = Volume Escavação Meio-fios – Volume Meios-fios 
 Volume de Apiloamento Meios-fios = 20,475 – (210,00m x 0,15 x 0,15) = 15,750m3 

Total: 229,660m3 

4.3.4. Meio-Fio Tipo MFC 01 

Conforme descrito no Projeto de Drenagem, toda a extensão da via, em ambos os lados, 
terá meio-fio, será executado meio-fio Tipo MFC 01, constante no Álbum de Drenagem do 
DNIT. 

TOTAL MEIO-FIO: 210,00m 

4.3.5. Tubulação de Drenagem Urbana D=40, sem berço de concreto 

Conforme consta no Projeto de Drenagem, Nota de Serviço Tabela de Galerias Projetadas 
e nas Plantas, tem-se: 

Quantidade: 198,00m 

4.3.6. Boca de BSTC Ø 0,40m Normal 

Conforme consta no Projeto de Drenagem, Nota de Serviço Tabela de Galerias Projetadas 
e nas Plantas, tem-se: 

Quantidade: 9,00 unidades 

4.3.7. Bocas de Lobo 

Conforma na Nota de Serviço Localização das Bocas de Lobo – BLS 1 apresentada no 

Projeto de Drenagem de acordo com a Planta de Drenagem, tem-se: 

TOTAL BLS 01: 9 UNIDADES 

4.3.8. Lastro de Brita 

Considerado para o assentamento das galerias sem berço. 

Conforme consta no Projeto de Drenagem, Nota de Serviço Tabela de Galerias Projetadas 
e nas Plantas, tem-se 198,00m de extensão: 

Volume: 198,00m x 0,70m x 0,10m = 13,860m3 

4.4. CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO 

4.4.1. Placas de Sinalização Totalmente Refletivas 
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De acordo com o projeto de sinalização, as placas de regulamentação projetadas, são 
totalmente refletivas. 

Conforme plantas, são previstas as seguintes placas: 

 Placas de Regulamentação – tem forma octogonal, num círculo de Ø 0,80m 
- R – 01: 4 unidades 

Área total =  x 0,402 x 4 = 2,01m2 

4.4.2. Pintura Faixa com Termoplástico  

De acordo com o projeto, haverá pintura de faixa nos bordos da via, na faixa de retenção e 
nas quatro passagens de pedestres, que são marcações especiais, nos quais serão 
pintadas as faixas de pedestres. 

 Faixa de Bordo: Extensão 210m; largura da faixa 0,12m 
 Quantidade: 210,00 x 0,12 x = 25,200m2 
 Faixas de Travessia de Pedestres: 4 X 7 x 5,00 x 0,40 = 56,00m2  

 Faixa de Retenção: 1 x 5,00 x 0,12 = 0,60 

 Total: 81,80m2 

4.5. CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DE OBRAS COMPLEMENTARES 

4.5.1. Demolição de Dispositivos de Concreto Simples 

Trata-se de concreto simples de estruturas eventualmente existentes e que necessitam 
serem demolidas. 

Estimado 5,00m3 

4.5.2. Arrancamento e Remoção de Meios-Fios 

Segmento com existência de pavimento betuminosos sobre paralelepípedo, com existência 
de meio-fio a ser removido.  

Total = 210,00 x 0,30 x 0,15 = 9,450m3  

 

4.6. QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES 

Apresenta-se a seguir o quadro resumo das quantidades, cujos valores servirão para o 

cálculo dos Orçamento. 

 



 

63 

 

 

CÓDIGO

SICRO2

SISTEMA VIÁRIO

RUA PRESIDENTE LINCON 0,825

1 ATIVIDADES AUXILIARES

SICRO 2 1 A0110001 Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.) m2 121,00

SICRO 2 1 A0110501 Expurgo de jazida (const e restr) m3 24,00

SICRO 2 1 A0112001 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m3 243,00

SICRO 2 1 A0000205 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) tkm 5.844,00

2 TERRAPLENAGEM

SICRO 2 2 S0100000 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m2 225,00

SICRO 2 2 S0110001 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m m3 180,00

3 PAVIMENTAÇÃO

SICRO 2 3 S0290200 Remoção mecanizada da camada granular do pavimento m3 90,00

SICRO 2 5 S0290800 Arrancamento e remoção de paralelepípedos m2 600,00

SICRO 2 3 S 02 900 00 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso m3 30,00

SICRO 2 2 S0210000 Reforço do subleito m3 180,00

SICRO 2 2 S0211000 Regularização do subleito m2 1.200,00

SINAPI 92399
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015

m2 600,00

4 DRENAGEM

SICRO 2 2 S 04 000 00 Escavação manual material 1a cat m3 20,00

SICRO 2 2 S0400100 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 274,00

SICRO 2 3 S 03 940 02 Reaterro apiloado m3 230,00

SICRO 2 2 S0491001 Meio fio de concreto - MFC 01 m 210,00

SICRO 2 2 S0496451 Tubulação de drenagem urbana-D=0,40m s/berço AC/BC m 198,00

SICRO 2 2 N 04 101 50 Boca BSTC D=0,40m normal und 1,00

SICRO 2 2 S0499907 Lastro de brita m3 14,00

SICRO 2 2 S0496001 Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 01 und 9,00

5 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

SICRO 2 4 S0620002 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 2,00

SICRO 2 4 S0611001 Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) m2 82,00

SICRO 2 4 S 06 203 01 Confecção de suporte e travessa para placa sinalização und 4,00

6 OBRAS COMPLEMENTARES

SICRO 2 5 S0499907 Demolição de dispositivos de concreto simples m3 5,00

SICRO 2 5 S0290900 Arrancamento e remoção de meios-fios m3 10,00

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Gerência de Ações Integradas para a Cidade

Unidade de Gerenciamento do Programa Lagoas do Norte – UGP

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE


