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1. APRESENTAÇÃO

A empresa Engenho Projetos e Construções Ltda. apresenta à
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, o Projeto Executivo de
Engenharia para Pavimentação:

RODOVIA: MT-100
TRECHO: Torixoréu / Pontal do Araguaia
SUBTRECHO: Fim da Pavimentação (p/ Torixoréu) / Início da Pavimentação (p/
Pontal do Araguaia)
SEGMENTO: Estaca 0 a Estaca 902 + 8,5
EXTENSÃO: 18,048 km
SRE: 100EMT0190 – 100EMT0210 - 100EMT0215 - 100EMT0220

Os instrumentos legais que caracterizam a elaboração deste projeto são
os seguintes:

FISCALIZAÇÃO: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA
ELABORAÇÃO: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
IC: 068/2016/00/00 - SINFRA
PROCESSO: 592126/2015
EDITAL: Concorrência Pública nº 003/2016 – Lote 04

O Projeto Executivo é apresentado através dos volumes discriminados a
seguir:
Tabela 1 – Relação dos Volumes de Projeto

VOLUME
1
2
3
3A
3B
3C
4
Volume 1– Relatório de Projeto

TÍTULO
Relatório de Projeto
Projeto de Execução
Memória Justificativa
Estudos Ambientais
Estudos Geotécnicos
Notas de Serviço e Cálculo de Volumes
Orçamento
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Volume 1 – Relatório de Projeto - apresentado em formato A4, contém
a descrição dos estudos, projetos realizados e suas justificativas, além da
identificação dos profissionais constituintes do projeto.
Volume 2 – Projeto de Execução – apresentado em formato A3,
contém as plantas, perfis, seções transversais tipo, projetos tipos, desenhos
esquemáticos, listagens e demais elementos necessários à execução da obra.
Volume 3 – Memória Justificativa - apresentado em formato A4,
contém a descrição das metodologias utilizadas nos estudos e projetos elaborados e
os resultados obtidos.
Volume 3A – Estudos Ambientais – apresentado em formato
A4, compõem-se dos estudos ambientais do referido segmento.

Volume 3B – Estudos Geotécnicos – apresentado em formato A4,
compõem-se dos boletins de sondagem e dos resultados dos ensaios realizados com
os materiais do subleito, cortes, empréstimos e ocorrências de materiais para
pavimentação.
Volume 3C – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes – apresentado
em formato A4, compõem-se das Notas de Serviço e Cálculo de Volumes.

Volume 4 – Orçamento – apresenta o relatório final do orçamento de
obras.
1.1. MAPA DE LOCALIZAÇÃO
A seguir será apresentado o mapa de localização da obra objeto deste
projeto, rodovia MT-100, trecho: Torixoréu / Pontal do Araguaia.
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Figura 1 – Mapa de Localização
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2. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS PROJETOS

Apresentamos quadro resumo com identificação dos profissionais
responsáveis pela elaboração dos volumes de projeto:
Tabela 2 – Relação dos Responsáveis pelo Projeto
Projeto Executivo

Empresa

Profissional
Responsável

CREA

Coordenador
Projeto Executivo

Engenho Projetos e
Construções Ltda.

Eng. Luiz Antônio
Magalhães

1483/D-GO
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3.1. CONTAGEM DE TRÁFEGO
3.1.1 Objetivo

Os estudos de tráfego visaram quantificar e qualificar o tráfego usuário
da rodovia MT-100, trecho: Torixoréu / Pontal do Araguaia, a fim de se obter o número
de solicitações correspondentes a um eixo padrão de 8,20ton., número “N”, em um
período de projeto de 10 anos, com o propósito de se dimensionar os serviços de
reforço do pavimento existente.

Considerou-se uma taxa de progressão do tráfego de 3,0% a partir da
contagem realizada no ano de 2019. Usando esta taxa de crescimento de 3% fez-se
uma projeção do volume de tráfego médio diário até o ano de 2035.

O número de solicitações de um eixo padrão de 8,20ton. durante o
período de projeto, ou melhor dizendo, número “N”, foi encontrado somando-se o
número de solicitações do ano de 2020 a 2030 resultantes do produto dos fatores de
veículo diários de cada método (USACE e AASHTO), acima encontrados, por 365 dias
vezes o fator de pista.

No presente projeto, por se tratar de pista simples, o fator de pista usado
foi de 0,5.

No presente projeto, considerando o ano de abertura ao tráfego em 2020
e vida útil de 10 anos, até o ano de 2030 o número “N” encontrado foi de 3,82x106
(três milhões oitocentas e vinte mil solicitações) pelo Método USACE e um número
“N” de 9,17x105 (novecentas e dezessete mil solicitações) pelo Método AASHTO.
O maior número “N”, 3,82x106, foi o número usado para cálculo do
reforço do pavimento existente.

Volume 1– Relatório de Projeto

13

MT-100

Os estudos da contagem de tráfego referentes a essa etapa do projeto
encontram-se detalhadas no Volume 3 – Memória Justificativa.

3.2. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os estudos geotécnicos abrangem os estudos de subleito e estudos de
ocorrências de materiais para pavimentação. Realizam a prospecção através da
realização de sondagens, com coletas de amostras, em fontes de materiais, para
verificação e validação dos estudos geotécnicos desenvolvidos para composição das
camadas do pavimento, além de caracterizar o subleito do trecho a ser implantado e
pavimentado.

3.2.1. Estudo de Ocorrências de Materiais para Pavimentação

3.2.2.1. Estudos de Jazidas

Foram feitos estudos de jazidas de cascalho, material a ser utilizado nas
camadas de base e sub-base de pavimento, entre elas: J1 – Distância Fixa de 47,92
km da Estaca 0 e J2 – Distância Fixa de 6,52 km da Estaca 0 em ocorrências
encontradas nas proximidades do segmento a ser restaurado.

Foram feitos ensaios de laboratório para caracterização dos materiais da
jazida, do tipo: limites físicos, equivalente de areia, compactação (Proctor
Intermediário ou Modificado) e Índice de Suporte California (ISC). Foram feitos
ensaios de granulometria antes da compactação do material da amostra de cada
jazida.

As croquis e planilhas contendo os dados de estudos de Jazidas são
apresentadas no Volume 3A – Estudos Geotécnicos.

3.2.2.2. Estudos para Pedreiras
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A investigação de campo detectou a ocorrência de uma pedreira
principal para atender à execução dos serviços de pavimentação da rodovia MT100, trecho Torixoréu / Pontal do Araguaia.
Pedreira indicada: MINERAÇÃO MONTIVIDIU LTDA – distância fixa de
127,7 km, da estaca 219, da rodovia MT-100.

Assim foram coletadas amostras de Brita 0 e Brita 01.

Os seguintes ensaios foram realizados:
✓ Ensaio de abrasão Los Angeles;
✓ Ensaio de índice de forma;
✓ Avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio
ou de magnésio;
✓ Ensaio de Adesividade à ligante betuminoso;
✓ Determinação da composição granulométrica.

As fichas de ensaios, contendo os dados de estudos de agregados, são
apresentadas no Volume 3A – Estudos Geotécnicos.

3.2.2.3. Estudos para Areal

A investigação de campo detectou a ocorrência de um areal principal no
Rio Piranhas, no Município de Piranhas - GO, com distância fixa de 93,40 km da
estaca 219, lado direito da rodovia MT-100, para atender a execução dos serviços de
pavimentação da rodovia MT-100, trecho Torixoréu / Pontal do Araguaia.

Assim foram coletadas amostras do material e os seguintes ensaios
foram realizados:
✓ Granulometria por peneiramento;
✓ Equivalente de Areia;
Volume 1– Relatório de Projeto
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✓ Teor de Matéria Orgânica.

As fichas de ensaios contendo os dados de estudos de areal são
apresentadas no Volume 3A – Estudos Geotécnicos.

3.3. ESTUDO HIDROLÓGICO
O presente estudo realizado na rodovia foi desenvolvido em acordo com
as publicações em vigência disponibilizadas pela Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DNIT, mormente o disposto na IS-203 – Estudos
Hidrológicos e no Manual de Drenagem de Rodovias – publicação IPR-724.

Realizou-se a coleta de elementos para a definição das dimensões da
bacia utilizando-se imagens de satélites georreferenciadas (ASTER GDEM). A fase
que consistiu no processamento dos dados pluviométricos para apresentação e
conclusão do estudo hidrológico, possibilitou o cálculo da vazão hidrológica e a
verificação da obra de arte mais adequada a este Projeto de Engenharia nesta
rodovia.

Os dados utilizados para a realização do estudo hidrológico, seguem
abaixo:
✓ Imagens de Satélite;
✓ Dados pluviométricos fornecidos pela Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL e Agência Nacional de Águas - ANA, sendo a estação
escolhida a mais representativa;
✓ Estação TORIXORÉU, no Município de Torixoréu, estado de Mato
Grosso, com dados pluviométricos de 1975 a 2006 (26 anos de estudo
consistido e utilizado nos cálculos).
Os Estudos Hidrológicos referentes

a

essa

etapa

do projeto

encontram-se detalhadas no Volume 3 – Memória Justificativa.
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3.4. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Os levantamentos topográficos foram realizados para possibilitar os
estudos de melhoria de traçado e greide. A seguir será apresentada a metodologia
utilizada para execução destes levantamentos.

3.4.1. Marcos de Apoio Local

Foram implantados um total de 3 marcos de concreto (padrão IBGE),
sendo um para cada 3 km aproximadamente, no terreno às margens do trecho em
estudo. Estes marcos ou rede de apoio local servirão como referência de nível e
localização, referenciados a um datum de origem do país, proporcionando um controle
planialtimétrico dos levantamentos topográficos. Devido a algumas eventualidades do
campo que podem influenciar na qualidade do sinal Global Positioning System (GPS),
observaram-se objetos que possam obstruir os sinais, produzir multicaminhamento e
obstruções no horizonte. Além de um cuidado especial à leitura e registro da altura da
antena, que deve ser observada no início e no fim do rastreio.

3.4.2. Posicionamento Relativo Estático
Neste método utilizam-se dois ou mais receptores geodésicos que
rastreiam simultaneamente os satélites por um determinado período. Devido ao
planejamento, estratégia de campo e seleção do método de processamento, dividiuse a rede em pontos iguais. O Marco Base de 1º ordem foi estrategicamente escolhido
e rastreado por pelo menos 9 horas através do método de posicionamento relativo
estático. Etapa assim denominada de transporte de 1ª ordem.

Na sequência os demais vértices foram rastreados utilizando receptores
móveis (rover), rastreando simultaneamente em média de 25 (vinte e cinco) minutos,
utilizando o método de posicionamento relativo estático rápido, tendo como base de
referência os vértices de 1ª ordem (Base) e obedecendo um vetor base máximo de 18
km (distância entre base e rover). Esta etapa é denominada de transporte de 2ª ordem.
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O rastreio dos vértices de 1ª e 2ª ordem foi executado com receptores GNSS de dupla
frequência (L1 e L2) de marca Topcon, modelo Hiper V.

3.4.3. Pós-Processamento

Inicialmente os dados brutos GPS coletados foram transferidos para o
computador através do programa comercial Magnet Field. Para manipulação e
processamento é necessária a conversão para RINEX. Através do software Topcon
Magnet Field, realizou o cálculo do transporte de 1ª ordem, pelo método (PPP)
POSIÇÃO POR PONTO PRECISO, disponibilizado pelo IBGE. O processo de
triangulação dos vértices rastreados é necessário para a amarração destes pontos de
apoio.

Na sequência, para o transporte de 2ª ordem, as coordenadas dos
demais vértices da rede de apoio são determinadas utilizando o referencial já
materializado e com coordenadas conhecidas (vértices do transporte de 1ª ordem),
ajustando os demais vértices com suas respectivas bases.

3.4.4. Levantamento por Método Relativo Cinemático

Com as referências planialtimétricas implantadas e georreferenciadas
(marcos de apoio local), foi executado o trabalho de levantamento topográfico
utilizando a técnica de posicionamento relativo cinemático, com solução em tempo
real, também conhecido como Real Time Kinematic (RTK). Essa metodologia consiste
na correção diferencial em tempo real processada nos receptores móveis, em função
de dados transmitidos por telemetria a partir de receptor estacionado sobre uma
estação base (controle básico ou geodésico), cujas coordenadas são conhecidas.
Assim, realizou- se o cadastro das feições topográficas solicitadas pelo DNIT. Os
receptores utilizados neste posicionamento são de dupla frequência (L1 e L2) de
marca Topcon, modelo Hiper V.
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3.4.5. Metodologia
A escolha do método de observação nos levantamentos com GPS
depende das necessidades particulares do projeto em questão, especialmente do
nível de precisão que se deseja obter. Para execução do serviço foram observadas
as seguintes normas técnicas ou referências bibliográficas:

•

ABNT

-

ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS. NBR 13133.
•

Execução de Levantamento topográfico. Rio de Janeiro, maio de 1994.

•

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.

•

Especificações e normas gerais para levantamento geodésico.
Resolução PR n° 22 (21/07/1983).

•

ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/pdf/bservico1602.pdf
IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.

•

Especificações e normas gerais para levantamento GPS: Versão
preliminar. Resolução PR n° 05 (31/03/1993).

•

ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/pdf/normas_gps.pdf

•

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.
Resolução do presidente nº 22/2005, de 25/02/2005 que altera a
caracterização do Sistema Geodésico Brasileiro.

•

ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/projeto
Mudanca_referencial_geodesico/legislação/rpr_01_25fev2005.pdf

•

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.
Manual do usuário posicionamento por ponto preciso. Versão março
2009.

•

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/ppp/manual ppp.pdf

•

IBGE-INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.

•

Recomendações para levantamentos relativos estáticos - GPS.
Abril de 2008. ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/pdf/recom
gps internet.pdf
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Para a rede implantada foi adotada uma referência horizontal e vertical
para o pós-processo das coordenadas geodésicas e altimétricas transportadas da
rede do IBGE.

Datum utilizado:
•

Datum Vertical: GRS80

•

Datum Horizontal: SIRGAS2000

•

O trabalho de campo foi condicionado às Instruções de Serviço do DNIT
(IS-205), destacando-se os seguintes tópicos:

•

Marcos topográficos posicionados estrategicamente em pontos
notáveis;

•

Coletar pontos notáveis do corpo estradal (método RTK):

•

Seção a cada 20 metros de distância e 35 metros de largura para cada
lado do eixo.

•

Cadastro pontos notáveis como: Bordos e Eixo da estrada existente,
Cercas, Postes, Edificações, Pontes, Bueiros, Erosões, etc...

Nos levantamentos feitos com RTK foram configurados apenas
soluções fixas (excluindo soluções flutuantes ou autônomas), esperando-se
precisões pontuais, seguindo a mesma precisão nominal do equipamento, que é de
1 (um) centímetro ± 1ppm (parte por milhão) para a componente planimétrica e 2
(dois) centímetros para a componente altimétrica. Após o levantamento os pontos
rastreados foram descarregados e em seguida, convertidos de altura geométrica
para ortométrica, através de uma planilha eletrônica EXCEL a partir dos valores da
ondulação geoidal obtidas no aplicativo MAPGEO 2010 (IBGE). Estes dados foram
transferidos para uma tabela ASCII (texto) juntamente com as descrições de cada
ponto, anotadas pelo topógrafo na caderneta de campo.

3.4.6. Produto a Ser Fornecido

Será entregue, em anexo, contendo as seguintes informações:
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•

Relatório com descrição do serviço executado; contendo informações
do processamento dos pontos coletados por RTK, bem como a
monografia das bases geodésicas utilizadas para os levantamentos.

•

Planta baixa em DWG, contendo a representação gráfica dos
levantamentos topográficos, onde serão mostradas as curvas de níveis
equidistantes de 1m, e todos os pontos notáveis referentes ao
levantamento planialtimétrico semi-cadastral.

Tabela 3 – Marcos de apoio MT-100, trecho Torixoréu / Pontal do Araguaia

RN 112
N 8208558.164
E 332982.178
Z 336.378

RN 129
N 8216388.560
E 331906.388
Z 389.729

RN 131
N 8217057.546
E 332680.674
Z 387.270
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3.7. ESTUDOS AMBIENTAIS

Os Estudos Ambientais se configuram como o documento norteador de
diretrizes ambientais para mitigação, minimização e/ou compensação de impactos
que porventura se instalem em decorrência das intervenções físicas, bióticas e
sociais advindas da execução de serviços de pavimentação da rodovia MT-100,
trecho Torixoréu / Pontal do Araguaia.

Os Estudos Ambientais referentes a essa etapa do projeto encontramse detalhadas no Volume 3 – Memória Justificativa.
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4 – PROJETOS
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4.1. PROJETO GEOMÉTRICO

O

Projeto

Geométrico

foi

desenvolvido

procurando

seguir

as

recomendações técnicas contidas nas Normas para o Projeto Geométrico de Estradas
de Rodagem do DNIT. De acordo com as Normas constantes do Manual, esta rodovia
é classificada como classe IB desenvolvendo-se por região ondulada, tendo sido
adotadas para o presente projeto as características técnicas indicadas a seguir,
embora,

atualmente,

a

rodovia

não

apresente

total

observância

dessas

características:
•

Classe: 3

•

Velocidade diretriz: 80km/h

•

Largura da plataforma acabada: 7,0 m de pista e 2,0 m de acostamento
para cada lado

•

Declividade longitudinal máxima: -3,0 %

•

Raio mínimo: 230 m

•

Distância mínima de visibilidade de parada: 85 m

•

Distância de visibilidade de ultrapassagem: 420 m

•

Abaulamanto da plataforma: 3,00%

•

Largura da plataforma de terraplenagem: 14,0 m

O projeto planimétrico foi desenvolvido sobre a base do levantamento
topográfico e visou a melhoria físico-operacional do local. Como resultado, foram
geradas plantas por processo eletrônico, contendo as informações topográficas
pertinentes e os seguintes elementos:
•

Malha de coordenadas;

•

Eixo de locação estaqueado de vinte em vinte metros;

•

As curvas de nível da faixa levantada com equidistância vertical de um
metro;

•

Os acidentes geográficos e físicos levantados no cadastro, tais como:
rios com a toponímia local, cursos d'água, alagados, açudes, pontes,
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pontilhões, bueiros, posteamento, acessos, interseções, etc., e toda a
gama de detalhes que interesse ao projeto;
•

Os bordos da plataforma.
Os detalhamentos do projeto geométrico referentes a essa etapa do

projeto encontram-se detalhadas no Volume 2 – Projeto Executivo.

4.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem tem como objetivo quantificar o volume de
material necessário para a implantação do greide projetado de construção da MT-100,
trecho entre Torixoréu e Pontal, além de garantir a otimização no processo de
distribuição de materiais. O projeto de terraplenagem foi elaborado de acordo com os
requisitos exigidos na IS-209 – Instrução de Serviço para Projeto de Terraplenagem.

Os estudos de drenagem realizados referentes a essa etapa do projeto
encontram-se detalhadas no Volume 3 – Memória Justificativa.

4.3. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O projeto de pavimentação foi elaborado com o objetivo de dotar o trecho
de uma estrutura de pavimento que atendesse às solicitações do tráfego ao longo do
período de projeto de 10 anos.

Para o dimensionamento das camadas do pavimento, a estrutura
proposta é dimensionada, em um primeiro momento, tal que sejam atendidas as
premissas de projeto pelo método do DNIT, que é um método empírico e está
fundamentado, basicamente, na proteção do subleito contra a geração de
deformações plásticas excessivas durante o período de projeto.

Na sequência, a estrutura é verificada por meio do Método da Análise
Mecanístico, que também permite contemplar no dimensionamento o problema do
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trincamentos por fadiga das camadas asfálticas nos pavimentos flexíveis, através da
aplicação de modelos de previsão de desempenho do tipo mecanístico-empírico
embasados em propriedades mecânicas fundamentais dos solos e materiais de
pavimentação.

Os dados para dimensionamento do pavimento e demais análises sobre
essa etapa do projeto encontram-se detalhadas no Volume 3 – Memória
Justificativa.

4.4. PROJETO DE DRENAGEM

O projeto de drenagem tem como objetivo interceptar e captar,
conduzindo ao deságue seguro, as águas que, sob qualquer forma, atingem o corpo
estradal, criando condições para conservação do pavimento, controle de erosão,
preservação do trânsito e veículos e evitar o acúmulo e a retenção de água na rodovia
e suas cercanias.

Os elementos que basearam a elaboração do projeto de drenagem
foram: o estudo hidrológico, os projetos: geométrico, de terraplenagem e
pavimentação.

Os estudos de drenagem realizados referentes a essa etapa do projeto
encontram-se detalhadas no Volume 3 – Memória Justificativa.

4.5. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

4.5.1. Defensas Metálicas

Defensas são dispositivos de proteção, rígidos e maleáveis, contínuos,
que apresentam resistência e dimensões capazes de possibilitar que os veículos
desgovernados sejam reconduzidos à pista, sem brusca redução de velocidade, nem
perda de direção. As defensas metálicas previstas serão implantadas nos segmentos
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mais críticos do trecho, obedecendo às diretrizes do DNIT e os critérios básicos da
norma NBR 6971:2012 e NBR 15486:2016.

Os detalhamentos realizados referentes a essa etapa do projeto
encontram-se detalhadas no Volume 3 – Memória Justificativa.

4.5.2. Hidrossemeadura
Hidrossemeadura consiste na implantação de vegetação herbácea em taludes
(cortes e aterros) ou áreas de uso de difícil acesso para aplicação, através de
bombeamento e aspersão de solução aquosa, contendo uma mistura de adubos
minerais ou orgânicos, mulch, nutrientes, adesivos e mistura de sementes de
gramíneas e leguminosas.
No caso do terreno ter sofrido total remoção da camada de solo original e esta
não poder ser recolocada deve-se fazer a análise do solo e incorporar adubação
corretiva, considerando as necessidades das espécies vegetais.
Os dados e análises para este tipo de projetos estão descritos no
Volume 3 – Memória Justificativa.

4.6. PROJETO DE SINALIZAÇÃO
O projeto de sinalização a ser executado visa promover maior segurança
e regulamentar o uso da via, orientando e fornecendo informações ao usuário. Foi
elaborado de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, em vigor, e seguindo
os princípios de engenharia de tráfego e trânsito preconizados em conformidade com
as normas e manuais em vigor no DNIT e CONTRAN/DENATRAN.

O Projeto de Sinalização é composto por sinalização vertical, sinalização
horizontal e dispositivos auxiliares, os quais deverão adotar critérios que atendam as
condições mínimas de segurança viária em relação a sua visualização com o veículo
em movimento na velocidade praticada na rodovia. A velocidade diretriz será de 80
km/h, de acordo com as características técnicas e operacionais do projeto geométrico,
sendo um dos parâmetros para a definição e dimensionamento dos elementos
constituintes do sistema de sinalização.
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Serão implantados os seguintes elementos:
•

Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente
refletiva, com películas tipo III e tipo IV (não refletiva) para tarjas,
legendas e símbolos pretos;

•

Pintura de marcas longitudinais - Tinta à base de resina acrílica
emulsionada em água com espessura de 0,5mm.

•

Pintura símbolos, marcas de canalização, marcas de transversais,
e legendas – Material termoplástico por extrusão (3 mm);

•

Fornecimento e colocação de tacha bidirecional, tipo III;

•

Fornecimento

e

implantação

de

marcadores

de

perigo

e

alinhamento.

Os detalhamentos realizados referentes a essa etapa do projeto
encontram-se detalhadas no Volume 3 – Memória Justificativa.
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5 – CANTEIRO DE OBRAS
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5. CANTEIRO DE OBRAS

Segundo a tabela 01 do item 3.3 do Manual de Custos e Infraestrutura
de Transportes Volume 07 – Canteiro de Obras (2017), considerando a extensão do
trecho e as características do serviço no presente caso a obra foi considerada como
de médio porte, em virtude da extensão da rodovia, 18,048 km e prazo de execução
de 12 (doze) meses.

O padrão de construção será provisório e foi prevista sua locação na
Estaca 567 + 0,00, lado esquerdo. As características do canteiro de obras deverão
obedecer ao projeto de canteiros de obras de médio porte – Volume 07, Tomo I,
Módulos Básicos e projetos tipo (A3).

Volume 1– Relatório de Projeto

30

MT-100

Figura 2 – Vista do Canteiro de Obras (Médio Porte)
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7. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
A seguir apresenta-se anotação de responsabilidade técnica para
elaboração do projeto de readequação da rodovia MT-100, trecho: Torixoréu / Pontal
do Araguaia.

Volume 1– Relatório de Projeto

32

MT-100

QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES
CÓDIGO
1
2
3
4
5501700
5501708
5502109
5502110
5502162
5502111
5502112
5502113
5502114
5502116
5502117
5502118
5502119
5502120

5503041
5502978
4413984
5
4011209
5914359
5914374
5914389
4011227
4011221

DESCRIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Administração local
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
Instalação do canteiro de obras
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Mobilização de equipamentos
Desmobilização de esquipamentos
TERRAPLENAGEM
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
Escavação mecânica com trator de esteira de 71 kW em material de 1ª
categoria - DMT de até 30m
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m
- caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante
de 14 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400
m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante
de 14 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão
basculante de 14m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a
1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a
1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a
1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a
2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³.
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a
2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a
3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000 a
5.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³
Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal
Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação
PAVIMENTAÇÃO
Regularização do subleito
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento
primário
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
de jazida
Base estabilizada granulometricamente com mistura solos na pista com
material de jazida
Fornecimento asfalto diluído CM-30
Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C Transporte comercial de material betuminoso - CM-30
Transporte comercial de material betuminoso - RR-2C
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UND
und

1,00

und

1,00

und
und

1,00
1,00

m²

520.418,70

m³

6.272,08

m³

22.131,04

m³

23.935,96

m³

9.935,25

m³

14.128,78

m³

10.071,85

m³

19.872,76

m³

828,55

m³

41.215,89

m³

8.650,93

m³

13.733,52

m³

7.709,43
34.507,05

m³

17.605,37

m³
m³
m³

124.550,96
41.035,99
18.891,80

m²
tkm

31.122,23
288.000,75

tkm

1.929.871,52

tkm

3.247.846,33

m³

36.591,97

m³

53.859,97

t
t
t
t

272,17
793,83
272,17
793,83
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QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES
CÓDIGO
4011351
5914359
5914374
5914389
4011370
5502986
6

2003323
2003943
2003385
2003387
2003391
2003405
2003441
7
3713610
3713600
3713601
8
4413991
5501708
4400968
4413985
4413986
4915774
4413920
4413023
4915727
4413013
5213400
5213571
5216111
3807863
S/C-1
S/C-2
9
5213408
5213571
5213857
5213864
5213865
5213867
5213869
5213360

DESCRIÇÃO
Imprimação com asfalto diluído
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento
primário
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada
Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial
Expurgo de jazida
DRENAGEM
Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC
Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC
Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC
Boca BSTC D=1,00m normal
Corpo BSCC 2,00 a 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC
Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC
Dreno sub-superficial - DSS 02 BC
Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 07 AC/BC
Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 02 AC/BC
Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais
Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais
Descida d'água aterros em degraus - DAD 01 AC/BC
Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada
de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita
Defensa maleável simples - fornecimento e implantação
Ancoragem de defensa maleável simples - fornecimento e implantação
PROJETO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
Hidrossemeadura
Escavação mecânica com trator de esteira de 71 kW em material de 1ª
categoria - DMT de até 30m
Revestimento vegetal com mudas
Regularização manual de taludes de cortes e aterros
Regularização de superfície com motoniveladora
Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida
Adubação de cobertura de hidrossemeadura
Manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura - após 6 meses
da semeadura
Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame
Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos
de concreto - H = 20 cm - mourões de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada
50 m
Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm
Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização
em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
Chumbador para concreto D = 12,5 mm tipo tecbolt - fornecimento e instalação
Mão Francesa Metálica com chapa para fixação
Plataforma Piso em madeira com largura 60cm
SINALIZAÇÃO
Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm
Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de
regulamentação - R1 - lado de 0,414
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de
advertência - lado de 0,80 m
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de
advertência - lado de 1,00 m
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para marco
quilométrico
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas 3,00 x 1,50 m
Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação
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6
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6. QUADRO DE QUANTIDADES
A seguir apresenta-se quadro de quantidades referente a elaboração
de readequação de projeto da rodovia MT-100, trecho: Torixoréu / Pontal do
Araguaia.
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Página 1/1
Anotação de Responsabilidade Técnica ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART DE OBRA/SERVIÇO

CREA-MT

1220200029865

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT
1. Responsável Técnico
WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

RNP: 1012885232

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 24404

Empresa Contratada: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

Registro: 43308

2. Dados do Contrato
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Rua: RUA ENGENHEIRO EDGARD PRADO ARZE 5 QUADRA 1

Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Número: SN

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

País: Brasil

Contrato: 068/2016

Celebrado em: 01/01/2020

CEP: 78.049-906

Valor: R$ 340.000,00

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO

Vinculado à ART:

Ação Institucional:
3. Dados Obra/Serviço

Logradouro

Bairro

Número

RODOVIA MT-100, PONTAL DO ARAGUAIA TORIXORÉU

RODOVIA ESTADUAL

SN

Complemento

Cidade

UF

País

Cep

Coordenada

PONTAL DO ARAGUAIA MT

BRA

78.600-000

016º06'00.00'' S
052º31'00.00'' O

Previsão Término: 06/03/2020

Data de Inicio: 01/01/2020
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Código:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA - SINFRA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Finalidade:
4. Atividades Técnicas
Grupo/Subgrupo

Atividade Profissional

Obra/Serviço

Complemento

Quantidade

Unidade

Transportes - Infraestrutura Rodoviária
Projeto

de pavimentação asfáltica para rodovias

18,0480

quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações
Readequação de Projeto Pavimentação MT-100, Torixoréu / Pontal do Araguaia.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às
atividades profissionais acima relacionadas.
7. Entidade de Classe

9. Informações
A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do
pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou
www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima.
/
Local

/
data

008.026.421-28 - WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR
www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SINFRA
Valor ART:R$ 233,94

Registrada em 03/03/2020

CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso

Valor Pago: R$ 233,94
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