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1.0. APRESENTAçÃO

0 presente relatório trata das atividades desenvolvidas e das soluÉes propostas pela IMPACTo Geotécnica

Ltda.- para elaboraçáo do PIqeto dê Pavimentação em paralelepípedo de vias da zona urbana no município de ltambé -

PE, confome solicitação da Prefeitura Municipal de ltambé - PE.

Item Vias

1 Rua Dr. Marion 0liveira da Silva 165,00 825,00

2 Rua José Cézar Marinho Falcáo

3 Rua José Mendes Filho

4 Rua Projeta L 203,50 1.221,00

5 Complemento da R. José Antônio R. Cavalcante

6 Rua Vereador Severino Felix da Costa 288,58 1.442,90

7 Rua Pastor lsrael Feneira da Costa

B Rua Vandinete Barreto Maciel

TOTAL: 1,866,25 9.850,í0

2.0 - UEMÓRlA JUSTIFICATIVA

2,1 - O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ

Histórico:

As teras onde hoje se situa o Município de ltamtÉ foram primitivamente habitadas pelos Cariris, Não

se conhece, com precisão, a data das primeiras penetrações nem a da Íadicâção dos primeiros colonos. Sabe-

se, entretanto, que nos Íins do século XVI começaram a chegar correntes de povoamento, constituídas de

portugueses e de mazombos. André Vidal de Negreiros, um dos heróis da expulsão dos holandeses de

Pernambuco, erigiu uma capela sob a invocação de Nossa Senhora do Desterro, no lugar conhecido como

Pedras de Fogo, assim denominado em virtude da grande quantidade de calhaus avermelhados que, em

choque uns com os outros, produziam faíscas. Há quem atribua a preferência do gueneiro a voto feito para que

fossem dêsterrados os invasores da pátria. Doou ele, para patrimônio da ig§a, todo o terreno da Íutura

freguesia, gravando, também, o Engenho Novo de Goiana e de Palha, além de várias fazendas de gado, com

extensáo superior a 120 quilômetros.

A doação foi confirmada pelo Alvará de janeiro de 1681, que concedia ao administrador e a seus

sucessores a graça de nomear o pároco da freguesia. Essa concessão consta, tamtÉm, da Carta de
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I extensao 1m1 | Área {m')

286,00 | 1.430,00

276,201 1.381,00

n,07 | 115,35

308,55 I 1.542,75

315,35 | 1.892,10
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Apresentação passada, em Lisboa, pela Mesa de Consciência e OÍdens no dia 2 de outubro de 1746.

A eleição simples do pároco passou, mais tarde, a ser atribuição da Casa de Misericórdia de Lisboa,

dependendo, apenas, de aprovação régia. O topônimo do lugarejo deixou de ser a tradição para voltar

a suas origens indígenas: ltambé, depois TamlÉ.

0 desenvolvimento político e cultural acompanhou o desenvolvimento econômico. De 1797 a

1801, Íuncionou o Areópago, onde o Dr. Arruda Câmara fazia propaganda dos ideais da Revolução

Francesa. Em '1874. teve lugar a rebeliáo de matutos, conhecida por Quebra Quilos, que culminou com

a invasão de ltambé pelos insunetos, no dia 30 de novembro. Grande Íator para o desenvolvimento do

lugar foi, sem dúvida, a exportação das chamadas pedras de fogo a fim de serem transformadas em

pequenas lâminas. posteriormente utilizadas em armas de fogo. Gentílim: itambeense ou itamboara

Formação Adminiskativa Distrito criado com a denominação de lhmbé, por força da Carta Régia de

06-01-1789. Segundo outra fonte, o distrito deve sua criação à lei provincial no 1.055, de 06-06-1872.

Elevado à categoria de vila com a denominação de ltambé, pela lei provincial no 720, 20-05- 1867,

desmembrado dos municípios de Goiana e Nazaré. lnstalado em 0í-02-1868. Elevado à condição

cidade e sede do município com a denominação de ltambé, pela lei provincial no 1318, de 04-02-1879.

Em divisão adminiskativa referente ao ano de 1911, municípúo aparece coníituído de 2

distritos: ltambé ê Forreiros. Pelo ato municipal n 35, de 14-08-1933, foram criados os criâdos os

distritos de Caricé e Serrinha e anexados ao município de ltambé. Em divisão administrativa refêrente

ao ano de 1933, o município ó constituído de 4 distritos: ltambé, Carice, Seninha e Camulanga (ex -

Ferreiros) assim permanecendo em divisóes tenitoriais datadas de 31-Xll-'1936 e 3í-Xll-1937. Pelo

decreto-lei estadual n 235 de 09-12-1938, o município de ltambé, passou a denominar-se També.

Pelo decretolei estadual n0 92, de 31-12-1943, o distrito de lbitira, passou a denominar-se

lbiranga. No quâdro fixado para vigorar no período de 1939-í943, o município é constituído de 4

dishitos: També, Camutanga, Caricé e lbiranga. Pela leiestadual n 12, de 16-03-1948, é criado o distíto

de Feneiros, com terras desmembradas do dishito de Camutanga e anexado ao município de També.

Em divisáo tenitorial datada de 'l-Vll-'1950, o município é constituído de 5 distritos: També Camutanga,

Caricé, Feneiros e lbiranga. Em divisáo territorial datada de '1-Vll-1960, o município é constituído de 5

dishitos: També, Camutanga, Caricé, lbiranga e Ferreiros. Pela lei estadual 4940, de 2O-12-í963,

desmembra do município de També o distrito de Camutanga. Elevado á categoria de município.

Pela lei estadual n 4953, de 20-12-1963, desmembra do município de També o distrito de

Feneiros. Elevado à categoria de município. Em divisão tenitorial datada de 31-Xll-1968, o município

é constituido de 3 distrjtos: També, Caricé e lbiranga. Pela lei estadual no 7006 de 02-i2-1915, o

município de També voltou a denominar-se ltambé. Em divisão tenitorial datada de i-í-1979, o

município já denominado ltambé é constituído de 3 distritos: ltambé, Caricé e lbiranga . Assim
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peÍmanecendo em divisáo tedtorial datada de 2007. Alteraçoes toponímicas municipais ltambé para També,

alterado pelo decretoJei estadual n0 235 de 09-'12-1938. També para ltambé, alterado pela lei estadual no 7006

de 02-12-1975.

3,0 - ESTUDOS REALIZADOS

3.' - ESIUDOS TOPOGRAFICOS

Com a finalidade de se coletar dados para elaborapo do projeto, foram realizados estudos topográficos

com locação do eixo da via, nivelamento, contra-nivelamento ê seÉes transversais do eixo locado, conforme

discriminado abaixo:

Locação do Eixo

A locação do eko obedeceu ao processo de estaqueamento usual com estacas de 20 em 20 metros e

intermediárias de 5 a í0 metros nos desenvolvimento de curvas e em pontos caracteristicos, como cruzamento

de vias, cercas, linhas de transmissáo e outros tipos de tansposições julgadas necessárias a elaboraÉo do

projeto. Para a locação foi utilizando piquete em madeira de lei com estacas leslemunhas em todos os pontos

locados.

As estacas intermediárias foram designadas pela mesma numeração da estaca anterior mais a

distancia a mesma em mekos. A locação das curvas seguiu o processo de deflexôes sobre as tangentes.

N iv e I ame nto e Contra -Nivel ame nto

0 nivelamento e contra-nivelamento do eixo locado foram elaborados pelo processo geométrico

utilizando-se nível automátim de luneta com precisão de + 2mm/km.

Foram nivelados e contra-nivelados lodos os piquetes locados (estacas inteiras e intermediárias)

partindo de uma Referência de Nível oÍicial, pertencente à malha georeÍerenciada da Prefeitura Municipal.

Seçôes lransversa,s

Para o levantamento das seçÕes kansversais utilizou-se, também, o processo de nivelamento

geométrico com nível de luneta automático mm precisão de + 2,omm/km e medidas a trena observando-se

todas as variaÉes de relevo oconidas no leneno assim como a oconênoa de matacões e grandes blocos de

R, Josué de CastÍo,84 - CentÍo, ltamu - PE ICEP:5592c00{t lTeleíoned8l} 3635-l I
wwult.mbe.pe.gov.bÍ | CNPJ: I 0.1 50.050/0001'{r9



TIAN4BE
PrEttÍÍut stMPrt coM vat

rocha

3.2 - ESTUDO HIDROLÓGICO

Os Estudos Hidrologicos constituíram-se de:

Coleta de dados climáticos, pluviométricos e pluviográficos da área em estudo. Levantamento das

características das bacias hidrográÍicas sendo, no caso presente, limitadas a apenas aos dispositivos de

drenagem existentes na área das comunidades em questão;

Processamento dos dados coletados para definiçáo de precipitaçoes pluviais e do escoamento superícial;

Os estudos hidrologicos efetuados na região, objetivaram a determinação dos elemêntos necessários para o

dimensionamento de obras de arte conentes e dos elementos de drenagem superficial.

Proce ssamento dos dados coleÍados

rra.

Mâíço

Âbrit

Julho

Selembío

outubro

rlhin. fc)

24'

21'

24'

21'

23'

22'

2?.

2?'

23'

21'

24'

Uáriú. CC,

30'

30.

30'

29',

2A'

26'

26'

26'

27',

29'

30'

30'

Pr.Giplr.e& (mm)

58

80

128

112

139

t84

152

97

50

27
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0s dados pluviométricos foram processados de modo a se obter as curvas de lntensidade-

Duração-Frequência para períodos de reconência de 1í meses, do ano de 20í6.

Os dados sáo os seguintes:

Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo

do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos

observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma regiã0.
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4,1 - PROJETO GEOMÉTRICO

0 pro1eto geométrico foi elaborado de forma que permiüsse o máximo de aproveitamenlo da situação

atual das vias existentes, procurando-se adaptar o greide projetado ao revestimento primário atual,

obedecendo-se às soleiÍas das casas e às condições favoráveis de drenagem.

No projeto de execuçáo, sáo apresentados desenhos em planta e em perÍil nas escalas 1:1 .000 e 1 :100,

respectivamente. Em planta, indica-se a poligonal de locaÉo e, em perÍil, os elementos básicos do greide, tais

como: estaqueamento dos elementos de curvas verticais, cotas, rampas, comprimento das curvas verticais.

As cotas do greide projetado reíerem-se à plataforma final do pavimento, obtida após a execução do

pavimento em paÍalelepípedo, dessa Íorma se faz necessário, para a execução da camada final de

terraplenagem e/ou a camada de sub-base, a execução de um corte ou rebaixo.

Nas notas de serviço, sáo apresentados o número da estaca, a cota do teneno natural no eixo (0,00) e

os aÍastamentos a partir do eixo (ofbet) e suas respectivas cotas. Os resultados obüdos a paíir do traçâdo

geomékico e do projsto de pavimentação são apresentados nas /VOIÁS DE SERy/ÇOS e CÁLCULO DE

VOLUMES (MAPA DE CUBAÇÁQ,enanexo.

4.2 - PROJETO DE TERRÀPLENAGEM

0 projeto de tenaplenagem foi desenvolvido a partir do projeto geométrico, procurando-se soluções

adaptadas às condicionantes locais, visando obter-se um mínimo de movimento de tenas.

A camada linal da tenaplenagem deverá ser executada obedecendo as especifica@es de reforço do

subleito, a Íim de se obter um CBR compatível com o dimensionamento do pavimento, além de atender a um

mntrole geométrico adequado à sua finalidade. A espessura mínima da última camada da teraplenagem será

de 0,20 m.

4.s - PROJETO DE PAVTMENTAÇAO

R. Josué dê CâstÍo,84 - CêntÍo, ltàmbé - PE ICEP:5592(}{@ lTêlefonedSl ) 3635-1156
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4.0 - RELATÓRP DOS PROJETOS

Concepção do Projeto

Soluçâo Estrutural
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Tendo em vista que são vias de pequeno volume de tráÍego (leve e pesado), optamos pela

soluçáo de pavimentação em paralelepípedo granítico.

O PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPíPEDO

Di men sion ame nto (Peltie r)

Espessura total do pavimento:

flf = (100 + 150 x Po,s)/(CBR + 5), sendo:

P = 4,1 t (carga por roda) e CBR do subleito > 15

HT = 20,00 cm

Em resumo, teremos uma pavimenta$o conforme abaixo discriminado:

Regularizaçao: Até 0,20 m de espessura, com remoção ou náo de material.

Generalidades - Concepção do projetoa

0 projeto de drenagem em vias urbanas teve como objetivo, promover o adequado e§coamento

das águas pluviais, das vias e áreas urbanas, oferecendo segurança e proteçáo ao trânsito público e

às habitações, (populaçáo das áreas envolvidas).

0s elementos básicos utilizados no dimensionamento das obras de arte correntes foram:

estudo hidrológico; estudo topográfico, estudo geotécnico, projeto geomékico e observaçÕes no

R.Josué de GstÍo, E4 - Centro,ltambé - PE I CEP:5592Goo0 lTêleíonê(8l) 3635-l
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camp0.

- Revestimento: Paralelepípedos (blocos rígidos de pedras, preferencialmente graníticas de características

especificadas), assentadas sobre colchão de arêia, numa espessura totalde 20,00cm (paralepípedo + colcháo

de areia);

obs.: Quando o solo do subleito apresentar um suporte baixo, (CBR < '15%), necessariamente

deverá ser executado uma sub-base que terá 0,15m de espessura e será executado com material

natural (CBR > '15) proveniente de saibeira ou empréstimo, o quâl deverá estar localizado, a uma

distância média de transporte de 5 Km.

4,4. PROJETO DE DRENAGEM
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Procuramos aproveitar ao máximo a drenagem existente, de forma a obter uma distribuiçáo equilibrada

das bacias, a fim de termos uma menor quantidade possível de lançamentos, aproveitando consequentemente,

os elementos naturais de drenagem.

Dimensionamos o sistema de drenagem de lransposição urbana de águas pluviais com seguintes

dispositivos:

Meios-Íios c/linha d'água;

Cálculo da aftura da lânina d'água da sarjeta/meio-Íio

Sarjetas/meio-fio - dispositivo que conduz as águas que se pÍocipitam sobre a rua até a boca de lobo.

A altura da lâmina d'água para uma vazáo, Qo , é dada pela fórmula de lzzard baseada na fórmula de

Manning:

qs = (0,375 x Yo 8/3 x Z x llz )/n, onde, dessa expÍessão se obtém

Yo = Í,445 x'llZ3l8 x ( Oo I l% x n -1)3/8, onde:

Yo = Altura d'agua na sarjeh, em metros;

Qo = Vazão da sarieta, m%;

| = Declivitlade longitudinal da safleta, em m/m;

Z = Recíprcca da declMdade transversal, Z = tg O

n = CoeÍiciente de rugosidade (Manning) (=0,013);

Determínação da velocidade de escoamento na sarjeta (Vo)

Pela equação da continuidade temos:

Vo =0,958 x Z(-114) x (l%xn-1)-3/4 x Qo 1/4

A velocidade de escoamento permite determinar o tempo de percurso na sarjeta e, tem limites reshitos,

função do tipo de revestimento e declividade,

Velocidade - m/sDeclividade - m/m
Capacidade de

escoamento -l/s
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a Conclusão

0s elementos básims utilizados na veriÍicação das obras existentes consistiram de: estudo

hidrológico; estudo topográÍico e projeto geomético; observações no campo, do comportamento das

obras.

No estudo hidrológico foram caracterizadas as bacias hidrognaÍicas e regime de chuvas

intensas para conhecimento das condi@es em que se verifica o escoamento superficial, de modo a se

obter a seção de vazáo mínima necessária. O estudo topográfim e o projeto geométrico informaram os

resultados dos levantamentos realizados nos locais das obras.

Nos levantamentos de campo, foi observado o comportamento das obras existentes obtendo-

se dados importantes sobre o Íuncionamento das mesmas. Para o dimensionamento hidráulico das

novas obras, admitiu-se que o nível d'água de montante não deverá ultrapassar a cota do ponto mais

alto da seção livre de entrada, quando as obras forem solicitadas pela descarga de proleto.

5.0 - RECOMENDAçÓES FtNAtS

- A velocidade de escoamento não deve ser > 4,5 m/s, (devido à resistência a erosáo do concreto);

- A velocidade de escoamento não deve ser < 1,0 m/s, (paÍa facilitar a auto-limpeza, ou seja, parâ evitar o

depósito de areia na linha d'água);

Limites de velocidade da água nas galeÍias:

100

0,015

0,020

0,001 0,29

0,002

0,005 0,63

0,007 0,75

0,010 0,89

30

45

80

1E

1,27

1,11

0,030 1,54

1,77

2,00

aE^

225

140

200

170

0,040

0,060

0,050
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0,49

tza

2,20
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Velocidade máxima = 4,5 m/s;

Velocidade mínima = 1,0 m/s;

A altura d'água calculada não deve ser inÍerior a 20% nem superior a 8570 do diâmetro do tubo de

concreto);

0 diâmetro mínimo para as galerias não deverá ser inferior a 0,60 m que, nos fornece os seguintes dados.

Período de reconência:

Tempo de concentração:

Coeficiente de escoamento:

lntensidade de precipitação (mm/h)

10 anos

10 min

0,40

110

0s procedimentos a serem adotados na execução dos dispositivos devem obedecer às Normas vigentes.

5.1 - RESUMO DOS PROCED/MENIOS

Coeficiente de i mpe rme ab ilid ade

Em função do grau de urbanização da área do pro,eto, classifica-se a impermeabilidade das áreas

locais (r), em quatro categorias:

r = 0,80: para área muito urbanizada (zona central da cidade)

r = 0,60: para zona residencial urbana

r = 0,40: para zona suburbana

r = 0,25: para zona rural

Observe-se que a área total é a soma das áreas locais contribuintes para cada poço-de-visita, na forma

cumulativa. No caso do primeiro poçoie-visita, esta área é igual a respectiva área local, única, cujas águas

para ele se escoam.

- Coeficiente de distibuição

O coeíciente de distribuição "n", poderá seÍ tomado igual a 1 se a área for inferior a t ha, ou igual ao

inveÍso desta área elevado 'a potência de 0,15, se a área total for maior que I ha, isto é, n = A - 0,'15 .
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valores de 'n' podem ainda ser obtidos do ábaco de Caquot, baseados nos estudos de Burkli -

Ziegler.(vide anexo).

- lntensidade pluvionétrica

A intensidade pluviométrica a ser indicada é a quantidade de precipitação que ocoÍTe em uma

unidade de tempo (mm/h), para uma chuva com uma dada freqüência e com uma duraçáo igual ao

tempo de concentraçã0. Após a esmlha do tempo de reconência da chuva de projeto, determina-se a

intensidade de precipitação através das curvas de intensidade - duração e freqüência ou através da

equação das chuvas adotada para a localidade, de acordo com o estudo hidrologico.

- Coeficiente de deflúvio (f)

0 coeÍiciente de deflúvio é calculado com base no critério de Fantoli pela fómula: f = a x ( i

x t ), ou pelo gráÍico (anexo), onde (a) é um fator função dos coeficientes de impermeabilidade,(r),

intensidade pluviomética ( i), e do tempo de concentração (t). Os valores de (a) podem ser

determinados, tamlÉm, através da tabela abaixo:

- Deflúvio parcial

O deflúvio parcial em l/s, a ser indicado, é obtido através do método racional pelo produto dos

seguintes Íatores:

- Ârea da baciâ local em hectares;

- Coeficiente de distribuiçâ0, "n',

- lntensidade pluviométrica em mm/h;

- Coeficiente de deflúvio e, 2,78 (fator numérico de conversão de unidades), ou seja

Qp = 2,784 x n x i x Í

VALORES D0 FATOR (a)

Para r (coeficiente de impeÍmêabilidade) =

Para r (coeÍiciente de impermeabilidade) =

Para r (coeÍiciente de impermeabilidade) =

Para r (coeficiente de impermeabilidade) =

0,80..........

0,60...........

0,40...,......

0,25..........

a = 0,058

a = 0,043

..............a = 0,029

,....,,.,,.,,.a = 0,018
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Deflúvio total a escoar

0 deflúvio tolal a escoar é obtido pelo somatório dos deÍlúvios parciais na foma cumulativa. No caso

do primeiro poçode-visita o deflúvio total a escoar será o próprio deflúvio parcial, já que não há contribuição de

kecho anterior.

6,0 - ANEXoS

São apresentados seis anexos, conÍorme discriminado abaixo:

ANEXO I - EspeciÍicações

ANEXo 2 - Nota de Serviço. (Pavimentaçã0, Drenagem e Dimensionamento Drenagem)

ANEXO 3 - Mapa de Cubaçáo

ANEXO 4 - Memória de Cálculo e Orçamento

ANEXO 5 - Projetos Exeartivos:

Projeto Gêométrico

ProJeto de Drenagem

Projeto Tipo

R. Josué dê Castrc,8rt - CêntÍo, ltâmH - PE I CER 5592qn0lTêl€fonêd8l ) 3635-t 156
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rseeanceçors rÉcucns
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ESPECTFTCAÇÔES TÉCNTCAS

> PRELIMINARES

Estas Especificações Técnicas têm por objetivo eslabelecer as bases fundamentais que presidirão o

desenvolvimento das obras de pavimentação em paralelepípedo granítico do município de ltambé, das ruas:

Item Vias Área (m')

Rua Dr. Marion Oliveira da Silva '165,00 825,00
, Rua José Cézar Marinho Falcão 28ô,00 1.430,00

3 Rua José Mendes Filho 276,20 1,381,00

4 Rua Projeta L 203,50 1.221,00

Complemento da R. José Antônio R. Cavalcante 23,07 1 15,35

6 Rua Vereador Severino Felix da Costa 288,58 1.442,90

7 Rua Pastor lsrael Feneira da Costa 1.542,75

8 Rua Vandinete Baneto Maciel 315,35 1 .892,10

TOTAL: 1.866,25 9.850,10

a) Todos os materiais a emprêgar na obra deverão ser, comprovadamente, de primeira qualidade,

satisfazendo rigorosamente as nolmas da ABNT - Associa$o Brasileira de Normas Técnicas. A

Fiscalização poderá exigir a execução de ensaios para efeito de atendimento às respectivas Normas e

aceitação do emprego dos materiais,

b) Serão usados equipamentos adequados conforme as finalidades a que se deslinam, apresentando sempre

perfeitas condiçoes de funcionamento;

c) Os baÍracões e depósitos necesúrios à obra deverão ser construídos com materiais adequados de acordo

com as finalidades a que sê dostinam e situados em áreas prêviamente escolhidas levando-se em conta

o desenvolvimento dos trabalhos e sem prejuízo para o trânsito de veículos ou de pedestres;

d) A execução dos serviços deverá ser protegida contra quaisquer riscos ou acidentes mm o proprio pessoal

da Construtora e com têrcêiros.

Com essa finalidade, além de outras poruentura necessárias, deverão ser tomadas as seguintes

providências:

- lsolar os locais de trabalho de modo a sê evitar queda de pessoas, veículos ou animais nas escavaçoes

executadas;

- Deixar, sempre que possível, os logradouros livres para o trânsito ou passagem, com a larg

permitida pelo serviço;

uÍa maxrma

R. Josué de Castro,84 - Centro, ltàmbé - PE I CEP: 55920{00 lTelêfonedEl) 3635-1156
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Deixar passagem livre e devidamente protegida para pedestres e, sempre que possível, livrar acessos às

propriedades de terceiros;

Colocar sinalização constituída por bandeiras vermelhas, cavaletes e placas de advertência a uma

distância de pelo menos cêm metros das obras e, durante à noite, deverão ser instaladas e mantidas

acesas lâmpadas vermelhas ao longo da sinalização e em locais estratégicos tais como ângulos e

exlremidades de cercas protetoras;

Observar, mm a devida antecedência, a necessidade de possíveis desvios de tráíego a Íim de que sejam

tomadas, em tempo hábil, providências junlo aos órgáos competentes.

> D/SPOS/ÇÓES GERA/S

A Fiscalização é o preposto dketo da Prefeitura lt/unicipaljunto às obnas. Dela(s) emanarão as

instruçôes para execução dos serviços. A observação continuada da condução das obras permitirá à

Fiscalização rejeitar ou alterar processos de execuçã0, aplicação de mão-deobra, de matêrial e

equipamentos impróprios aos kabalhos ou inadequados à execuçãr: do projeto em cumpÍimento a estas

Especificaçoes.

Toda liberafio será tomada à vista do conteúdo destas Especificaçoes. 0s casos omissos

serão resolvidos mediante consulta à instância superior da Fiscalizaçáo. As consultas dêcorrentes de

dúvidas suscitadas na interpretação de elementos do proieto e das Especificações serão feitas

inicialmente à Fiscalização que, caso julgue necessário, consultará sua instância superior e/ou a íirma

projetista.

Será mantido no escritóno da construSo um Livro de Oconências onde serão anotados, pela

Construtora e pela Fiscalizaçáo, todos os fatos que interfiram com o bom desenvolvimento dos

kabalhos. Consideram-se mmo parte integrante destas EspeciÍicações, as instÍuçoes registradas no

Livro de omnências concemenles a serviços, materiais, equlpamentos e mãode-obra. 0s matenais

que derem enkada no canteiro só serâo considerados recebidos e aplicáveis depois de inspecionados

pela Fiscalizaçã0. A Conskutora facilitará ao pessoal da Fiscalizâção livre e seguro âcesso e trânsito

no canteiro de trabalho.

As obras a serem executadas obedecerão aos úlculos, desenhos, memórias justifcativas do

projeto, estas especiÍcações e as especiícaçôes gerais para Obras Rodoviárias, oficialmente adotadas

e aplicáveis aos serviços.

No caso de eventuais divergências entre elementos do projeto, serão observados os segu

critérios:

a) As mtas assinaladas prevalecerão sobre as respectivas dimensões em escala;

R. Josué dê Castro, E4 - CêntÍo,ltam# - PE I CEP: 5592írc00 lTelefonêd8t) 3635-115ó
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0s desenhos de maior escala prevalecerão sobre os de menor escala;

Em outras divergências, prevalecerá a interpretação da Fiscalização;

Casos omissos ou particulares do projeto que não estejam detalhados e especiÍcados serão rapidamente

resolvidos pela Fiscalizago ou pela instância superior, se for o caso.

> CONCREIOSEARGÁMÁSSÁS

Não havendo indicaçáo em contrário, o cimento a empregar será o Portland comum ou de alto fomo,

devendo satisÍazer às prescrições das noÍmas em vigor (ABNT).

Os agregados para a conÍecção de concreto ou argamassa deverão ser materiais sâos, resistentes e

inertes, de acordo com as deÍiniçoes a seguir.

O agregado miúdo é a areia natural quarlzosa, a areia artiÍicial resultante da britagem de rochas

estáveis ou, desde que aprovados, quaisquer outros matêriais inertes com características semelhantes, de

diâmeko máximo igual a 4,8 mm.

0 agregado graúdo consistirá de pedra britada, seixo rolado, bÍilado ou não, cascalho, escóna de alto

Íomo ou outros materiais granulares comprovadâmente inertes e de caracterÍsticas semelhantes de diâmetro

máximo superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm.

A água para preparaçâo dos concretos e argamassas deverá ser razoavelmente clara e isenta de óleos,

ácidos, álcalis, matéria orgânica, etc.

0 uso de adiüvos, dispersantes, arejadores, aceleradores, retardadores de pega, etc., só será permitido

mediante autorização expressa da Fiscalizaçã0.

Quando empregados aditivos que tenham contato com a armadura, êstes não poderão conter

ingredientes que possam provocar a corrosâo do aço, particularmente a cofiosão sob tensão.

O equipamento mínimo a ser utilizado será uma betoneira de 250 litros dosador de água.

O concrelo para fins estruturais deverá ser dosado racionalmente a partir da tensão de ruptura

estabelecida no projeto, do tipo de controle do concreto e das características físicas dos materiais componentes.

0s agregados, miúdo e graúdo, deverão obedecer ao prescrito nestas EspeciÍicaçoes e o controle de

água se faz também necessário desde que apresente aspecto ou procedência duvidosa conforme preceitua a

NB 1 da ABNT.

O controle da qualidade do concreto deverá ser Íeito em três fases a saber:

Controle de execuçã0, com a Íinalidade de assegurar o cumprimento dos valores fixados na dosagem,

sendo, para isto, indispensável o controle gravrmétrim do traç0, da umidade dos agregados, da composição

granulométrica dos agregados e do consumo de cimênto para introdução das mneções que se

necessárias à manutençâo da dosagem recomendada;

id$
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> TERRAPLENAGEM

À fiscalizaçao caberá total contÍole dos serviços topográficos, quais sejam, locação do eixo do

traçado, nivelamento e seccionamento transversal, bem como "oÍÍ sets', seu respectivo nivelamento e

a emissão de Notas de Serviço.

Regularização de subleito

Consiste em conformar o leito da rua, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes

e atenos até a profundidade de 0,20 m e as operações, de: espalhamento, limpeza, umedecimenlo ou

aeraçã0, homogen eização e compactação dos solos na densidade equivalente a 100% do Proctor

Normal.

CoÉes

As escavações necessárias no leito das vias poderão ser executadas manual ou

mecanicamente conforme as condições locais.

Quando a plataforma houver atingido o Gleide de projeto, deverá ser procedida a regularizaçáo

do subleito (escarificação até uma profundidade de 20 cm com homogeneizaçáo ê compactação do

material até ser atingida uma densidade equivalente a 95 % do Proctor Normal).

No caso de ocorrência de solos de baixo poder de suporte (CBR < 15%), conforme definido no

item 4.3 deste projeto, nesta camada, os mesmos serão removidos e substituídos por material

R. Josué dê CastÍo,84 - Centro, ltâmbé - PE I CEP:5592íH00 lTelefonedSl ) 3635-1156
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Conkole de verificação da resistência mecânica, com a Íinalidade de estabelecer se o concreto

foi convenientemente dosado de modo a assegurar a tensão mínima de ruptura fixada no projeto. Este

controle será feito pela ruptura de corpos de prova cilíndricos de concreto de acordo com os métodos

estabelecidos pela ABNT.

0 concreto sêrá medido pelo volume, em metros cúbicos, calculado pelas dimensões das

peças executadas e pago âo preço unitário proposto que deverá incluir os custos de fornecimento dos

matenais, preparo, mão{e{bra, utilização de equipamentos, ferramenlas, transportes, lançamento,

adensamênto, cura e qualquer outro serviço necessário à concretagem.

TopograÍia
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adêquado pâra a última camada do subleito, ou aumentar a energia de compactação de forma a obtero CBR

de projeto.

AtêÍros

0s aterros seráo exêcutados utilizando-se os materiais aproveitáveis oriundos dos cortes e/ou

escavados em emprésümos indrcados pela fiscalizaçâ0. Após a colocação dos materiais no leito das vias serâo

procedidas as operações de espalhamento, limpeza, umedecimento ou aeração, homogeneização e

compactação dos solos em camadas de 20 cm de espessura, no máximo, até se obter uma densidade

equivalente a 95 % do Proctor Normal), sendo o material de empréstimo em uma jazida localizada á 8,4 km

geo-referênciado pela coordenadas (UTM): S 914í367,81 e E 275587,69.

Transportes

Os transportes dos solos escavados nas vias ou nos emprésümos serão efetuados em caminhão

basculante, sendo os serviços de responsabilidade da CONTRATANTE. Os locais de boh{ora será indicado

pela fiscalização.

PAVIMENTAÇAO

Pavimentação em paralelepípedo granítico

Os pavimentos graníticos serão constituídos de pedras entalhadas em forma de paralelepípedos e

assentados sobre camada de areia de modo conveniente a fim de possibilitar o entrosamento necessário e

obedecer às condições projetadas de greide, alinhamento e peÍil transversal.

0s paralelepípedos deverão ser de granito ou de oulras rochas que satisfaçâm âs condições

estabelecidas nesta especifi caçã0.

As dimensóes dos paralelepÍpedos seráo as seguintes, em média:

a

Comprimento

Largura

Altura

0,16ma0,20m

0,12ma0,16m

0,12ma 0,16m
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Obs.: A quantidade máxima aceitável de paralelepípedo em 01 (um) meho quadrado é de 35

(trinta e cinco) pedras.

Os meio-Íios e cordões poderão ser de concreto ou entalhados em rocha; para os executados

em rocha, esta deverá possuir as mesmas características daquela utilizada para a mnfecção dos

paralelepípedos e possuir as seguintes dimensÕes mínimas:

0,60 m (curvo)

Cordões: peças destinadas a proteger os bordos do pavimênto ou amarraÍ determinadas

seçóes transversais do pavimento,cujo piso coincide com a superfície do revestimento, a Íim de evitar

o "debulhamento" ou arrancamento dos parâlepípedos, quando a inclinação da via Íor superior a 5%

(velocidade do fluxo pluviomético Íor superior a 4,5 m/s).

Comprimento

Largura

Altura

Comprimento

Largura

Altura

Ensaio de recebimento

0,80 m (reto)

0,12 n

0,40 m

0,50 m

0,12m

0,30 m

De cada canegamento de paralelepípedo, que chegar à obra deverá ser feitos os seguintes

ensaios para determinação de sua aceitação:

- Tomar uma área de (01) um metro quadrado (sugestão: riscar no teneno um quadro de 01 metro de lado), e

colocar as pedras de paralelepípedo, dispostas conforme o assentamento, obedecendo o alinhamento e

espaçamento das juntas e finalmente contar quanlas pedras couberam dentro deste metro quadrado. 0 valor

aceito é de no máximo 35 pedras.

Caso o número de pedras seja superior a 35, deveremos repeür o ensaio

isôo

R. Josué dê Câstro, &4 - CentÍo,ltamH - PE I CEP:5592GO0O lTeleíonêd8l) 3635-1156
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Melo-l?os: peças destinadas a proteger os bordos do pavimento e criar um ressallo protetor dos

passeios ou calçadas
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- Se neste segundo ensaio, a quantidade paralelepípedos ainda for superior 35 pedras, dever-se-á fazer um

terceiro e último ensaio para determinar a aceitação, que se continuar sem atingir a quantidade desejada, o

canegamento deve ser rejeitado.

Para os meio-Íios e cordões de concreto, pré-moldados ou moldados "in loco', a resistência mínima do

concreto à compressão exigida aos 28 dias é de 25 MPa; as dimensões serão as mesmas do tipo em rocha,

ou em casos particulares, indicada pelo proleto.

A ateia para assentamento deverá constituir-se de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de

tonões de argila e matérias estranhas, obedecendo à seguinte granulomehia:

Peneira n0.3 (6,35mm) % que passa = 100

Peneira no. 100 % que passa = 5 a 15

O cimento deverá saüsfazer à especificação "Cimento Porfland Comum', ABNT-EB-1.

As juntas seráo preenchidas com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 3, altemadas em relação

às duas Íadas vizinhas, dê tal modo que cada junta ficasse dentro do terço médio do paralelepípedo vizinho.

A penetÍaÉo da argamassa do rejunto entÍe as pedras devê ser, no mínimo, de í/3 da altura da pedra

(3,3 a 4,0 cm).

0 espaçamento entre as pedras (espessura) deve ser de 1,5 a 2,0 cm.

Os meios-Íios e cordôes sêÍáo assêntados em cavas de fundação previamente compactadas e deverão

ter suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecido em projeto e serão rejuntados com argamassa

como especiÍicado no item argamassa pam re.iuntamento.

O piso dos cordões Íicará na mêsma cota do revestimento que lhê é âdjacente e do meio-fio ficará

acima do revestimento, apÍoximadamente 0,15m.

0 material escavado deverá ser reposto e compactado logo que fique concluído o assentamento dos

meio-fios e cordões.

Qualquer inegularidade ou depressão que venha a surgir após a execuçã0, deverá ser prontamênte

conigida, removendo e remmpondo os paralelepípedos com maior ou menor adiçao do material de

assentamento, em quantidade suÍciente para completa coneção de defeito verificado.

O rejuntamento dos paralelepípedos sêrá eÍetuado logo que seja terminado o assentamento. O

intervalo entre uma e outra operação, fica a critério da Fiscalização; entretanto, o rejuntamento deverá

acompanhar de perto o assentamento, principalmente em regiões chuvosas ou sujeitas a outras causas que

possam danificar o calçamento já compactado.

O alinhamento e perÍil do meio-fio serão veriÍicados antes do início do calçamento, Não d

desvios superiores a 0,05 m, em relação ao alinhamento e perfil estabelecidos.
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A superfície do calçamento não deverá apresentar, sob uma régua de 3,00m de comprimento

sobre ela disposta em qualquer direçã0, depressão superior a 0,01 m.

A espessura da camada de areia para assentamento deverá ser de Scm a 8cm.

0s meiofios e cordóes serão medidos e pagos por metro linear executado.

0 revestimento em paralelepÍpedos será medido e pago por metro quadrado executado.

. Placas de Logradouros

A de identificação de logradouros públicos ou'Placa de Endereç0" deverá ser sêmi-refletiva,

confeccionada em chapa de aço n018, acabamento em pintura eletrostática e legenda em película

reíeliva. As dimensôes da placa sáo 45x25cm. O suporte deverá ser em coluna de aço galvanizado

em chapa 2,25mm, medida 2 %" e 350qn de comprimento. A Braçadeira será em alumínio fundido

para placa de endercço de z\r"

A medição das placas de indicação de ruas será realizada por unidade instalada. O pagamento

será feito a preço unitário contratual, ficando incluídos os custos com manuseio do material, mãode-

obra, encargos, ferramentas e todos os demais itens necessários.

> DRENAGEMPLUVIAL

Toda EspeciÍicaçao técnica referente aos serviços de Drenagem Pluvial, se encontram no

anexo 't deste Memorial "Álúo(o- ES PEclFtcAçoEs IÉcMcÁs Dos s E?vlços DE DRENAGEM

PLUVIAL".

. CONSIDERAçÓES FINAIS

Alterações na obra só serão permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro

responsável pelo projeto e ao Íiscal da obra, qualqueÍ item executado diverso ao projetado sem

autorização que acarretará em custos adicionais serâo de inteira rêsponsabilidade da empresa

vencedora do processo licitatório.

Nenhum material de construção ou equipamento necessário à execução das obras será

Íomecido pela CONTRATANTE cabendo à CONSTRUTORA todas as providências e encargos nesse

sentido.

A obra será administrada por um Engenheiro Civil residente devidamente inscrito no CREA. A

condução do trabalho será exercida de maneira efetiva pelo reÍerido proÍissional, que, para o

desempenho de suas funções contará com a sêguinte equipe mínima

R.Josué de Câstro,84 - CêntÍo,ltâmH - PE I CEP 5592qrco lTêl€foned8l ) 363+I 15ó

www.ltambe.pe.goubí | C PJ: I 0.1 50.050/0001'09
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. Engênheiro Civil

Deverá ser alocado durante 1i6 do período de obra

. Encanegado dê turma

Deverá ser alocado na obra em período integral

o Diário de obras

A CONTRATADA se obriga a manter na obla e fomecer à Fiscalizaçâ0, um "DIARIO DE OBRAS" (Diário de
Ordem), conforme prazo estipulado pela íscalização.

. OrganizaÉo e limpeza do canteiro

0 cantêiro deverá ser mantido limpo e organizado de mnformidade com a NR-18 (í8.2g. Ordem e Limpeza).

Cabe à contratada disponibilizar cones, Íitas zebradas e outros meios que venham a garantir o isolamênto e
sinalizaÉo das áreas aonde venham a ser realizadas as atividades.

. A pavimentação somente será aberta ao tráfego depois que devidamente examinada e aprovada pela

Íiscalização;

. Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada

antecipadamente a Prefeitura;

. Todos os empreiteiros deverão por obrigaÉo acatâr as ordens da fiscalização da obra.

Itambé, 15 de agoslo de 2021

Responsável Técnico

FS
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1. APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Itambé, apresenta o relatório do projeto

básico de engeúaria, para implantação de drenagem em diversas ruas do sistema viario em

Itambé, Pemambuco - Brasil.

Os serviços contemplaram a elaboragão dos projetos básicos de drenagem e quantitativos de

materiais para execução das obras.



2. JUSTIFICATIVA TECNICA

O presente projeto visa a implantação e/ou complementação da infraestrutura de drenagem. Assim,

é imprescindível por parte da equipe técnica da Prefeitura Municipal, que conduzirá este processo,

o acompanhamento de todas as fases a serem implementadas para a realização dos trabalhos.

3. FASESDAEXECUÇÃO

As obras a serem executadas compreendem os seguintes serviços, que estão detalhadamente

descritos nas especificações de serviço deste relatório:

a) Regularização do subJeito;

b) Abertura de valas, preparação paÍa assentamento das tubulações de drenagem e reateno;

c) Colchão de areia "camada de assentamento" dos paralelepípedos;

d) Assentamento, rejuntamento dos paralelepípedos e guias "meio fio" e compactação do

calçamento com rolo vibratório liso;

e) Execução das calçadas e rampas de acessibilidade;

f) Execução da sinalização veÍical.



l.l EstudosHidrológicos

1.1.1 Generalidades

Os estudos hidrológicos visam o conhecimento do regime hídrico das áreas onde serão

implantados o sistema de pavimentação proposto. O presente estudo foi desenvolvido de acordo

com as norÍnas técnicas vigentes, constará dos serviços de coletas de dados, processâmento e

análise dos dados processados.

1.1.2 Dados Utilizados

Os dados utilizados para a Íealizaçáo destes estudos foram os abaixo relacionados:

Estudos de campo e escritório;

Estudos de delimitação de bacias de contribuição.

1.1.3 Parâmetros Hidrológicos

Na determinação das descargas de projeto, foram utilizados os seguintes parâmetros definidos a

segur.r:

o Pluviometria

. Equação das chuvas;

o Período de retorno

r Tempo de concentração;

t Y azáo de projeto;

o Coeficiente de deflúvio.



i .1 .4 Pluviometria

O estado da Pemambuco apresenta precipitação pluviométrica média anual variando entre 953 mm

a3683,7 mm, com clima típico de zonas de influência marítima e com coeficientes de intensidade

suaves conforme apresentado no mapa a seguir.

Mapa de precipitação anual do estado da Pemambuco
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Atlas do estado da Pemambuco - SEPLAN/IDEME, 2003

Prelende-se avaliar a pluviometria, da região abordada no projeto, através dos dados de chuva das

estaÇões hidrológicas mais próximas possíveis, constantes do cadastro de estações da Agência

Nacional de Águas - ANA.

Em função da área de influência, proximidade em relação ao trecho em estudo, bem como duração

e consistência dos dados, elegeu-se o posto pluviométrico, localizado no bairro Nações,

identificado sob o código A320, sob responsabilidade do INMET - Instituto Nacional de

Meteorologia, para definição do regime de chuvas deste projeto.

A localização da estação (constante no sítio da ANA) pode ser consultadas no mapa ilustrativo:

https://tempo.inmet. gov.br/1'abelaEstacoes/A320



Mapa de situação da estação
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Dados da estação

A precipitação média mensal para o período de 1984 a 2016, de acordo com os dados do Instituto

Nacional de Meteorologia, é apresentada no gráfico a seguir. Os dados demonstram que o período

de maior precipitação se concentra entre os meses de março a julho com precipitações máximas

mensais variando entre 620,5 mm a 709,40 mm.

A série anual de chuvas considerada para o posto escolhido, seus histogramas de chuva e número

de dias de chuva, são apresentados a seguir:
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Preciptações Totais Anuais
Estação João Pessoa /Itambé- Cód. 4320
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Precipitações Mensais
Estação João Pessoa/ Itambé - Cód. 4320
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1.1.5 Equação das chuvas

A determinação das alturas de chuva para os diferentes períodos de recorrência e de duração será

realizada com base nos dados de máxima precipitação mensal da estação pluviométrica escolhida.

Para determinaçáo da vazáo diária será empregado o Método da Probabilidade Extrema de

Gumbel, que pode ser descrita pelas seguintes equações:

P -P+o.K

»P
P

n

Sendo:

P= precipitação máxima para um dia para o tempo de recorrência previsto;

P = precipitação média obtida da série histórica;
o = desvio padrão;
K = fator de frequência.
n = número de anos de observação.

A determinação das precipitações associadas a tempos de concentração de 24 horas, I hora e 6

minutos será realizada com base no método das Isozonas. Este método permite que, a partir da

precipitação diária obtida, sejam calculadas as precipitações associadas a durações menores que

24 horas

Para determinar o mapa de Isozonas, o Eng" Jaime Taborga Torrico partiu da observação de que,

para determinadas áreas geográficas, ao se desenhar em um papel de probabilidade as precipitações

de 24 horas e I hora de diferentes estações pluviométricas do Brasil, e prolongando-se as

respectivas retas de altura de precipitação/duração, estas tendem a cortar o eixo das abscissas em

um mesmo ponto. Esta tendência significa que, em cada ârea homóloga, a relaçáo entre as

precipitações de t hora e 24 horas, para um mesmo tempo de recorrência, é constante e

independente da altura de precipitação.

O procedimento a ser adotado consiste de:

lríp - P)2

{ ,-I



. A paÍir do tratamento estatístico dos dados de chuva, será calculada, para a estação

pluviométrica escolhida, a chuva de 1 dia, no tempo de recorrência previsto;

r Conversão da chuva de um dia em chuva de 24 horas, multiplicando-se o valor encontrado

anteriormente pelo coeficiente 1,095 (que é a relação 24 horas/ ldia);

o Determinação, no mapa apresentado na figura a seguir, a isozona correspondente a região

onde se situam a região do projeto. Para o projeto em questão, a isozona adotada é a B;

r Fixação das porcentagens correspondentes a 6 minutos e t hora, para a isozona B;

o Determinação das curvas de "precipitação x duração x frequência" e de "intensidade x

duração x frequência" em função do tempo de recorrência para qualquer duração entre 6

minutos e 24 horas.

Método das isozonas de igual relação
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ISOZONAS DE IGUAL RELAçÃO
TEMPO DE RECORRÊNCIA EM ANOS

ZONA
5 10 15 20 30 100

36,2 35,8 35,6 35,5

38,1 37,5

35,4

37,4 37,3 37,2

35,0 34,7 33,6 32,5 7,O 6,3

36,9 36,6 35,4 34,3 7,5

40,1 39,7 39,5 39,3 39,2 39,1

42,O 41,6 41,4 41,2 41,1

44,O 43,6 43,3 43,2

41,O

43,0 1120

38,8 38,4 37,2

40,7 40,3 39,0

42,6 42,2 40,9

36,0 9,8 8,8

11 ,2 10,0

39,6 12,6 11,2

G

46,0 45,5 45,3

^'7 
Q 47,4 47 ,2

45,1 44,9 44,8

47 ,O 46,8 46,7

44,5 44,1 42,7

46,4 45,9 44,5

41,3

43,1

13,9

't5,4

12,4

13,7

100 49,4 49,1 48,9

Fonte: "Práticas Hidrológicas", José Jaime Taborga Torrico, Rio, 1974. Método das Isozonas

48,8 48,6 48,3 47,8 46,3 44,8 14,9

1 Hora / 24 horas chuva 6min/ 24h Chuva

50 100 1.000 10.000 5-50

B 8,4

D

.:c

E

.F

'16,7



O tratamento estatístico dos dados pluviométricos do posto selecionado, seus gráficos de

"intensidade x duração x frequência" e "precipitação x duração x frequência, são apresentados a

seguir.

ANÁLISE ESTATÍSTICA PLUVIOMÉTRICA DAS PRECIPITAÇOES MÁXIMAS DIÁRIAS

ESTAÇÂO: JOÃOPESSOA ENTIDADE: INMET

cÓDIGo: A32o

PERIODO: 1984 À ZOI O

1l

Data

dlmla

P

(mm)
m

P-ordenadâ
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P-P (P-i)' F:n/(m+l)',% Tr=l/F
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8

4
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23
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l9
2t
26
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l5
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I

3l
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l8
t4

ll
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t7
't

5
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l3
3

2

27

22

l6

t8/07 fi984

08/05/1985

t2/03/1986

t0/0't lt98'7

25/07/1988

12t07 /t989

21107 /1990

t6/0411991

24t06/t992

2110"t /1993

t6/07 /1994

27 /071t995

t3 t01 n996

t8/02/1991

26101/1998

t8/03/1999

26/06t2000

29104/2001

t0/0712002

l5/06/2003

26/07 /2004

16t05/2005

22/06/2006

t3/06/2007

t6/0612008

23t0st2009

I8/06/2010

20t0212011

28t0612012

04/09/2013

t410512014

08/03/2015

09t05120t6

124,60

130,80

135,40

147,20

68,40

92,80

131,20

63,90

100,90

95,60

85,20

141,40

1t 1,20

99,60

91,80

6r,40

168,20

56,80

89,40

103,40

I16,70

129,80

4'.7 ,20

105,40

139,20

146,60

41,60

I19,80

151,60

t59,20

75,50

94,20

108,40

168,20

r 59,20

151,60

147,20

146,60

141,40

139,20

135,40

131,20

130,80

r 29,80

t24,60

I19,80

116,70

I I1,20

108,40

105,40

103,40

100,90

99,60

95,60

94,20

92,80

9l,80

89,40

85,20

? ( §í'l

68,40
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Obs.: Método de "Probabilidade Extrema de Gumbel" - Ver publicação do DNIT IPR 715 ' 2005

"Mótodos Estatisticos - Método de Gumbel, p31".

n = 33

o I(P _ P)'
n-l

:33.23

P =LP = tot.t
n

Valores dc K (GUMBEL)

n
Tr -Tempo de Recorrência em anos

15 20 25 50 r005 l0
33 0,8s6 1,525 1,897 2,188 2,369 2,996 3,618

P-P+o.K
Sendo: P= precipitação mríxima paÍa um dia para o tempo de recorrência previsto;

Cálculo das Prccl itações Máximas

Método de Gumbel (Fórmula de Vem Te Chow)

I'R - Tempo de
Recorrência

(anos)
P=k (' P (dia)

(mm)
P (24h)
(mm)

P (1h)
(mm)

P (0,1h / 6min)
(mm)

) 107,10 0,856 33,23 135,55 148,43 56,55 12,47

10 107,10 |,525 33,23 157 ,78 t72,77 65,31 14,51

15 107,10 1,897 33,23 170,14 186,31 69,87 15,65

20 107,10 2,t88 33,23 179,82 196,90 73,64 16,54

25 107,10 2,369 33,23 185,83 203,48 75,90 17,09

50 t07,t0 2,996 33,23 206,67 226,30 83,51 19,01

100 107,10 3,618 33,23 227,34 248,94 91,11 18,67



QUADRO DE PRECIPITAÇ ÕES E INTENSIDADES, EM FUNÇÃo DA DURAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO E DO TEMPO D[ RECORRÊNCIA

TR (anos) 5 l0 15 z0 25 50 100

Tempo de Duração de
Chuva

P P I I P P PP

(min) (h) (mm) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm) (mmÀ) (mm) (nm/h) (mm) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm) (mm.ft)

6 0,1 0 12,47 124,68 14,51 145,13 15,65 156,50 16,54 165,39 '17,09 170,93 19,01 190,09 18,61 186,70

10 0,17 21,79 128,t6 25,25 148,54 27 ,11 159,48 28,6\ 168,30 29,s3 113,68 32,64 192,03 33,99 199,91

t2 0,20 24 ,7 4 123 ,7 1, 28 ,66 I 43 ,28 30,75 153,73 32,44 t62,19 33,47 167,33 36,9'7 184,83 38,84 194,20

36 0,60 45,93 '16,55 53,07 88,45 56,80 94,67 59,88 99,80 61,73 102,89 67,97 113,28 13,66 t22,76

60 I,00 56,55 56,55 65,31 65,31 69,87 69,87 73,64 73,64 75,90 75,90 83,51 83,51 9l,l I 9l,l I

120 2,00 72,44 36,22 83,89 41,94 90,00 45,00 94,95 47,48 97,96 48,98 108,20 54,10 118,40 59,20

240 ,1,00 90,64 22,66 105,1 8 26,30 I13,07 28,27 119,3'7 29,84 123,24 30,81 136,49 34,12 149,67 37,42

t440 24,00 148,43 6,18 172,77 7,20 186,31 1,16 196,90 8,20 203,48 8,48 226,30 9,43 248,94 10,37

Obs.: As precipitações de 0,1 hora, t hora e 24 horas foram plotadas no papel de probabilidade de "Hershfild e wilson", sendo as demais obtidas pela

interpolação gráfica.

I I
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Estação João Pessoa /Itambé A320

Curva De Intensidade - Duração De Precipitação - Frenquência
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L l.6 Período de retorno

O período de retomo ou tempo de recorrência representa o intervalo de tempo médio, em anos,

em que se espera que um determinado evento veúa a ser igualado ou superado, pelo menos uma

vez

Este risco pode ser calculado através da formula teórica deduzida da teoria da probabilidade a

seguir apresentada.

R = 100. t- (+)']

Sendo,

R = Risco em percentagem;

T = Período de retomo em anos;

N = Vida útil da obra em anos.

Desta forma consideramos o TR : 10 anos e uma vida útil de 50 anos, terá um risco de 99,99 por

cento de chance de ocorrer esta chuva de projeto.

Comumente são adotados os seguintes períodos de retomo, confoÍne IS 20312006' do

DepaÍamento Nacional de Infraestrutura de TranspoÚes - DNIT'

Dispositivo TR (anos)

D em Su cial 5 e 10

l0em SubsuperficialDrenag

Bueiros Tubulares ls (canal) / 25 (orifício)

Bueiros Celulares 25 Canal /s0
100

orificio

PorÍes



1 .1.7 Tempo de concentração

Definido como sendo o tempo necessário para que toda a iirea drenada passe a contribuir na seção

de estudo. De maneira geral, o tempo de concentração de uma bacia qualquer depende de vários

parâmetros tais como:

r Forma da bacia;

o Área da Bacia;

. Recobrimentovegetal;

. Comprimento do talvegue:

o Declividade do talvegue.

Várias são as equações possíveis de serem utilizadas para a determinação deste tempo, entre elas

utilizamos a de Kirpich, que foi desenvolvida para zonas rurais e posteriormente adaptada para

uso em áreas urbanas, tomando a seguinte forma.

o,o!95. LorT . F
T, = __ Iffi_

Sendo:

Tc - Tempo de concentração , em (min);

L - Comprimento do talvegue, em (m);

I - Declividade média do talvegue, em (rnlm);

F - Fator de correção característico da superficie em áreas urbanas'

Fator rle correção para fórmula de Kirpich em árcas urbanas

Tipo de superfície

Solo nú em suPerfície P lana (bacia rura l) 1,0

Pastagem, relva 2,0

concreto armado ou asfáltico 0,4

Gramados bem conservados 1,0

Escoamentos em canais de concreto

Adaptado de Briére, 1994

o,2

F



Considerando-se que as microbacias possuem áreas inferiores a 1 Ha, optou-se pela adoção do

tempo de concentração de l0 minutos, conforme tabela 48 do manual de drenagem do DNIT -
tPR-724/2006.

No projeto de galerias de drenagem, o tempo de concentração em determinado ponlo de um

conduto será igual a soma de dois componentes, a saber:

Tc:Ti+Tp

Onde:

Ti - tempo de escoamento superficial ou lempo de entrada. É o mesmo que tempo de

concentração referido à primeira boca-deJobo à montante;

Tp = tempo de percurso. É o tempo de escoamento dentro da galeria, desde da boca-de-lobo ou

caixa de ralo até a seção do coletor que se considera.

Já o tempo de percurso entre dois PV é calculado dividindo-se o comprimento do trecho entle os

dois PV pela velocidade (V) de escoamento (m/s) e por 60 como segue:

Tp=L/Vx60

Sendo:

Tp - tempo de percurso (min)

L - distância entre dois PV's (m)

V - velocidade de escoamento (m,/s)



1.1.8 Vazão de projeto

As vazões de projeto poderão ser determinadas por métodos de cálculo distintos, segundo o

tamanho da bacia de contribuição. De acordo com o manual de projetos de drenagem da ABPv

- Associação Brasileira de Pavimentação, para cada limite de area, deve-se aplicar um dos

seguintes métodos:

Critério para escolha do método de cálculo davazão

Dados Local Á.Êa ( na )

.idade < 1

campo <400

Semdados cidade > 1

campo 400a 1,000

campo > 1.000

Comdadosde 10a 15anos

Fonte: ABPv - Associação Brasileira de Pavimentação, 2008

com base nas dimensões das microbacias urbanas, o método a ser empregado será o Racional,

cujo a descrição será detalhada a seguir:

Mótodo Racional

Método

Reional

Racionál coírigido

Hid roúana LJnitáio ÍÍia nCu la r (H IJÍ)

Etatbticos

para determinar a vazáo de contribuição das bacias com área até 1Há (em areas urbanas) será

aplicado o método racional, cuja notação é:

C.I.A
Qc - 360

Onde:

Qc - Vazão de projeto em m3/s

A - Álea drenada da bacia (Ha)

I - Intensidade de chuva (mm,/h), sendo igual a P/d (precipitação sobre a duração)

C - Coeficiente de escoamento superficial (adimensional)

a Método Racional Corrigido

I



Para determinar a vazão de contribuição das bacias com área acima de I Ha (em ríreas urbanas)

será aplicado o método racional corrigido, a fórmula original é ajustada pelo coeficiente de

distribuição (n), cuja notação é:

C.I,A,Nn--
360

Onde:

Qc - Vazão de projeto em m3/s

A - Área drenada da bacia (Ha)

I - lntensidade de chuva (mm./h), sendo igual a P/d (precipitação sobre a duração)

C - Coeficiente de escoamento superficial (adimensional)

n - Coeficiente de distribuição adimensionai: A-0.15;

1 .1 .9 Coeficiente de deflúvio ou Runoff

Os coeficientes de deflúvios foram escolhidos em função de fatores tais como: natureza geológica

do solo, relevo topográfico, intensidade de chuva, tipo de pavimentação e condições

meteorológicas da região foram considerados. Além também, de considerar a importância do

empreendimento.

Para as regiões urbanas abrangidas, pelo projeto proposto, os coeficientes ponderados de deflúvio

adotado foram:

Regiões residenciais com ruas asfaltadas: 0,55;

Regiões residenciais com ruas em paralelepípedos: 0,50;

Na tabela a seguir, encontram-se respectivamente os valores dos coeficientes de deflúvio "C"

para aplicação no Metodo Racional.

Valores de C em função de superficies



Pavimento:

Aíalto

ConcÍeto

Calçadas

Telhados

Iolos
Gramados - solos arenosos:

?lano,2o/o

Médio, 2 a 79à

lngfeme,7olo

Gramados - solo compacto:

?lano,2o/o

Mêdio, 2 a 7'/o

íagreme,To/o

Fa ixa

0,?0 a 0,95

0,80a 0,95

0,75a 0,85

0,75 a 0,95

0,70a 0,85

0,83

0,88

0,80

0,8s

0,78

0,05a 0,10

0,10 a 0,15

0,15 a 0,20

0,13 a 0,17 0,15

4,18a0,22 0,20

0,15a0,35 0,30

Fonte: Tucci, 1995 e DNlf,2006

0,08

0,13

0,18

Valores de C para áreas com uso e ocupação específicos

DESCRIÇÀO DAS ÁREÂS DAS BACIAS TRIBUTÁRüAS C

Comércio:

Áreas centrais 0,70 a 0,95

Áreas da peri{eria d o centro 0,50 a 0,70

ResideÍElal:

Áreas de uma única íamilia 0,30a0,50

l\íultiunidades, isoladas 0,40a 0,60

ÍVultjunidades, ligadas 0,00 a 0,7S

Residencia I (su burban a) 0,25 a 0,40

Área deapartamentos 0,50 a 0,70

lndustrial:

Áreasleves 0,S0 a 0,80

Áreasdensas 0,60 a 0,90

Parques, cemitérios 0,10 a 0,25

Playgrounds 0,20 a 0,35

Pátio e espaço de serviços de estrada de Íero 0,20 a 0,40

Íerrenos baldios 0,10 a 0,30

Fonte: Manual de Hidíologia Easica - DNÍI, 2006

C
TIPO DESUPERÉCIE

Esperado


