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I - APRESENTAÇÃO

I.1

I - APRESENTAÇÃO
INTRODUÇÃO
Apresentamos a Readequação do Projeto de Engenharia da Rodovia:
MT-100, trecho: ENTR. BR-364(B)/MT-299 – PONTE BRANCA, dividido em dois
segmentos.
TRECHO - 1: ENTR. BR-364(B)/MT-299 (estaca 2035) – ENTR. MT 463 [ACESSO (A) PARA
RIBEIRÃOZINHO] (Estaca 3035) - (REMANESCENTE) EXTENSÃO: 20,00 KM
TRECHO - 2: ARAGUAINHA (Estaca 3035) / PONTE BRANCA (Estaca 4503+3,408 ) (REMANESCENTE)

mes:

Este Projeto Executivo de Engenharia é constituído pelos seguintes volu• VOLUME 1 - Relatório do Projeto;
• VOLUME 2 - Projeto de Execução;
• VOLUME 3 – Memória Justificativa;
• VOLUME 3B – Estudos Geotécnicos;
• VOLUME 3C – Notas de Serviço e Cálculo de Volume;
• VOLUME 4 – Orçamento.
• VOLUME – Anexo.

CONTEÚDO DO RELATÓRIO DO PROJETO
O Volume 1 - Relatório do Projeto é constituído de quatro (4) partes
prin-cipais, a seguir:
• Apresentação;
• Estudos;
• Projetos;
• Quadro de quantidades.
Os estudos abrangem os seguintes capítulos: Estudos Topográficos, Hidrológicos e Geotécnicos, enquanto que para projetos temos: Projetos Geométrico, de Terraplenagem, de Pavimentação, de Drenagem, de Obras Complementares, de Obras de Arte
Correntes e Especiais, Proteção e Preservação Ambiental e Quadro de Quantidades.

I.2

I.I - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
DESCRIÇÃO
As apresentações dos volumes supracitados no item anterior objetivam
atender a Readequação do Projeto de Engenharia no segmento da Rodovia: MT-100,
trecho: ENTR. BR-364(B)/MT-299 – PONTE BRANCA, dividido em dois segmentos,
sendo estes:

TRECHO - 1: ENTR. BR-364(B)/MT-299 – ENTR. MT 463 [ACESSO
(A) PARA RIBEIRÃOZINHO] - (REMANESCENTE)
COORDENADA INÍCIAL: 8.119.400,00 N
ESTACA INÍCIAL: 2035
COORDENADA FINAL: 275.600,00 E
ESTACA FINAL: 3035
EXTENSÃO : 20,00 KM
TRECHO - 2: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA
-(REMANESCENTE)
COORDENADA INÍCIAL: 8.134.337,686 N
ESTACA INÍCIAL: 3035
COORDENADA FINAL: 283.516,407 E
ESTACA FINAL: 4504+10,00
EXTENSÃO : 29,39 KM
EXTENSÃO TOTAL DOS DOIS SEGMENTOS É DE: 49,39 KM
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II – MAPA DE SITUAÇÃO

II.1

II – MAPA DE SITUAÇÃO
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III – ESTUDOS
TOPOGRÁFICOS

III.1

III – ESTUDOS TOPOGRÁFICOS
INTRODUÇÃO
Os Estudos Topográficos foram executados atendendo às Especificações
Técnicas para Estudos Topográficos. Levamos em consideração três fatores importantes: o
aspecto técnico, o econômico e o ambiental que nos propiciará melhorar as condições de
segurança do tráfego e diminuir os custos de construção e agressão ao meio ambiente.
No Segmento 1, Trecho: ENTR. BR-364(B)/MT-299 – ENTR. MT-463
[ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO], os serviços serão apenas de execução do
pavimento onde os serviços relacionados a Terraplenagem já foram executados, não são
apresentados serviços topograficos do segmento.

RECONHECIMENTO EXPEDITO
Os estudos preliminares que fizemos, apoiados em visitas ao local, nos indicaram que a estrada existente atende totalmente como diretriz a ser projetada.
Tomando então como ponto de partida a diretriz da estrada existente e verificando em cartas topográficas, juntamente com aerofotos, concluímos que esta seria a melhor opção.

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
Os estudos topográficos consistiram no levantamento do terreno e
implanta-ção da locação do eixo de projeto.
Para isso foram implantados marcos geodésicos para referenciar todo o
le-vantamento e para posterior implantação da obra.
Apoiada nestes marcos georreferenciados foi lançada uma malha de pontos,
através de estação total, abrangendo toda a largura necessária para a implantação da plataforma da rodovia, e mantendo uma distância de 20 metros entre cada seção transversal.
Estes pontos geraram uma superfície que representa com muita fidelidade
o terreno natural existente.

RESULTADOS OBTIDOS
Apresentamos os resultados obtidos no Volume 3 (Memória Justufucariva).

III.2

IV – ESTUDOS
HIDROLÓGICOS

IV.1

IV – ESTUDOS HIDROLÓGICOS
INTRODUÇÃO
O presente estudo, realizado na rodovia em projeto, de acordo com as normas técnicas vigentes, constará dos serviços de coleta de dados, processamento dos dados
coletados e análise dos dados processados. Esse estudo desenvolveu-se em duas fases:
• Fase Preliminar e
• Fase Definitiva.
A fase preliminar tem como finalidade principal, coletar informações sobre
o vulto das obras de arte especiais, obtidas através de visitas “INLOCO”, no período chuvoso ao longo do traçado da rodovia, paralelamente realiza-se coleta de dados hidrológicos
nos órgãos oficiais, procede-se a coleta de dados bibliográficos disponíveis, informações de
enchentes ocorridas junto aos moradores mais antigos da região; que possibilitam a caracterização climática, pluviométrica, pluviográfica e geomorfológica do trecho em estudo,
Realizou-se também a coleta de elementos para a definição das dimensões das bacias, utilizando-se levantamentos aerofotográficos, aerofotogramétricos e cartas geográficas.
A fase definitiva que consistirá do processamento dos dados pluviométricos
e fluviométricos para apresentação e conclusão do estudo hidráulico, possibilitará o elenco
de medidas necessárias ao dimensionamento hidrológico, das obras de arte correntes e especiais, assim como das obras de drenagem superficial e profunda relativa ao do Projeto de
Readequação da rodovia: MT-100, trecho: BR-364 (estaca 2035) / ARAGUAINHA (estaca
3035) / PONTE BRANCA (Estaca 4504+10,00).

RESULTADOS OBTIDOS
Apresentamos os resultados obtidos no Volume 3 (Memória Justufucariva).

IV.2

V – ESTUDOS GEOTÉCNICOS

V.1

V – ESTUDOS GEOTÉCNICOS
INTRODUÇÃO
Os estudos geotécnicos compreendem estudos de campo, de laboratório e de
escritório. Na fase de campo detectamos, sondamos e coletamos amostras de todo o material necessário à construção da estrada. Posteriormente no laboratório, fizemos todos os ensaios pertinentes, dentro das normas. Todos os resultados foram depois analisados no escritório para a confecção dos projetos de terraplenagem, pavimentação e de drenagem. Para o
Segmento 2 , Trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA, para segmento 1 ENTR.
BR-364(B)/MT-299 – ENTR. MT 463 - [ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO], Seguiu
-se os estudos do projeto original, por se tratar apenas de serviços de pavimentação.

METODOLOGIA
ESTUDOS DO SUB-LEITO
Para reconhecimento das diversas camadas de solo encontradas no sub-leito,
fizemos furos de sondagem a trado, à pá e a picareta ao espaçamento máximo de 200 m e
profundidade mínima de 1,00 m abaixo do greide de terraplenagem. Onde o aterro ultrapassa o valor de 1,00 m de altura fizemos furos nas laterais onde teremos as caixas de empréstimos. Com isso tivemos o conhecimento de todo o solo que será utilizado nos aterros
e no sub-leito.
Além do espaçamento normal, todos os cortes foram sondados com pelo
menos um furo.
Para todos os furos de sondagem realizados, elaboramos boletins de sondagens, com a classificação expedita dos materiais. Coletamos amostras de cada horizonte
atravessado que, devidamente etiquetadas e embaladas, foram enviadas ao laboratório, onde realizamos os seguintes ensaios:
• Granulometria sem Sedimentação (DNER-ME 80-64);
• Limite de Liquidez (DNER-ME 44-71);
• Limite de Plasticidade (DNER-ME 82-63);
• Compactação - 12 Golpes (DNER-ME 48-64);
• Índice de Suporte Califórnia - ISC (DNER-ME 49-64).

EMPRÉSTIMOS
Coletamos amostras em toda a extensão às margens da rodovia nos locais
que servirão de caixa de empréstimo para terraplenagem. Os empréstimos laterais foram
V.2

admitidos com uma extensão máxima de 160 m, contidos nos limites da faixa de domínio,
respeitando-se, ainda uma distância mínima de 10 m, entre dois empréstimos consecutivos.
As amostras coletadas foram processadas como o material do sub-leito.
Foram estudados também 10 locais para empréstimos concentrados pois temos aterros altos com grandes volumes. Essa foi a solução adotada para contrapor a topografia bastante ondulada.

JAZIDAS DE SOLOS GRANULARES
Realizamos inicialmente uma inspeção expedita no campo com a finalidade
de localizar as jazidas de solos para o pavimento.
Após esta inspeção, lançamos sobre as áreas escolhidas, uma malha quadrada até a profundidade de ocorrência de cascalho.
Para todos os furos de sondagem elaboramos boletins, contendo a
profundi-dade da capa e do material utilizável e a classificação expedita do material.
As amostras foram etiquetadas e enviadas ao laboratório, onde sofreram os
seguintes ensaios:
• Análise Granulométrica de Solos por peneiramento, método DNER-ME
80-64;
• Limite de Plasticidade de solos, métodos DNER-ME 82-63;
• Limite de Liquidez de solos, métodos DNER-ME 44-71;
• Compactação e ISC (DNER-ME 92-64);
• Densidade “in situ” (DNER-ME 92-64).
Calculamos então a área utilizável em cada ocorrência e determinamos o
vo-lume de cobertura da camada vegetal e o volume utilizável.

PEDREIRAS
Foi estudada uma pedreira para ser utilizada nas obras de pavimentação e
como agregado de concreto. Trata-se de uma pedreira comercial de basalto, Pedreira Britaminas, situada às margens da BR-364, no sentido Goiás, a 86,5 km do entroncamento da
BR-364 com a MT-100.
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AREAIS
Apresentamos o estudo de um areal a uma distância de 61,5 km da estaca
718 da MT-100.

RESULTADOS OBTIDOS
Apresentamos os resultados obtidos no Volume 3B (Estudos Geotécnicos).
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VI – PROJETO GEOMÉTRICO

VI.1

VI – PROJETO GEOMÉTRICO
INTRODUÇÃO
Elaboramos o projeto geométrico de acordo com as Normas para o Projeto
Geométrico de Estrada de Rodagem do DNIT e seguindo as especificações técnicas para
projeto geométrico do órgão rodoviário estadual.
Tendo como base os estudos geotécnicos, levando em consideração a topografia local, além das restrições quanto à agressão ao meio ambiente e a terraplenagem já
implantada em alguns cortes e aterros, procuramos tanto quanto possível evitar modificações na geometria vertical existente, tomando sempre o cuidado com a segurança principalmente em relação às distâncias de visibilidade de ultrapassagem e parada.
Apesar das características técnicas e operacionais serem da Classe I do DNIT
em dois segmentos foi adotada a rampa do alinhamento vertical de 8%. Para a toma-da de
decisão foi levado em consideração o custo da movimentação de terraplenagem ne-cessária
e a extensão dessas duas rampas. Concluímos que o custo benefício é enorme na utilização
da rampa de 8% em relação ao que determina a Classe I. Lembramos que a MT- 100 nos
trechos que estão sendo implantados em seqüência a esse existem rampas igual-mente de
8%. Caracteristicas seguidas para o Segmento 2, Trecho: ARAGUAINHA / PONTE
BRANCA.

METODOGIA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS
Projetamos a rodovia na Classe I com as características técnicas
apresenta-das ao final deste capítulo.

PROJETO PLANIMÉTRICO
Executamos o projeto em planta na escala 1:2000 e o desenhamos em papel
especial, com os seguintes dados:
• alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20 em 20 m com estacas assinaladas a cada 100 m e todos os pontos notáveis das curvas horizontais;
• representação das bordas da plataforma, do eixo locado e das projeções
dos off-sets diferenciando cortes e aterro, conforme curvas de nível, essas
obtidas após a interseção da rodovia projetada com o terreno existente;
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• obras de arte correntes, mostrando tipo e esconsidade;
• delimitação da faixa de domínio;
• amarrações;
• indicação do alinhamento (impressão de azimute em relação ao norte
verdadeiro);
• representação dos bueiros com suas características com os nomes dos
cursos d’água;
• acessos e intersecções;
• curvas de nível de 1 m do terreno natural e projetado.

PROJETO ALTIMÉTRICO
Executamos o projeto altimétrico nas escalas 1:2000 no sentido horizontal e
1:200 no sentido vertical, desenhando a linha do terreno natural e do greide de terraplenagem. Os dados apresentados são:
• rampas em porcentagem e seus comprimentos;
• dados e marcações de cada curva vertical, contendo cotas e estacas dos
PIV, PCV, PTV;
• comprimento das flechas e das projeções horizontais das parábolas de
concordância;
• representação convencional das obras de arte correntes e especiais;
• furos de sondagem geotécnica com o índice de suporte (I.S.C.)
• estaqueamento.

RESULTADOS OBTIDOS
Apresentamos todos os elementos já descritos no Volume 2 (Projeto Geométrico).

VI.3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PROJETO

As características técnicas adotadas foram as das Normas para o Projeto Geométrico de Estradas
de Rodagem do DNIT, para Rodovia Classe I, em região ondulada/montanhosa, a saber:


Classe:

I;



Região:

Ondulada/Montanhosa;



Velocidade de projeto:

80 km/h / 60km/h;



Raio horizontal mínimo:

210,00m/115,00m;



Rampa máxima:

45%/60%;



Largura da pista:

7,00m = 2x3,50m;



Largura dos acostamentos:

2,50m;



Distância mínima de visibilidade de parada:

140,00m/85,00m;



Distância mínima de visibilidade de ultrapassagem:

560,00m/420,00m;



Faixa de domínio:

40,00m;



Valor mínimo de K para:
Curvas verticais convexas:

48,00m/18,00m;

Curvas verticais côncavas:

32,00m/17,00m.

VI.4

VII – PROJETO DE
TERRAPLENAGEM

VII.1

VII – PROJETO DE TERRAPLENAGEM
INTRODUÇÃO
A partir dos dados e elementos dos estudos geotécnicos e do projeto geométrico elaboramos o projeto de terraplenagem, compreendido pelo estudo do perfil longitudinal, cálculo das notas de serviço, cálculo de volumes, classificação e quantificação dos
materiais e a distribuição dos materiais escavados ou emprestados com sua respectiva utilização em aterros, substituição do sub-leito ou em eventuais bota-foras.
A definição exata de todos os empréstimos deverá ser feita em comum acordo com todos os envolvidos na obra, considerando sempre o grau de agressão ao meio ambiente.
Qualquer tipo de escavação para empréstimos deverá ocasionar uma recuperação imediata da área. Os serviços de terraplenagem irão se desenvolver concomitantemente com as medidas recuperadoras da faixa de domínio.
Readequação elaborada para o Segmento 2, Trecho: ARAGUAINHA /
PONTE BRANCA. No segmento 1, Trecho: ENTR. BR-364(B)/MT-299 – ENTR. MT 463
- [ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO], Terraplenagem já executada.

METODOLOGIA
SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO
Adotamos uma seção transversal tipo de terraplenagem com 14 m de largura, acrescida, onde foi necessário, de superlargura.
1:1,5.

Os taludes de corte foram projetados com inclinação de 1:1 e os de aterro de
Previmos também superelevação nas curvas projetadas.
Para o cálculo das superelevações conforme instruções do DNIT.
Utilizamos 3% de declividade transversal na plataforma de terraplenagem.

NOTAS DE SERVIÇO
As notas de serviço para a terraplenagem são apresentadas através das coordenadas dos pontos de interseção dos taludes de corte e aterro com o terreno natural (offset), cotas de eixo e as coordenadas dos bordos da plataforma.
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Utilizamos para o cálculo das notas de serviço um sistema computadorial,
no qual foram introduzidos todos os dados das seções transversais, cotas do terreno natural,
greide do eixo de terraplenagem, plataforma de aterro e corte, superelevações, superlarguras.
Ao final do processamento dos dados o sistema nos fornecerá o desenho de
todas as seções gabaritadas, as cotas necessárias para as notas de serviço e as áreas de cada
seção com os respectivos volumes.

CÁLCULO DOS VOLUMES
O sistema já citado nos dará também os volumes de corte e aterro, os volumes de compensação e os volumes excedentes, bem como os volumes acumulados e o valor correspondente da ordenada do diagrama de massas de Bruckner.
Para o cálculo do volume de compensação lateral e do volume excedente em
cada interperfil, utilizamos um fator de homogeneização de 1,3 que permite estabelecer a
equivalência entre volumes de corte e aterro. O sistema utiliza como sinais para totalização, o negativo para cortes e o positivo para aterros.
Com o emprego desta homogeneização eliminou-se uma causa comum
de imprecisões nas estimativas de compensação de volumes.

ORIENTAÇÃO DA EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM
Para uniformizar as características do sub-leito e melhorar o aproveitamento
possível dos materiais a serem movimentados, os classificamos em utilizáveis e nãoutilizáveis.
Os materiais utilizáveis serão separados para que os de menor qualidade
possam ser lançados nas camadas inferiores do aterro e os de melhor característica sejam
usados nas camadas superiores.
Os materiais não-utilizáveis são simplesmente destinados a bota-foras.
Nos trechos em rocha alterada, os cortes devem sofrer um rebaixamento de
até 60 cm além do greide de terraplenagem e os volumes devem ser repostos posteriormente com material granular inerte.
A camada final dos aterros com material de boa qualidade deverá ter no mínimo 100 cm de espessura. No corte onde for necessário rebaixamento, a camada de reposição terá do mesmo modo 60 cm.
Todas as camadas do corpo dos aterros deverão ser convenientemente
com-pactadas na umidade ótima (± 3%), até a obtenção da massa específica aparente
seca corVII.3

respondente a 95% desta umidade. Já para as quatro últimas camadas de aterro a compactação deve alcançar 100%. A última camada deverá ser considerada como sub-leito.

RESULTADOS OBTIDOS
O Projeto de Terraplenagem é mostrado nos volumes:
• Volume 2 – Projeto de Execução, onde são apresentadas as seções transversais tipo de terraplenagem.
• Volume 3C – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes.
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VIII – PROJETO DE
PAVIMENTAÇÃO
VIII.1

VIII – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
GENERALIDADES
Este projeto trata da adequação ao projeto já aprovado pelo Governo do Estado do Mato Grosso que serviu para a contratação das obras de implantação e pavimentação dessa MT-100.
Neste item específico de soluções de pavimentação foi solicitado que se
mantivessem todos os estudos e projetos do projeto original.
Assim sendo temos os seguintes parâmetros:
•

Número N: 5,65x106;

•

IS do sub-leito: 7,6.

SOLUÇÕES ADOTADAS
Temos as seguintes soluções:
•

Sub-base: solo estabilizado granulometricamente;
energia proctor intermediário;
espessura: 20 cm.

•

Base: solo estabilizado granulometricamente;
energia proctor modificado;
espessura: 15 cm.

•

Revestimento: pista de rolamento: TSD;
acostamentos: TSD.

A execução do revestimento asfáltico nesta etapa do projeto é prevista
em apenas TSD, a camada de CBUQ será executada em uma etapa posterior. Esta
definição segue regulamentação interna da SINFRA.

VIII.2

IX – PROJETO DE
DRENAGEM

IX.1

IX – PROJETO DE DRENAGEM
INTRODUÇÃO
O projeto de drenagem compreendeu o dimensionamento hidráulico das diversas obras e dispositivos capazes de proteger a rodovia das águas superficiais provenientes das precipitações pluviais, e das águas profundas do lençol freático.
Este projeto baseia-se em dados fornecidos pelos estudos hidrológicos e
pe-lo projeto geométrico.
Dividimos o projeto de drenagem em:
• Drenagem superficial:
- sarjetas;
- meios-fios;
- valetas de coroamento de cortes;
- valetas de proteção de aterros; descidas d’água.
• Drenagem profunda: drenos longitudinais; drenos transversais.

CÁLCULO DO COMPRIMENTO CRÍTICO
SARJETAS
Adotamos o seguinte tipo de sarjeta, cujo esboço aparece a seguir:
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SARJETA TRIANGULAR (TIPO STC-04)

A sarjeta triangular oferece maiores vantagens quanto aos aspectos de segurança do tráfego além dos aspectos funcionais de execução e manutenção. Por essas razões,
optamos pela sarjeta triangular. Embora do ponto de vista estritamente hidráulico a sarjeta
trapezoidal seja mais eficiente.
Empregaremos a sarjeta triangular nos bordos dos acostamentos em cortes e
nos patamares de cortes e aterros, mas sempre que seu comprimento crítico torná-la inconveniente para uso optaremos pela sarjeta trapezoidal.
SARJETA TRAPEZOIDAL (TIPO SZC-01)

Faremos as saídas das sarjetas dos bordos dos acostamentos em todos os
pontos de passagem (de corte para aterro) mediante deflexão de 45 graus e prolongada de
5,0 m de onde prosseguirão pelo terreno natural ou desembocarão numa valeta de coroamento de corte.
Quando a saída de uma sarjeta se der no terreno natural e em velocidade excessiva colocaremos em sua extremidade um dissipador de energia feito de pedra marroada
ou seixo rolado argamassado.
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A declividade máxima admitida nas sarjetas será de 5%, ultrapassado
este valor serão utilizados degraus para manter a declividade citada.
COMPRIMENTOS CRÍTICOS DAS SARJETAS:
A velocidade crítica é dada pela fórmula:

V=

2
3
R

1
2
×I

µ

(1)

Onde:
- V = velocidade crítica em m/s
área da seção transversal ²)
(m
A
- R = raio hidráulico =
=
Pm
perímetro molhado )(m

- I = declividade longitudinal da valeta em m/m
- µ = coeficiente de rugosidade (=0,018 para concreto)
A capacidade de escoamento da sarjeta é dada pela equação de continuidade:

Q = A x V (2)
Onde:
- Q = vazão em m3/s
- A = área da seção transversal (m2)
- V = velocidade em m/s
Considerando o tempo de recorrência de 5 anos para o projeto de
drenagem superficial e o tempo de concentração de 5 min, chegamos às fórmulas seguintes:
• para trechos retos:
• para trechos em curvas :

L = 6.284,57 x Q (3)
L = 3.318,79 x Q (4)

Onde:
- L = comprimento crítico em m
- Q = vazão em m3/s
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MEIO-FIO
Adotamos o seguinte tipo de meio-fio:
MEIO-FIO SEM SARJETA (TIPO MFC-05)

VALETAS DE COROAMENTO DE CORTES
As valetas de coroamento dos cortes têm a finalidade de impedir que as águas superficiais dos taludes naturais do terreno atinjam os taludes de cortes. Por esta
razão a usaremos apenas quando a pendente do terreno estiver no sentido da rodovia.
Adotamos a forma trapezoidal para as valetas de coroamento e suas características mínimas estão apresentadas a seguir:
• sua localização está a uma distância mínima de 3,0 m da linha de off-set;
• o material removido na escavação deverá ser apiloado e depositado a jusante da valeta, formando com ela o coroamento de seu lado inferior;
• deverá ser evitada inclinação forte (maiores que 5%);
• evitar fazer cantos na mudança de direção, em projeção horizontal. Em
vez de cantos deve-se colocar uma curva.
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VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE (TIPO VPC-01)

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE (TIPO VPC-03)

VALETAS DE PROTEÇÃO DE ATERROS
A finalidade é proteger os pés dos taludes dos aterros, da ação das águas superficiais, quando houver encostas íngremes a montante dos aterros.
Seguirão a mesma seção tipo das valetas de coroamento de corte e suas características mínimas são apresentadas a seguir:
• sua localização estará a uma distância de 1,0 m da linha de off-set;
• o material removido na escavação deverá ser espalhado e apiloado entre a
valeta e a linha de off-set;
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• as águas coletadas por estas valetas, serão conduzidas para a boca do
bu-eiro mais próximo;
• as valetas serão revestidas de grama.

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO (TIPO VPA-01)

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO (TIPO VPA -03)

DESCIDAS D’ÁGUA (SANGRADOUROS)
A finalidade das descidas d’água é a de conduzir a água superficial ao
longo de um talude (de corte ou aterro) a um nível inferior. Temos dois tipos:
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• calhas retangulares de concreto, lisas;
• calhas retangulares de concreto, em degraus.
O primeiro tipo (lisas) é adotado para conduzir a água de sarjetas ou de bueiros de greide ao pé do talude de aterros até 5 m de altura. Quando a altura desses ultrapassa
5 m, utilizamos o segundo tipo (em degraus).
Apresentamos no Volume 2 (Projeto de Execução) o detalhamento e o
mo-delo de cada descida d’água.

PROJETO DE DRENAGEM PROFUNDA
É a que se destina a interceptar o fluxo da água subterrânea que possa atingir
o subleito, através do rebaixamento do lençol freático, mantendo a umidade das camadas
superiores da rodovia com valor compatível as boas condições de tráfego e a o seu
satisfa-tório desempenho estrutural, bem com evitando comprometer a estabilidade do
maciço.
A drenagem profunda da rodovia será conseguida através dos seguintes dispositivos:
• Drenos Profundos:
.
longitudinais;
. transversais.
A necessidade de construção do sistema de drenagem profunda deve basearse em investigações de campo, que deverão constar do Projeto e ter suas datas confrontadas
com o regime de chuva da região para verificação da época de sua execução, se chuvosa ou
seca.
O dreno profundo é um tipo de dreno subterrâneo que se caracteriza pela sua
maior profundidade em relação ao greide de terraplenagem.

DRENOS PROFUNDOS LONGITUDINAIS
Situados em direção mais ou menos paralela ao eixo da rodovia.
locais:

Foram previstos instalações de drenos profundos longitudinais nos seguintes
• nos cortes em solo, quando indicados pelos estudos do lençol freático;
• nos cortes em rocha obrigatoriamente;
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• em qualquer local em que as camadas superiores de terraplenagem não
possam ser drenadas livremente;
• sob os aterros onde a montante se apresente água aflorante que não possa
ser transposta por bueiros;
• onde, mesmo que não se tenha encontrado água livre até 1,50m, exista
nesta profundidade uma camada permeável sobreposta a uma impermeável.

POSICIONAMENTO DOS DRENOS
Nas seções transversais, os drenos longitudinais devem estar a uma distância
mínima de 1,50 m do pé dos taludes dos cortes. Quando se tratar de cortes em rocha, não se
aplica a condicionante de distância mínima.
A sua profundidade média nos cortes em solo varia comumente entre 1,50 a
2,00 m. Quando o pavimento contiver camada permeável, o dreno deverá ser aberto, com
sua parte superior em contato com aquela camada.
Os projetos dos drenos longitudinais estão apresentados neste volume – Projeto de Drenagem e foram elaborados, dando opção de escolha a firma executora e/ou órgão fiscalizador.
Os materiais empregados nos drenos profundos diferenciam-se de
acordo com as funções, a saber:
• materiais filtrantes: areia, agregados britados, geotextil, etc.;
• materiais drenantes: britas, cascalho grosso lavado, etc. e
• materiais condutores: tubos de concreto (poroso ou perfurado), tubos cerâmicos (perfurados), fibro-cimento, materiais plásticos (corrugado, flexível perfurado, ranhurado), metálicos.
Há casos em que não são colocados tubos no interior dos drenos, nestes casos eles são chamados de “drenos cegos” (dreno francês).
Os Drenos Profundos Longitudinais podem ser:
• drenos – descontínuos e
• drenos – contínuos.
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a) Drenos Descontínuos
ferente.

Quando a cava contém materiais (drenantes e filtrantes) de granulometria diSerá constituído de:
• tubos perfurados;
• material filtrante e drenante;
• capa selante.

Tubos Perfurados

Recomendamos os tubos de cerâmica com diâmetro interno de 0,20 m ou
0,30 m. As perfurações desses tubos estão dispostas em 4 fileiras de 12 furos de 3/8”, cada.
Como alternativa dos tubos de cerâmica, poderão ser usados tubos de concreto poroso de 0,20 m.

Material Filtrante e Drenante

O material filtrante para envolvimento dos tubos de concreto para os drenos
subterrâneos consistirão de partículas limpas, duras e duráveis de areia, pedregulho ou pedra britada, isentos de matéria orgânica, torrões de argila ou outros materiais deletérios,
devendo satisfazer as faixas granulométricas indicadas a seguir:
TUBOS PERFURADOS
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
TIPO

MATERIAL
Para solos com mais de 35 %
passando na peneira de 0,075 mm
(nº 200)

1

1 1/2"

a) Material p/ envolvimento do
tubo
b) Material p/ enchimento da vala

% Passando na Peneira
3/4"
3/8"
n° 10

n° 40

Máx. 85 Mín. 60

Mín. 15 Máx. 15

Mín. 60

Mín. 15 Máx. 15

Para solos com menos de 35 %
passando na peneira de 0,075 mm
(nº 200)
2

a) Material p/ envolvimento do
Mín. 60 Máx. 85 Mín. 15 Máx. 15
tubo
b) Material p/ enchimento da vala

Máx. 60

Mín. 15 Máx. 15
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TUBOS POROSOS

O material filtrante, quando utilizado tubo poroso, deverá obedecer à
seguin-te faixa granulométrica:
Peneiras
(mm)
9,5
4,8
1,2
0,3
0,15

%
em peso passando
100
95 - 100
45 - 80
10 - 30
2 - 10

Para material drenante sugerimos a brita-2.

Capa Selante

Os drenos longitudinais terão em sua parte superior um selo constituído de
material coesivo – solo argiloso e devidamente compactado – de espessura compreendida
entre 15 e 40 cm.

b) Drenos Contínuos
nulometria.

Neste caso o material de enchimento de cava contém apenas um tipo de gra-

Sugerimos a brita 2, envolta com a manta sintética, por ser uma condição
de alta permeabilidade.
Obs.: A Manta Sintética deverá ser similar ao BIDIM OP-40 e deverá ser trespassada
ao longo de toda a largura do dreno na sua face superior.

DIMENSIONAMENTO DOS DRENOS LONGITUDINAIS

Usou-se para dimensionamento dos drenos a fórmula de Scobey para
tubos de concreto funcionando como canais (com meia seção de carga):
V = 0,91* d 0,625 * I 0,5 (1)
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Sendo: V = Velocidade em m/s;
d = diâmetro em m;
I = declividade em m/km.
O comprimento máximo do dreno (L) é dado pela expressão:
L=

Q
(2)
( E * q)

Onde: L = Comprimento máximo do dreno em m;
Q = Vazão do tubo do dreno trabalhando a ½ seção m³/s;
E = Espaçamento entre os drenos em m e
q = precipitação por m².
A vazão do tubo é dada pela expressão:
Q = 0,357 * D 2,625 * I 0,5 (3)

Onde: Q = Vazão em m³/s;
D = diâmetro em m
I = declividade em m/km.

CÁLCULO DO ESPAÇAMENTO DOS DRENOS
O cálculo do espaçamento dos drenos foi feito pela expressão:
E = 2h

K
(4)
q

Onde: E = Espaçamento entre os drenos, em metros;
h = Profundidade média;
K = Coeficiente de permeabilidade
q = Precipitação por m².
Considerando: h = 2,00 m
K = 10-4 m/s (solo argiloso)
i = 66 mm/h = 0,066 m/h (média da intensidade de chuva
de duração de 1 hora, para um período de retorno de 25 anos).
A precipitação por m² (q) será igual a:
⎛ 1h
⎞
l
⎟⎟ *10.000m 2 *1.000 *1 = 183
q = 0,066m / h * ⎜⎜
seg * ha
⎝ 3.600seg ⎠
Admitindo-se ser de 30 % a fração da área a ser drenada tem-se:
q = 0,3*183 = 54,90

l
m³
= 5,49 *10 − 6
seg * ha
seg * m²
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E = 2h

E = 2*2

K
q

10 −4 m / seg
= 17,00 m³ / seg
5,49 *10 −6 m³ / seg

Como a distância entre dos dois drenos, colocados nas bordas dos acostamentos para a plataforma da estrada em estudo, (14,00 m + 0,80 m de cada lado do pé do
talude do corte para posicionamento do dreno) é inferior ao valor “E” calculado, conclui-se
que nos cortes em caixão, estes 2 drenos, asseguram em sistema eficiente de drenagem profunda.
Conhecidos os valores de E e q, anteriormente calculados, determinou-se o
comprimento máximo do dreno para os seguintes diâmetros e declividades:
I (%)
0,5
(5 m / km)
1
(10 m / km)
2
(20 m / km)
3
(30 m / km)
4
(40 m / km)
5
(50 m / km)
6
(60 m / km)

L = Q / (E x q)
Q = 0,357 D2,625 I0,5
V = 0,91 d 0,625 I 0,5
(m²/s)
(m)
0,30 0,0117
0,0339 0,74
0,96
125
363
0,30 0,0165
0,0479 1,05
1,36
177
513
0,30 0,0234
0,0677 1,49
1,92
251
725
0,30 0,0286
0,0829 1,82
2,35
306
888
0,30 0,0330
0,0957 2,10
2,71
354
1026
0,30 0,0369
0,1070 2,35
3,03
395
1148
0,30 0,0404
0,1173 2,58
3,32
433
1257

D (m)
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Como as velocidades são satisfatórias, adotar-se-ão os diâmetros estudados
de acordo com as condições locais, dando preferência ao diâmetro de 0,20m.

DRENOS PROFUNDOS LONGITUDINAIS EM ROCHA
Considerações Especiais sobre Drenos nos cortes em rocha
Nos cortes em rocha os drenos longitudinais são geralmente do tipo cego,
não necessitando guardar a distância 1,50 m do pé do talude, e, em geral, tem a profundidade máxima de 0,50 m a partir do fundo do rebaixo e seção retangular.
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Quando ocorrer nos cortes a presença simultânea de solo e rocha, será construído no limite entre eles, no segmento em rocha, um dreno cego, interligado por meio de
caixas ao sistema de drenos longitudinais, com a função de captar e conduzir as águas que
possam percolar ao longo do trecho em rocha.
Quando nesse cortes o segmento em solo situar-se a montante é necessário
analisar a conveniência de reduzir a profundidade dos drenos em solos e/ou aprofundar
aquela dos drenos em rocha a fim de se estabelecer a continuidade do fluxo d’água drenada.

EXECUÇÃO DA VALA
• Deverá ser aberta de jusante para montante de modo a evitar a acumulação d’água.
• Deverá ter aproximadamente declividade igual à do greide da rodovia,
não devendo ser inferior a 1 %.
• A largura mínima do fundo da vala deverá ser igual ao diâmetro do tubo
mais 20,00 cm, a da parte superior, igual à largura do fundo mais 10,00
cm.
• Não deverá haver reentrâncias e saliências.
• A altura média entre 1,50 a 2,00 metros.

DRENOS SUBTERRÂNEOS TRANSVERSAIS
Para a rodovia em projeto não houve a necessidade de se projetar drenos
subterrâneos transversais.

RESULTADOS OBTIDOS
O Projeto de Drenagem é mostrado nos volumes:
• Volume 2 – Projeto de Execução;
• Volume 3 – Memória Justificativa.
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X – PROJETO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTES E
ESPECIAIS
X.1

X – PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES E
ESPECIAIS
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES
A construção de bueiros será feita obedecendo aos seguintes critérios,
além das especificações e normas técnicas do DNIT e ABNT que lhe forem pertinentes:
• recobrimento mínimo acima da geratriz superior do bueiro tubular de
concreto armado e para bueiros celulares será, no mínimo, de 1 metro;
• os tubos de concreto deverão ter armadura dupla. Em todos os bueiros
deverão ser feitos berços para receber os tubos;
• as entradas (bocas) dos bueiros tubulares serão feitos de acordo com os
projetos tipo. Apresentados no Volume 2;
• a declividade longitudinal máxima dos bueiros tubulares será de 8%;
• a terra deve ser apiloada lateralmente ao terreno até a altura de recobrimento em uma faixa excedendo o contorno aparente lateral do bueiro de
um metro para cada lado;
• as caixas coletoras fora da plataforma (CCT - Caixa Coletora de Talvegue), obedecerão ao projeto tipo.
Para o cálculo dos comprimentos dos bueiros foram utilizados os
seguintes elementos geométricos:
• cota do topo do bueiro;
• cota do fundo do bueiro;
• declividade da linha do fundo;
• cota do greide, dos bordos e dos off-sets;
• esconsidade;
• altura do aterro;
• seção de vazão.
O diâmetro mínimo dos bueiros será de 1,00 m.
Foram projetados os bueiros constantes do “Quadro de Dimensionamento
de Bueiros”, no capítulo dos Estudos Hidrológicos.
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PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
No trecho em estudo teremos a necessidade de execução de uma ponte (Córrego Sete Voltas) e quatro bueiros celulares (Est. 3836, Est. 3949, Córrego Barreiro e Córrego do Cervo).
Todas estas obras foram objeto de estudo e dimensionamento no capítulo de
Estudos Hidrológicos.

RESULTADOS OBTIDOS
O Projeto de Drenagem é mostrado nos volumes:
• Volume 2 – Projeto de Execução apresentamos os projetos dos bueiros
com todos os elementos necessários à sua execução;
• Volume 3 – Memória Justificativa.
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XI – PROJETO DE OBRAS
COMPLEMENTARES

XI.1

XI – PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES
INTRODUÇÃO
O projeto de obras complementares envolve os seguintes serviços ou obras:
• cercas;
• defensas;
• sinalização;
• proteção vegetal.

CERCAS

Readequação elaborada para o Segmento 2, Trecho: ARAGUAINHA /
PONTE BRANCA. No segmento 1, Trecho: ENTR. BR-364(B)/MT-299 – ENTR. MT 463
- [ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO], entre as estacas 2035 a 3035 as cercas já
foram executadas.
Projetou-se ao longo da rodovia a implantação de cercas de arame farpado
sobre suportes de concreto armado (postes) para delimitação da faixa de domínio, sendo
interrompida apenas nas travessias de grandes cursos d’água, entroncamentos e nos pontos
onde forem julgadas desnecessárias, constantes de projeto ou indicados pela fiscalização.
Este serviço consistirá na limpeza de uma faixa de implantação de 2,0 m de
largura, com desmatamento e destocamento, na aquisição e cravação no terreno de mourões
suportes e esticadores de concreto armado e na colocação de 4 fios de arame farpado.
Os mourões têm as seguintes características:
• Mourões de suporte
- seção: 9,00 x 9,00 cm
- altura: 2,10 m
- armação: 4 Ø 3/16”
- estribo: arame liso n°.14 c/ 30,00 cm
- profundidade de cravação: 0,60 m espaçamento de cravação: 2,75 m
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• Esticadores
-

seção: 15,00 x 15,00 cm
altura: 2,10 m
armação: 4 Ø 1/4”
estribo: Ø 3/16” c/ 30,00 cm
profundidade de cravação: 0,60 m
espaçamento de cravação: 55,00 m e nas mudanças de direção

Serão utilizadas 4 (quatro) linhas de arame farpado de aço zincado
obede-cendo às exigências da especificação do DNIT, com os seguintes espaçamentos:
• 0,30 m entre o solo e o primeiro fio;
• 0,35 m nos dois espaços intermediários;
• 0,40 m no espaço superior.
Em terreno impenetrável ou afloramento de rocha, os mourões serão cortados e engastados numa sapata superficial de concreto.
das cercas.

No Volume 2 (Projeto de Execução) apresentamos o projeto tipo detalhado

DEFENSAS
Recomenda-se a colocação de defensas nas seguintes situações:
• aterro alto e/ou com taludes íngremes;
• meias encostas em curva;
• proximidade das pontes.
Para determinar os locais na rodovia onde será necessária a colocação de defensas seguiram-se as recomendações expostas no “Special Report 81 - Highways Guardrail Determination of Need end Geometric Requirements”, baseado em estudos desenvolvidos pela AASHO, a publicação apresenta um ábaco que determina o “Índice de Necessidade de Defensa”. O valor deste índice para a rodovia em estudo foi utilizado igual a 50.
A seguir apresentamos o ábaco citado e os detalhes da defensa são mostrados no Volume 2 (Projeto de Execução).
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Nomograma para Determinação do Índice de
Necessidade de Defensas em Aterros

SINALIZAÇÃO
O projeto de sinalização seguiu as recomendações do “Manual de Sinalização Rodoviária” do DNIT - Edição de 2010.
Para efeito de exposição do projeto estabeleceu-se a seguinte subdivisão:
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• Projeto de sinalização horizontal;
• Projeto de sinalização vertical.

PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
A sinalização horizontal da rodovia tem a finalidade de orientar o motorista
dentro do critério pré-estabelecido, aumentando assim a segurança do tráfego.
No caso específico deste projeto, o sistema de sinalização foi concebido para
uma rodovia em pista simples com duas faixas de tráfego.
A sinalização horizontal da rodovia constitui de:
• Linhas laterais demarcadoras dos bordos da pista de rolamento: Estas
linhas serão ininterruptas, em cor branca com 15 cm largura e se localiza
na face externa dos bordos da pista de rolamento.
• Linhas demarcadoras de faixas de trânsito: Estas linhas serão interrompidas em intervalos regulares de 12 m por 4 m de linha em cor branca
com 15 cm de largura, localizadas nos eixos das faixas de tráfego.
• Linhas de proibição de ultrapassagem: Projetaram-se linhas de proibição
de ultrapassagem nos locais de distância de visibilidade inferior a 320 m.
Previu-se colocação de linhas de proibição de ultrapassagem nestes trechos, simples ou duplas, que para chamar atenção, serão feitas em cor
amarela com 15 cm de largura.
• Linhas de canalização: Estas linhas serão colocadas nos locais onde houver necessidade de se fazer canalização do tráfego, como nos locais de interseções e nos inícios e fins dos segmentos da rodovia com terceira faixa
de tráfego. Quando estas linhas indicarem proibição de ultrapassagem,
elas serão contínuas e em cor amarela, nos demais casos serão em cor
branca e descontínuas. Em qualquer caso terão a largura de 15 cm.
• Tachas: Elementos de forma quadrada ou retangular contendo unidades
refletoras (monodirecionais ou bidirecionais), aplicadas diretamente no
pavimento, sobre ou adjacente às marcas longitudinais. A disposição da
cor e unidades refletoras para rodovias com pista simples é feita da seguinte forma:
1 - Linhas de Borda: tachas bidirecionais brancas com elementos refletivos brancos, aplicadas com os seguintes espaçamentos:
 Trechos em tangentes: uma tacha a cada 16,00 metros;
 Trechos sinuosos com alta pluviosidade ou sujeito a neblina:
uma tacha a cada 4,00 metros;
 Trechos que antecedem obstáculos ou obras de arte: uma tacha a cada 4,00 metros numa extensão de 150,00 metros.
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2 - Linhas de Eixo separando faixas de sentidos opostos: tachas bidirecionais amarelas com elementos refletivos amarelos espaçadas a cada
4,00 metros, posicionadas entre as linhas, quando duplas, ou no meio do
segmento interrompido da pintura horizontal;
3 - Linhas de Eixo separando faixas com mesmo sentido (caso de terceira
faixa): tachas monodirecionais brancas com elementos refletivos brancos
espaçadas a cada 4,00 metros, posicionadas no meio do segmento
inter-rompido da pintura horizontal.

MATERIAIS A SEREM USADOS NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
• Pinturas de linhas: A pintura das linhas de demarcação deverá ser feita
com aplicação de produto termoplástico contendo esferas de vidro que
serão espargidas sobre a faixa pintada.
As unidades refletoras serão catadiótricos de 0,056 m de diâmetro ou
outros elementos refletores dentro dos quais possa ser inscrito um círculo com diâmetro
de 0,056
m.
Essas unidades terão cor branca.
O projeto de sinalização horizontal está apresentado no Volume 2, juntamente com o projeto de sinalização vertical. Junto com as folhas de apresentação do projeto em
si são também apresentados os desenhos gerais indicativos da pintura das faixas, etc., bem
como uma nota de serviço que especifica e quantifica os diversos serviços a serem executados.

PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
O projeto de sinalização vertical foi feito baseado nos seguintes princípios:
• a sinalização deverá ser de fácil compreensão pelos motoristas;
• a sinalização deverá ter a mesma intensidade ao longo da rodovia, a fim
de dar condicionamento ao motorista;
• a sinalização deverá ser contínua, isto é, os sinais entre si deverão ser coerentes;
• a sinalização deverá ser antecipada a fim de preparar o motorista para sua
próxima decisão.
Os sinais a serem colocados na rodovia terão as seguintes naturezas:
• Sinais de advertência: Os sinais de advertência têm a finalidade de avisar
o usuário sobre a existência e a natureza de condições potencialmente perigosas na rodovia ou junto à mesma (Manual de Sinalização do DNIT) .

XI.6

- Com esta finalidade projetou-se um sistema de sinais de advertência
que seguiu as recomendações de “Manual de Sinalização” do DNIT,
no que diz respeito a sua localização e tamanho.
• Sinais de regulamentação: Os sinais de regulamentação têm por finalidade informar ao usuário as limitações, proibições ou restrições, governando o uso da rodovia e cuja violação constitui uma infração (Manual de
Sinalização do DNIT).
- Com a finalidade de estabelecer esta regulamentação de uso da rodovia foi projetado um sistema de sinais que seguiu as recomendações do
“Manual de Sinalização” do DNIT, no que diz respeito a sua localização e tamanho.
• Sinais de informação: Os sinais de informação têm por finalidade guiar
os usuários no curso de deslocamento e fornecer outras informações que
lhes possam ser úteis.
- A finalidade principal destes sinais é de informar aos usuários a localização de rodovias transversais, acessos, cursos d’água, divisas interestaduais e intermunicipais e outras informações de interesse geral.
- Também estes sinais foram colocados em função das recomendações
do “Manual de Sinalização” do DNIT.
• Sinais educativos: Estes sinais têm por objetivo formar um condicionamento do motorista, estimulando-o para seu comportamento contribua
para segurança do tráfego e para a conservação da rodovia.
- Também, os sinais educativos foram colocados segundo as orientações
do “Manual de Sinalização” do DNIT.
Os sinais a serem colocados seguirão as seguintes especificações:
• Forma, cores e letras : A forma, cores e letras dos sinais de advertência,
regulamentação, informação e educação estão apresentadas no Volume 2 Projeto de Sinalização.
• Dimensões: Os sinais terão as seguintes dimensões:
- sinais de advertência - 1 x 1 m;
- sinais de regulamentação - Ø 1,00;
- sinais de informação - tamanho variável (ver Volume 2 - Projeto de
Sinalização);
- sinais educativos - 2 x 1 m.
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• Posição:
- Como regra geral os sinais serão localizados no lado direito do sentido
do tráfego com um afastamento mínimo de 2 m da extremidade da pista de rolamento e de tal forma que sua projeção horizontal, do ponto
mais próximo da pista, esteja sempre fora do acostamento, pelo menos
0,30 m.
- Os sinais deverão ser colocados a uma altura de 1,20 m acima do nível
do bordo da rodovia, no ponto mais próximo a ele, sendo que esta altura deverá ser medida a partir de seu bordo inferior. No Volume 2 Projeto de Sinalização é apresentado um desenho mostrando a posição
das placas em relação à rodovia.
• Materiais das placas:
- As placas deverão ser de chapas metálicas, tratadas tal como especifica o “Manual de Sinalização” do DNIT, em seu anexo “Preparação de
Chapas para Pintura de Sinalização de Rodovias”.
- A pintura das placas deverá ser feita com tinta termoplástica, obedecendo a sequência de serviço preconizado no anexo “Manual de Sinalização”, antes referido.
- Os postes de sustentação de placas deverão ser de madeira de primeira
qualidade, de 9 x 9 cm de seção, por 3 m de comprimento, pintados de
branco, devendo ser imunizada a parte a ser enterrada.
- O projeto de sinalização vertical está apresentado conjuntamente com
o projeto de sinalização horizontal no Volume 2 deste relatório. Os detalhes construtivos e notas de serviço estão apresentados em folhas no
formato A-3, no Volume 2 - Projeto de Execução.

RESULTADOS OBTIDOS
O Projeto de Drenagem é mostrado nos volumes:
• Volume 2 – Projeto de Execução;
• Volume 3 – Memória Justificativa.

XI.8

XII – PROJETO DE
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
XII.1

XII – PROJETO DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
GENERALIDADES
O projeto de proteção ao meio ambiente foi desenvolvido com o objetivo de
levantar os principais impactos a serem causados pelas obras junto ao meio ambiente, de
forma a definir atividades e ações mitigadoras desses impactos, quantificando-se ao final os
serviços de proteção ao meio ambiente.

LEVANTAMENTO DOS IMPACTOS E AÇÕES MITIGADORAS
No presente projeto foram previstas medidas para redução do impacto das
obras sobre o meio ambiente. O aspecto mais importante destas medidas é o de evitar que
as valas abertas para retirada de material para confecção do corpo estradal sejam causadoras de pontas de erosão ou geração de focos de enfermidade, e a eliminação dos efeitos
causados na paisagem regional pelos terrenos desmatados para exploração de caixas de
empréstimos, jazidas, execução de bota-fora, canteiros de obra, etc., através da regeneração
da natureza nestes locais. Com o intuito de minimizar estes aspetos, são propostas algumas
medidas para recompor os danos causados pela ação do homem. Tais medidas necessárias
ao controle do impacto ambiental se relacionam com:
• prevenção de danos ambientais;
• proteção de áreas de taludes;
• recuperação de danos físicos;
• regeneração da natureza.

PROTEÇÃO DAS ÁREAS DE TALUDES
Para as áreas a serem desmatadas ao longo do trecho, quer para a implantação de corte como de aterros, foram previsto revestimentos vegetais, conforme quantitativos apresentados no projeto.
Para o revestimento vegetal foi escolhida grama comum compatível com a
vegetação da região (campos e cerrados), que apresenta compatibilidade com o tipo do solo
local e possui boa capacidade de retenção no solo. Aliados ao revestimento, foram projetados dispositivos de drenagem superficial, com dissipadores de energia hidráulica nos deságues, para redução da possibilidade de erosões.

XII.2

RECUPERAÇÃO DOS DANOS FÍSICOS
Apesar dos cuidados tomados nos projetos não é possível executar-se a obra
sem haver danos físicos à natureza. Isto ocorre principalmente nas caixas de empréstimo,
nas jazidas de solos e no canteiro de obras, onde a ação do homem pode provocar erosão de
focos de enfermidades ou assoreamento/poluição de mananciais.
Para mitigar os danos físicos nestes locais, foram previstos no Quadro de
Quantidades os serviços de estocagem de camada vegetal, conformação, drenagem e reposição de camada vegetal nas jazidas, além das medidas listadas a seguir.
Cuidados a serem tomados na exploração de jazidas de solo:
• estocagem prévia da camada vegetal existente, para posterior reaproveitamento;
• conformação dos taludes e do fundo das áreas exploradas, incluindo a execução de valetas de drenagem direcionadas para os cursos d’água mais
próximos, e de eventuais barragens de contenção, para evitar-se o surgimento de erosão;
• reposição de camada vegetal estocada, no fundo e nos taludes das jazidas;
• utilização de terra vegetal e grama para revestimento dos locais em que o
material estocado for insuficiente;
Cuidados a serem tomados nos bota-fora:
• estocagem prévia da camada vegetal existente no local, para reaproveitamento;
• execução do bota-fora, com camadas com espessura máxima de 15,0 cm,
compactadas;
• conformação dos taludes do bota-fora, evitando-se arestas vivas
adotan-do-se taludes suaves;
• reposição da camada vegetal estocada sobre o bota-fora, complementando por terra, vegetal e grama, se o material estocado for insuficiente.
As outras áreas passíveis de movimentação, tais como áreas de canteiros de
obras e caminhos de serviços, deverão receber os seguintes tratamentos após utilização:
• fechamento de fossas e outras depressões através de reaterro;
• eliminação de áreas sujeitas à estagnação de águas, através de drenagem
feita com sistema de valetas;
• implantação de revestimento vegetal.

XII.3

SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Os serviços de preservação e proteção ambiental a serem executados são:
• revestimento vegetal com gramas (enleivamento);
• revestimento vegetal por semeadura mecânica;
• revestimento vegetal por hidrossemeadura;
• plantio de árvores e arbustos;
• conformação de caixas de empréstimos e jazidas;
• conformação e proteção de locais de bota-fora;
• reposição de camada vegetal em caixas de empréstimo, jazidas e botaforas.

RESULTADOS OBTIDOS
O Projeto de Drenagem é mostrado nos volumes:
• Volume 2 – Projeto de Execução;
• Volume 3 – Memória Justificativa.
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XIII – QUADRO DE
QUANTIDADES

XIII.1

RESUMO QUANTIDADES
Estacas 2.035+0,00 a 3.035+0,000
XIII.2

RESUMO QUANTIDADES - Estacas 2.035+0,00 a 3.035+0,00
Código
3

Descrição

Unid.

Quant.

PAVIMENTAÇÃO

4011209

Regularização do subleito

m²

152.880,00

5914359

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

tkm

766.246,80

5914374

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário

tkm

1.570.140,00

5914389

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

tkm

1.904.271,60

4011227

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

m³

51.000,00

4011221

Base estabilizada granulometricamente com mistura solos na pista com material de jazida

m³

36.690,00

Fornecimento asfalto diluído CM-30

t

288,00

Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C -

t

1.008,00

Transporte comercial de material betuminoso - CM-30

t

288,00

Transporte comercial de material betuminoso - RR-2C

t

1.008,00

4011351

Imprimação com asfalto diluído

m²

240.000,00

5914359

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

tkm

109.344,00

5914374

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário

tkm

380.211,60

5914389

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

tkm

211.773,60

4011372

Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial

m²

240.000,00

m

10.440,00

m

8.560,00

m

2.960,00

4
2003955
2003959

DRENAGEM
Sarjeta triangular de concreto - STC 01 moldada no local com extrusora e concreto usinado areia e brita comerciais
Sarjeta triangular de concreto - STC 03 moldada no local com extrusora e concreto usinado areia e brita comerciais

2003373

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

2003385

Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais

2003391

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais

2003441

Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais

6

und

42,00

m

150,00

und

86,00

SINALIZAÇÃO

5213408

Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

m²

9.866,45

5213571

Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III

m²

182,58

5213360

Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação

und

13.815,00

m²

180.000,00

7
4413905

OBRAS COMPLEMENTARES
Hidrossemeadura
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RESUMO QUANTIDADES
Estacas 3.035+0,00 a 4.504+0,00
XIII.4

RESUMO QUANTIDADES - Estacas 3.035+0,00 a 4.504+0,00
Código
4

Descrição

Unid.

Quant.

TERRAPLENAGEM
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de
diâmetro até 0,15 m
Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m
Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m
Escavação e carga de material de 1ª categoria - com escavadeira
Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em
leito natural

m²

880.377,00

und
und
m³

342,00
116,00
90.764,00

tkm

358.040,40

5501708

Escavação mecânica com trator de esteira de 71 kW em material de 1ª categoria - DMT de até 30m

m³

9.105,00

5502135

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

17.956,00

5502136

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de200 a 400 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

231.992,00

5502137

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

173.247,00

5502138

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

32.259,00

5502139

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

104.384,00

5502140

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

51.413,00

5502141

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

54.053,00

5502142

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

43.800,00

5502143

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

30.267,00

5502144

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

26.655,00

5502146

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

157.777,00

5502377

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

3.500,00

5502612

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

20.000,00

5502379

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

12.700,00

5502380

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

6.000,00

5502381

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

28.867,00

5502769

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³

m³

7.262,00

5502770

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³

m³

18.726,00

5502772

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³

m³

17.414,00

5502978

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

m³

470.191,00

5503041

Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário

m³

371.916,00

Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial

m³

20.160,00

5501700
5501701
5501702
5901639

s/c
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PAVIMENTAÇÃO

4011209

Regularização do subleito

m²

421.013,10

5914359

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

tkm

1.627.052,37

5914374

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário

tkm

2.783.788,45

4011227

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

m³

96.269,60

4011221

Base estabilizada granulometricamente com mistura solos na pista com material de jazida

m³

69.302,16

Fornecimento asfalto diluído CM-30

t

429,10

Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C -

t

1.501,85

Transporte comercial de material betuminoso - CM-30

t

429,10

Transporte comercial de material betuminoso - RR-2C

t

1.501,85

4011351

Imprimação com asfalto diluído

m²

357.584,80

5914359

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

tkm

162.915,63

5914374

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário

tkm

566.491,20

5914389

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

tkm

315.529,25

4011372

Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial

m²

357.584,80

4

DRENAGEM

4805750
4805760
4805765
2003304
2003307
2003313

Escavação manual em material de 1ª categoria
Escavação manual em material de 2ª categoria
Escavação em material de 3ª categoria
Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01
Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais
Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - areia e brita comerciais

m³
m³
m³
m
m
m

9.780,00
2.415,00
925,00
2.900,00
1.660,00
320,00

2003313

Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - areia e brita comerciais

m

300,00

m

16.260,00

m

3.700,00

2003569
2003917
2003601

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita
comercial
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita
comercial
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita
comerciais

und

71,00

2003325

Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais

m

6.660,00

2003343

Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - areia e brita comerciais

m

16.820,00

2003369

Meio fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

m

17.396,90

2003943

Meio fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita
comerciais

m

2.247,00

2003391

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais

m

1.468,00

2003405

Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais

m

1.525,00

2003385

Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais

und

366,00

2003387

Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais

und

90,00

2003441

Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais

und

48,00

2003443

Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais

und

56,00

2003449

Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais

und

389,00

2003451

Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais

und

109,00

XIII.6
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OBRAS DE ARTE CORRENTES

4805756

Escavação manual reaterro e compactação em material de 1ª categoria

m³

150,00

4805758

Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 1ª categoria

m³

1.496,00

804037

Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais

m

275,00

804393

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

und

15,00

804395

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas

und

2,00

804397

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas

und

3,00

804189

Corpo de BDTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais

804416

Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas

und

8,00

804419

Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas

und

4,00

804421

Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas

und

2,00

804293

Corpo de BTTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais

m

95,00

und

8,00

m

30,00

m

31,00

m

36,00

m

45,00

804440
705392
705380
705395
705382

Boca BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita
comerciais
Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita
comerciais
Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita
comerciais
Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita
comerciais

m

255,00

705418

Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida

und

4,00

705427

Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

und

4,00

2003732

Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia e brita comerciais

und

1,00

2003748

Caixa coletora de talvegue - CCT 11 - areia e brita comerciais

und

1,00

5914374

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário

tkm

62.571,00

6

SINALIZAÇÃO

5213408

Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

m²

16.003,00

5214004

Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo II - relevo simples ranhurado - base

m²

356,00

5213571

Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III

m²

241,00

5213360

Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação

und

8.247,00

7

OBRAS COMPLEMENTARES

3713600

Defensa maleável simples - fornecimento e implantação

m

4.376,00

3713601

Ancoragem de defensa maleável simples - fornecimento e implantação

m

248,00

4413905

Hidrossemeadura

m²

807.260,50

3713608

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

m

58.520,00

4413996

Enleivamento

m²

4.697,00

4413990

Plantio de mudas arbustivas com porte de 50 cm em covas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m

und

6.395,00

5502986

Expurgo de jazida

m³

21.315,00

XIII.7

QUANTIDADES
Estacas 2.035+0,00 a 3.035+0,000
Estacas 3.035+0,00 a 4.504+0,00
XIII.8

Rodovia :
Trecho :
Sub-trecho:
Extensão :

MT-100
ENTR. BR-364(B)/MT-299 - PONTE BRANCA/MT (Estaca 2035+0,00 a 4504+0,00)
ENTR. BR-364(B)/MT-299 - PONTE BRANCA/MT (Estaca 2035+0,00 a 4504+0,00)
49,39 KM
QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM
1.0

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UND.

QUANTIDADE

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

s/c

Instalação de Canteiro e Acampamento

cj

1,00

1.2

s/c

Administração Local de Obras

cj

1,00

1.3

s/c

Mobilização e desmobilização de Pessoal

cj

1,00

s/c

Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesados e Rodantes

1.4
1.5

2.0

74209/001 - SINAPI Placa de Obra em Chapa Galvanizada (2,50 x 5,00m)

cj

1,00

m²

25,00

TERRAPLENAGEM

2.1

5501700

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de
diâmetro até 0,15 m

m²

880.377,00

2.2

5501701

Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m

und

342,00

2.3

5501702

Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m

und

116,00

2.4

4016096

Escavação e carga de material de 1ª categoria - com escavadeira

m³

90.764,00

2.5

5901639

Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em
leito natural

tkm

358.040,40

2.6

5501708

Escavação mecânica com trator de esteira de 71 kW em material de 1ª categoria - DMT de até 30m

m³

9.105,00

2.7

5502135

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

17.956,00

2.8

5502136

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de200 a 400 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

231.992,00

2.9

5502137

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

173.247,00

2.10

5502138

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

32.259,00

2.11

5502139

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

104.384,00

2.12

5502140

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

51.413,00

2.13

5502141

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

54.053,00

2.14

5502142

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

43.800,00

2.15

5502143

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

30.267,00

2.16

5502144

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

26.655,00

2.17

5502146

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

157.777,00

2.18

5502377

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

3.500,00

2.19

5502612

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

20.000,00

2.20

5502379

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

12.700,00

2.21

5502380

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

6.000,00

2.22

5502381

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

28.867,00

2.23

5502769

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³

m³

7.262,00

2.24

5502770

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³

m³

18.726,00

2.25

5502772

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³

m³

17.414,00

2.26

5502978

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

m³

470.191,00

2.27

5503041

Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário

m³

371.916,00

2.28

s/c

Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial

m³

20.160,00

XIII.9

3.0

PAVIMENTAÇÃO

3.1

4011209

Regularização do subleito

m²

573.893,10

3.2

5914359

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

tkm

2.393.299,172

3.3

5914374

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário

tkm

4.353.928,445

3.4

5914389

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

tkm

1.904.271,60

3.5

4011227

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

m³

147.269,60

3.6

4011219

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

m³

105.992,16

3.7

4011351

Imprimação com asfalto diluído

m²

597.584,80

3.8

5914359

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

tkm

272.259,63

3.9

5914374

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário

tkm

946.702,80

3.10

5914389

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

tkm

527.302,85

3.11

4011372

Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial

m²

597.584,80

4.0

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

4.1

M0104

Asfalto diluído CM 30

t

717,10

4.2

M2097

Emulsão asfáltica RR-2C

t

2.509,85

5.0

TRANSPORTE DE MATERIAL PAVIMENTAÇÃO

5.1

M0104

Asfalto diluído CM 30

t

717,10

5.2

M2097

Emulsão asfáltica RR-2C

t

2.509,85

6.0

DRENAGEM

6.1

4805750

Escavação manual em material de 1ª categoria

m³

9.780,00

6.2

4805760

Escavação manual em material de 2ª categoria

m³

2.415,00

6.3

4805765

Escavação em material de 3ª categoria

m³

925,00

6.4

2003304

Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01

m

2.900,00

6.5

2003307

Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais

m

1.660,00

6.6

2003310

Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 01

m

320,00

6.7

2003313

Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - areia e brita comerciais

m

300,00

6.8

2003569

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial

m

16.260,00

6.9

2003917

Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita comercial

m

3.700,00

6.10

2003601

Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita
comerciais

6.11

2003319

Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais

m

10.440,00

6.12

2003323

Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais

m

8.560,00

6.13

2003325

Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais

m

6.660,00

6.14

2003343

Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - areia e brita comerciais

m

16.820,00

6.15

2003369

Meio fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

m

17.396,90

6.16

2003373

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

m

5.207,00

6.17

2003391

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais

m

1.618,00

6.18

2003405

Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais

m

1.525,00

und

71,00

6.19

2003385

Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais

und

408,00

6.20

2003387

Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais

und

90,00

6.21

2003441

Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais

und

134,00

6.22

2003443

Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais

und

56,00

6.23

2003449

Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais

und

347,00

6.24

2003451

Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais

und

109,00

XIII.10

7.0

OBRAS DE ARTE CORRENTES

7.1

4805756

Escavação manual reaterro e compactação em material de 1ª categoria

m³

150,00

7.2

4805758

Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 1ª categoria

m³

1.496,00

7.3

804037

Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais

m

275,00

7.4

804393

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

und

15,00

7.5

804395

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas

und

2,00

7.6

804397

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas

und

3,00

7.7

804189

Corpo de BDTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

m

255,00

7.8

0804417

und

8,00

7.9

804419

Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas

und

4,00

7.10

804421

Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas

und

2,00

7.11

804293

Corpo de BTTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais

m

95,00

7.12

804441

Boca BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

und

8,00

7.13

705392

Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais

m

30,00

7.14

705380

Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais

m

31,00

7.15

705395

Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais

m

36,00

7.16

705382

Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais

m

45,00

7.17

705419

Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

und

4,00

7.18

705427

Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

und

4,00

7.19

2003732

Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia e brita comerciais

und

1,00

7.20

2003748

Caixa coletora de talvegue - CCT 11 - areia e brita comerciais

und

1,00

8.0

SINALIZAÇÃO

8.1

5213408

Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

m²

25.869,45

8.2

5214003

Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

m²

356,00

8.3

5213571

Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III

m²

423,58

8.4

5213360

Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação

und

22.062,00

9.0

OBRAS COMPLEMENTARES

9.1

3713604

Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação

m

4.376,00

9.2

3713605

Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação

m

248,00

9.3

4413905

Hidrossemeadura

m²

987.260,50

9.4

3713608

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

m

58.520,00

9.5

4413996

Enleivamento

m²

4.697,00

9.6

4413990

Plantio de mudas arbustivas com porte de 50 cm em covas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m

und

6.395,00

9.7

5502986

Expurgo de jazida

m³

21.315,00

XIII.11

IX – ART DE READEQUAÇÃO
DE PROJETO
IX.1

Página 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART DE OBRA/SERVIÇO

CREA-MT

1220200072877

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: 06/01/2017

CEP: 78.049-906

Valor: R$ 5.000.000,00

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO

Vinculado à ART:

Ação Institucional:
3. Dados Obra/Serviço
Logradouro

Cidade

UF

País

Cep

Coordenada

RODOVIA MT-100, TRECHO: ARAGUAINHA / RODOVIA ESTADUAL
PONTE BRANCA

Bairro

Número
SN

Complemento

PONTE BRANCA

MT

BRA

78.000-000

016º45'00.00'' S
052º50'00.00'' O

RODOVIA MT-100, TRECHO: ARAGUAINHA / RODOVIA ESTADUAL
BR-364

SN

ARAGUAINHA

MT

BRA

78.000-000

016º51'00.00'' S
053º01'00.00'' O

Previsão Término: 29/02/2020

Data de Inicio: 01/11/2019
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

de obras de terra

terraplenagem

Quantidade

Unidade

Geotecnia e Geologia da Engenharia - Obras de Terra
Projeto

49,8000

quilômetro

de curvas de nível topográficas

49,8000

quilômetro

Projeto

de pavimentação asfáltica para rodovias

49,8000

quilômetro

Projeto

de infraestrutura rodoviária

49,8000

quilômetro

Projeto

de traçado viário para rodovias

49,8000

quilômetro

Elaboração de orçamento

de pavimentação asfáltica para rodovias

49,8000

quilômetro

Projeto

de sinalização

49,8000

quilômetro

Topografia - Levantamentos Topográficos Básicos
Projeto
Transportes - Infraestrutura Rodoviária

Transportes - Sinalização
viária

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

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.
9. Informações

7. Entidade de Classe

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

/
data

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.

Em substituição a ART Nº 1220200022887

008.026.421-28 - WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SINFRA
Valor ART:R$ 0,00

Registrada em 09/06/2020

Valor Pago: R$ 0,00

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

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

Isento conforme Resolução 1.067/2015
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Anotação de Responsabilidade Técnica ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO

1220200072877

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT
5. Observações
Readequação de Projeto Pavimentação MT-100, BR-364/Araguainha/Ponte Branca.

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.
9. Informações

7. Entidade de Classe

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

/
data

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.

Em substituição a ART Nº 1220200022887

008.026.421-28 - WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SINFRA
Valor ART:R$ 0,00

Registrada em 09/06/2020

Valor Pago: R$ 0,00

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

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

Isento conforme Resolução 1.067/2015

