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1. OBJETIVO 

O memorial em questão tem por objetivo apresentar o projeto e orçamento de 

drenagem pluvial do Parque Científico e Tecnológico de Itajubá. Assim como seus detalhes, 

características, dimensões, materiais utilizados e etapas de execução. Além de apresentar 

o memorial de cálculo do orçamento e cronograma físico-financeiro. 
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2. JUSTIFICATIVA 

A implantação do Parque Científico e Tecnológico na cidade de Itajubá-Mg é fixar 

empresas de base tecnológica desenvolvidas no âmbito da interação entre a Universidade 

Federal de Itajubá e a Prefeitura Municipal de Itajubá (INCIT). E também atrair novas 

empresas de base tecnológica desenvolvidas na região para se desenvolver no ecossistema 

produtivo da cidade. 
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3. POPULAÇÃO 

São 92 lotes para uso empresarial e será considerado 100 pessoas por lote por dia. 

O que totaliza 9200 pessoas por dia no empreendimento. 
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4. META FÍSICA DE PROJETO 

A obra de drenagem pluvial será executada conforme etapas a seguir: 

• Administração de obra; 

• Locações; 

• Esgotamento; 

• Escoramentos para a vala; 

• Movimentação de terra; 

• Preparo de vala; 

• Dispositivos hidráulicos; 

• Limpeza de obra; 

Todas as etapas serão executadas em 8 meses. 

As estruturas hidráulicas presentes no projeto de drenagem, assim como seu 

quantitativo, podem ser vistas na tabela a seguir. 

Tabela 1 - Quantitativo de Drenagem Pluvial 

TABELA DE QUANTIDADES 
ITEM QUANTIDADE UNIDADE 

TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 DN 400 379,50 m 
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 600 1490,90 m 
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 800 167,00 m 
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 1000 17,00 m 
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 1200 84,00 m 
PV α REDE DN 600 21 un 
PV β REDE DN 600 13 un 
PV α REDE DN 800 1 un 
PV β REDE DN 800 4 un 
PV β REDE DN 1000 1 un 
CAIXA COLETORA DN 600 1 un 
CAIXA COLETORA ESPECIAL-54 DN 800 1 un 
CAIXA COLETORA DN 1200 1 un 
CAIXA DE PASSAGEM TIPO A DN 600 7 un 
CAIXA DE PASSAGEM TIPO C DN 600 1 un 
ALA DE REDE TUBULAR DN 800 1 un 
CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO 474,00 m 
CANAL TRAPEZOIDAL DE PEDRA ARGAMASSADA 7,50 m 
BOCA DE LOBO SIMPLES 48 un 
BOCA DA LOBO DUPLA 11 un 
ESCADA HIDRÁULICA 125,00 m 
DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU 7,00 m 
BACIA DE INFILTRAÇÃO 1 136,00 m³ 
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO ARMADO 19,00 m 
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O projeto de drenagem pluvial foi dividido em duas fases. A primeira fase, tratada 

neste memorial, está projetada de modo a compatibilizar, posteriormente, com a segunda 

fase. Não tendo, assim, prejuízos no dimensionamento e na execução da rede.
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5. ESTUDOS E MEMORIAL DE CÁLCULO  

1.1. ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

Os estudos hidrológicos irão determinar as descargas máximas nas áreas em estudo, 

a fim de dar base ao dimensionamento das estruturas hidráulicas do sistema de drenagem 

em questão. Para isso, é necessário o diagnóstico do regime pluvial e da natureza das 

precipitações intensas da região, como é apresentado a seguir. 

 METODOLOGIA APLICADA 

Para a determinação da precipitação máxima utilizou-se a equação que correlaciona 

os parâmetros intensidade, duração e frequência de chuvas. Essa relação permite ainda a 

obtenção de precipitações máximas para diferentes Tempos de Concentração – TC, e 

Períodos de Retorno – TR. Nas estimativas de vazões a partir de dados de chuva a grandeza 

utilizada é a Precipitação Excedente, pelo fato de esta contribuir efetivamente para a 

formação do escoamento superficial 

As vazões de projeto podem ser estimadas através de métodos estatísticos diretos e 

indiretos. Estas metodologias são determinadas de acordo com as dimensões das áreas de 

drenagem, da seguinte forma: 

• Sub-bacias com áreas de até 5 km²: utiliza-se o Método Racional; 

• Sub-bacias com áreas entre 5 km² e 10 km²: utiliza-se o Método Racional 

Corrigido; 

• Sub-bacias com área acima de 10 km²: utiliza-se o Método de Ven Te Chow. 

Desta forma, como a bacia do projeto possui uma área menor que 5 Km², utilizou-se 

o método racional. 

 MÉTODO RACIONAL 

O método mais utilizado para o cálculo da vazão a partir da transformação de chuva 

em vazão para análise em pequenas bacias hidrográficas é o método racional, devido à 

simplicidade de aplicação e facilidade do conhecimento e controle dos parâmetros 

necessários. 

Admite-se, na sua aplicação, que a chuva apresente uma intensidade constante, 

uniformemente distribuída sobre a superfície da bacia, e que sua duração seja maior ou igual 

ao tempo de concentração na bacia. Como a intensidade de chuva decresce com o aumento 
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da duração, a descarga máxima resulta de uma chuva com duração igual ao tempo de 

concentração da bacia. 

Este método, descrito matematicamente pela (Equação 1, representa uma relação 

entre a vazão máxima de escoamento superficial e a intensidade de precipitação, 

dependendo das seguintes variáveis para a sua determinação: tipo de solo e do uso da terra, 

duração e intensidade da chuva e características físicas da rede de drenagem existente. 

𝑄 = 0,00278 ∙ 𝐶 ∙ 𝑖 ∙ A 

(Equação 1) 

Onde: 

• Q: Vazão de projeto (m³/s); 

• C: Coeficiente de escoamento superficial (adimensional);  

• i: Intensidade da chuva de projeto (mm/h); 

• A: Área de drenagem (ha). 

5.1.2.1.  COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERCIAL 

Coeficiente também denominado por deflúvio superficial ou coeficiente de “runoff”. 

Variável determinada em função de uma série de fatores, como o tipo do solo, ocupação da 

bacia, umidade antecedente, intensidade da chuva e outros. Assim, devido às diversas 

condições e combinações dos fatores citados, apenas parte do volume precipitado sobre a 

bacia atinge a seção sob a forma de escoamento superficial. Portando adotou-se um 

coeficiente de escoamento superficial de 0,75, conforme valores indicados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Coeficiente de Escoamento Superficial 

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DAS 
BACIAS TRIBUTÁRIAS 

COEFICIENTE 
DE DEFLÚVIO 

“C” 

Ruas 
Asfalto 0,70 a 0,95 

Concreto 0,80 a 0,95  

Gramados; solos arenosos 

Plano, 2% 0,05 a 0,10 
Médio 2 a 7% 0,10 a 0,15 
Íngreme, 7% 0,15 a 0,20  
Gramados; solo compacto 
Plano, 2% 0,13 a 0,17 

Médio 2 a 7% 0,18 a 0,22 
Íngreme, 7% 0,15 a 0,35 
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5.1.2.2.  TEMPO DE CONCENTRAÇÃO E PERÍODO DE RETORNO 

O tempo de concentração é considerado o período, em minutos, que uma gota de 

água de chuva cai no ponto mais distante da bacia, demora a chegar até a seção de análise. 

Devido às características das curvas de intensidade, duração e frequência da chuva, o 

tempo de concentração inicial mínimo adotado para as bacias é de 10 minutos.  

O tempo de retorno ou período de retorno de uma chuva representa o risco que o 

empreendimento ou projeto está assumindo no dimensionamento de uma obra hidráulica. 

Ou seja, qual é o grau de segurança que se deseja proporcionar ao empreendimento, sendo 

que ele é o inverso da frequência com que a chuva ou vazão venha a ser igualada ou 

ultrapassada num ano qualquer.  

Para escolher qual o tempo de retorno que irá utilizar no dimensionamento do projeto 

hidráulico é importante analisar os prejuízos tangíveis e intangíveis que possam a vir a ser 

causados por eventos extremos de chuva. Portanto, para o empreendimento em questão foi 

adotado o período de retorno (TR) igual a 10 anos. 

5.1.2.3.  INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO 

As equações de intensidade, duração e frequência ou simplesmente as equações 

IDF, também conhecidas como equação de chuva, são usadas para determinar a 

intensidade máxima de chuva de um determinado local.  

Para cada região, os parâmetros K, a, b e c da equação de intensidade, duração e 

frequência ((Equação 2) são ajustados por meio de regressão linear e não linear. Estes 

parâmetros (K, a, b e c) são definidos por uma série histórica de dados de chuvas, de mais 

ou menos 30 anos. Além disso, alterando a frequência e o tempo de concentração é possível 

obter uma intensidade diferente de chuva para uma mesma região.  

𝐼𝑚 =
K .  (𝑇𝑅)

(𝑡𝑐 + b)
 

(Equação 2) 

Onde: 

• Im: Intensidade máxima média de precipitação (mm/h); 

• TR: Tempo de Retorno (anos); 

• Tc: Tempo de concentração (min); 

• K, a, b e c: Parâmetros ajustados com base nos dados pluviométricos da 

localidade.  
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No empreendimento em questão, foi utilizada equação de chuva do município de 

Pouso Alegre - MG gerada pela interpolação de dados do software Plúvio 2.1. Assim, obteve-

se a seguinte Intensidade máxima média de precipitação: 

Os parâmetros da equação para esta localidade são: 

• K: 1192,985 

• a: 0,171 

• b: 11,301 

• c: 0,850 

𝐼𝑚 =
1192,985 .  (10) ,

(10 + 11,302) ,
= 131,364 𝑚𝑚/ℎ 

5.1.2.4.  VAZÃO 

A vazão calculada sintetiza as considerações e cálculos realizados em relação ao 

tempo de concentração do escoamento e à intensidade de chuva, ao coeficiente de 

escoamento superficial e a área de contribuição de cada sub-bacia do projeto.  

1.2. PROJETO DE DRENAGEM 

O projeto de drenagem tem como objetivo definir os dispositivos de coleta, condução 

e deságue das águas superficiais que precipitam sobre o terreno, bem como sobre os taludes 

e áreas que convergem ao mesmo. 

 VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DA 
SARJETA 

Para assegurar o bom funcionamento do escoamento superficial, as guias e sarjetas 

das vias públicas serão limitadas por uma lâmina d’água de largura máxima de 1,67 metros 

e a sarjeta adotada será do tipo B, conforme Figura 1. 
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Figura 1 - Sarjeta tipo B 

 

Fonte: SUDECAP, 2020 

 

Sua vazão pode ser calculada pelo método de Izzard/Manning, conforme a equação 

a seguir: 

𝑄 = 0,375
𝑍

𝑛
∗ 𝑦 ∗ √𝑖 

(Equação 3) 

Onde: 

• Q: Vazão (m³/s); 

• Z: Inverso da declividade transversal; 

• i: Declividade longitudinal (m/m); 

• y: Profundidade junto à linha de fundo (m); 

• n: Coeficiente de rugosidade. 

Considerando as características hidráulicas da sarjeta (Figura 2), a vazão pode ser 

calculada pela soma algébrica em cada uma das seções triangulares (seção da sarjeta mais 

seção da via, descontando sua interseção), conforme a Figura 3. 

Figura 2 - Características Hidráulicas da Sarjeta 
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Figura 3 - Detalhes Hidráulicos da Sarjeta 

 

A verificação da capacidade de escoamento da sarjeta foi realizada calculando a área 

máxima de escoamento que a sarjeta suporta, considerando-se uma faixa de alagamento 

máxima de 1,67 metros.  

 BOCAS DE LOBO 

As bocas de lobo foram dimensionadas de forma a captar a água proveniente das 

sarjetas até as galerias de água pluvial. Para este projeto serão previstas duas bocas de 

lobo combinadas duplas e quatro bocas de lobo simples.  

As bocas de lobo simples serão ligadas umas nas outras até a ligação ao poço de 

visita. Isso foi feito porque a área de contribuição dessas estruturas é muito pequena e, 

portanto, a vazão será muito baixa, não sobrecarregando as tubulações de ligação. Outro 

fator para esta decisão é a economicidade, visto que seria necessário a construção de um 

poço de visita maior e mais caro caso elas fossem ligadas cada uma no PV. 
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 DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS GALERIAS 

O dimensionamento hidráulico é realizado junto à verificação das vias considerando 

simultaneamente os tópicos a seguir. Este é mostrado na tabela do Anexo I. 

5.1.5.1.  POSICIONAMENTO 

As galerias deverão ser posicionadas no eixo das vias públicas, devendo ser previstas 

sempre que houver pelo menos uma das seguintes situações: 

• Vazão contribuinte maior do que a capacidade de escoamento das vias; 

• Velocidade de escoamento nas vias maior que 5,00 m/s; 

• Existência de pontos baixos, onde deverão ser implantadas bocas de lobo. 

Após a locação do primeiro poço de visita com as respectivas bocas de lobo, são 

distribuídos outros poços de visitas conforme a necessidade de novos pontos de coleta do 

escoamento superficial, curvas em planta ou alterações de declividade ou diâmetro de 

tubulação. Cada captador tem um limite de capacidade de esgotamento de acordo com o 

tipo de boca de lobo utilizado.  

5.1.5.2.  DIÂMETRO MÍNIMO 

Foi adotado como parâmetro de projeto o diâmetro mínimo de 0,60 m para galeria. 

Para ligações de ramais entre bocas de lobo e poços de visita adotou-se o diâmetro mínimo 

de 0,40 m. 

5.1.5.3.  CÁLCULO DA VAZÃO NA GALERIA 

Na mesma etapa do projeto, para o dimensionamento, verifica-se a vazão para cada 

trecho entre PVs, por meio do somatório de vazões dos captadores (Exemplo: bocas de lobo 

contribuintes) e dos ramais de galeria à montante. 

5.1.5.4.  VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 

A velocidade do escoamento é um parâmetro fundamental na definição da galeria a 

ser projetada ou verificada hidraulicamente. Se, em função da declividade do conduto e de 

suas dimensões o fluxo na galeria apresentar velocidades baixas, poderá ocorrer 

assoreamento ao longo de sua extensão. Porém, se a declividade for acentuada e a 

velocidade ultrapassar o limite máximo recomendado é necessário à adequação da 

declividade ou o redimensionamento do conduto, de forma a evitar a ocorrência de 
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fenômenos erosivos no interior da galeria, mantendo o tempo de vida útil de seus 

dispositivos. 

Assim, os limites de velocidade d’água no interior das galerias serão os seguintes: 

• 𝑉 .= 0,75 (m/s); 

• 𝑉 á .= 6,00 (m/s) (ou velocidade de seção plena). 

A velocidade pode ser calculada por meio da (Equação 4. 

𝑣 =
𝑅 ∙ √𝐼

𝑛
 

(Equação 4) 

Onde: 

• v: Velocidade (m/s); 

• I: Declividade do conduto (m/m); 

• Rh: Raio hidráulico (m); 

• N: Coeficiente de rugosidade (adimensional). 

O raio hidráulico (Rh) é obtido por meio da (Equação 5: 

𝑅 =
A

𝑅
 

(Equação 5) 

Em que: 

• Am – Área da seção molhada (m²); 

• Pm – Perímetro molhado (m). 

O coeficiente de rugosidade é adotado conforme o material empregado no dispositivo, 

como determinado na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 



 DRENAGEM DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE ITAJUBÁ 

Rua Miguel Viana, 81, Edifício Benedicto Lemes, sala 07, 10 e 12, Morro Chic, Itajubá, MG 
(35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br 

 9 

Tabela 3 - Valores do Coeficiente de Rugosidade para diferentes Materiais de Revestimento 

Material Coeficiente (n) 

Tubos em PEAD 0,010 

Galerias ou bueiros em concreto 0,014 

Canais trapezoidais ou retangulares: 

Em concreto 0,013 

Alvenaria de Pedra Argamassada 0,025 

Em gabiões 0,029 

Em gabiões revestidos com concreto magro 0,018 

Sem revestimento 0,030 

Asfalto 0,013 

Em concreto irregular 0,033 

Revestido com grama em placas 0,030 

Revestido com enrocamento bem construído 0,030 

Concreto para sarjeta 0,015 

  

5.1.5.5. CAPACIDADE MÁXIMA DA GALERIA 

Para a obtenção do valor máximo suportado pela via e para o dimensionamento das 

galerias é empregada a equação da continuidade. Assim, a vazão máxima à seção plena 

nos condutos é obtida pela a seguir. 

Q = v ∙ S 

(Equação 6) 

Em que: 

• Q: Vazão (m³/s); 

• V: Velocidade da seção plena - Velocidade de escoamento (m/s); 

• S: Área da seção (m²). 

Portanto, como critério de dimensionamento, a capacidade máxima da galeria deve 

ser superior à vazão que se deseja transportar. 
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5.1.5.6.  RECOBRIMENTO MÍNIMO DA GALERIA 

Nos locais por onde a tubulação passa e que fazem parte do sistema viário foi utilizado 

o recobrimento mínimo de 1,00 metro de forma a garantir a segurança estrutural das galerias. 

5.1.5.7.  DESCARTE 

Foram projetados dois descartes. Sendo o primeiro descarte, projetado para desaguar 

em uma escada hidráulica, sobre as coordenadas: 7.521.903,2629 N e 455.536,2843 E. E o 

segundo descarte, uma ala de rede tubular DN 800, no lago do Parque Municipal de Itajubá 

sobre as coordenadas: 7.521.691,6724 N e 455.057,1792 E.  

5.1.5.8.  CANALETAS 

A Figura 4 mostra as dimensões que são utilizadas para o cálculo do 

dimensionamento das canaletas projetadas. 

Figura 4 - Dimensões das Canaletas 

 

As canaletas serão em concreto tendo em vista a maior capacidade de escoamento 

da água e as condições do terreno para o projeto em questão. Adotou-se, ainda, talude 1:1 

para todas as canaletas. 

Desta forma, com a vazão calculada por meio do Método Racional, superior a vazão 

decorrente de uma chuva com tempo de retorno de 10 anos e tempo de concentração de 10 

minutos, concluiu-se que as canaletas dimensionadas atendem aos requisitos de projeto. O 

dimensionamento das canaletas e as especificações adotadas podem ser visualizadas na 

Tabela 4. 

Tabela 4 - Dimensionamento das Canaletas 

 

CANALETA 1 CONCRETO 0.014 98.00 0.052 0.9790 0.11 0.15 0.15 0.45 2.98
CANALETA 2 CONCRETO 0.014 116.00 0.010 0.1107 0.01 0.10 0.10 0.30 1.00
CANALETA 3 CONCRETO 0.014 195.00 0.070 0.3841 0.04 0.10 0.10 0.30 2.64
CANALETA 4 CONCRETO 0.014 11.00 0.030 0.4948 0.05 0.10 0.15 0.40 2.13
CANALETA 5 CONCRETO 0.014 55.00 0.040 0.2846 0.03 0.10 0.10 0.30 2.00

LARGURA DE 
SUPERFÍCIE (m)

i (m/m)
ÁREA DE 

CONTRIBUIÇÃO (ha)
VAZÃO DE PROJETO 

(m³/s)
CANALETA MATERIAL

COEF. 
MANNING

COMPRIMENTO 
(m)

VELOCIDADE 
(m/s)

BASE (m) ALTURA (m)
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5.1.5.9.  INTERFERÊNCIAS 

Foram verificadas possíveis interferências com a rede de esgoto projetada e a rede 

de drenagem projetada. No projeto de drenagem pluvial, estão identificados todos os 

cruzamentos com a rede de esgoto. Portanto, não houve interferência direta entre as redes. 
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6. EXECUÇÃO E SERVIÇOS 

6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Deverá ser instalada uma placa padrão com dimensões mínimas de 4,00 x 2,00 m, 

base x altura; em chapa de aço galvanizado. O local da instalação será fornecido e 

determinado junto da equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal de Itajubá. 

Para medidas de segurança da obra a empresa contratada deverá utilizar tela de 

proteção ao longo das aberturas de valas e demais escavações que possam ocorrer para 

implantação da rede de drenagem, mantendo estas proteções enquanto houver riscos de 

acidentes de funcionários e transeuntes. A sinalização deve ser realizada com a utilização 

de cercas feitas em tela de proteção de segurança de PVC cor laranja e suporte em 

vergalhão com ponteiras plásticas.  

Serão instalados dois banheiros químicos de 1,10 x 1,20 x 2,30 m, incluindo a 

manutenção. Caso haja a presença de pessoas com diferença de gênero na obra deverá 

ser feito a separação dos banheiros. 

6.2. LOCAÇÕES 

Deverá ser locado todos os poços de visitas, bocas de lobos, muro de ala, caixas 

coletoras e saídas d’água conforme a tabela de coordenadas do projeto de drenagem.  

6.3. ESGOTAMENTO 

O esgotamento é usado para conter o acumulo de água existente na vala. Essa água 

pode ocorrer devido ao lençol freático raso ou durante o período de chuvas.  Para este 

serviço é necessário o uso de bomba submersível e de um gerador. 

Neste projeto foi considerado o uso de bomba submersível e gerador para o 

esgotamento em 50% dos meses de obra, visto que não há como se prever exatamente se 

o período de execução ocorrerá junto a chuvas. 

6.4. ESCORAMENTO  

Após a abertura da vala deverá ser feito o escoramento para que possa ser executado 

o serviço com segurança. Os tipos de escoramentos utilizados neste projeto são: 

pontaleteamento, contínuo e descontínuo. 
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O escoramento só será removido após o reaterro atingir 0,6 m acima da tubulação ou 

1,25 m abaixo da superfície natural do terreno, desde que o solo seja de boa qualidade, caso 

contrário o escoramento só ser retirado quando a vala estiver totalmente reaterrada.  

A padronização a seguir foi feita pela empresa projetista e baseado no caderno de 

encargos SUDECAP: 

 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO 

O escoramento tipo pontaleteamento será instalado nas valas feitas para os ramais 

da boca de lobo.  

Deverá ser usando tabua de madeira não aparelhada *2,5 x 30* cm, em cedrinho ou 

equivalente e mourão roliço de madeira tratada, d = entre 8 e 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto 

ou equivalente da região. 

 ESCORAMENTO TIPO DESCONTÍNUO 

O escoramento tipo descontínuo será instalado nas valas da rede com profundidade 

até 3,00m, sendo que o solo deve se encontrar estável e sem presença de água.  

Deverá ser utilizado madeira roliça sem tratamento (tipo eucalipto ou equivalente da 

região) com altura de 3,00 m, diâmetro entre 20 e 24 cm, assim como madeiras tipo peroba 

para vigas com altura de 160mm e largura de 30mm e 60mm. 

 ESCORAMENTO TIPO CONTÍNUO 

O escoramento tipo contínuo será instalado nas valas da rede com profundidade entre 

3,00 e 4,00 m, sendo que o solo deve se encontrar estável e sem presença de água.  

Deverá ser usando madeira roliça sem tratamento (tipo eucalipto ou equivalente da 

região) com altura mínima de 3,00 m, diâmetro entre 20 e 24 cm, será usado também 

madeiras tipo peroba para vigas com altura de 160mm e largura de 30mm e 60mm. 

6.5. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Deverá ser realizado a escavação e o reaterro da vala conforme apresentado a seguir, 

todo o solo escavado será descarregado ao lado da vala para usar no reaterro após a 

execução da tubulação. 

A escavação mecânica de vala será realizada com uso de escavadeira; com uma 

profundidade variando entre 0 até 1,50 m, 1,50 até 3,00 m e 3,00 até 5,00 m. A escavação 

deve ocorrer por trecho/ruas definido pela contratada junto com a fiscalização de obras. 
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O reaterro mecanizado deve ser realizado com o uso de escavadeira e deve ocorrer 

após o assentamento do tubo ou do envelopamento em alguns trechos, para realizar o aterro 

deverá ser realizado a compactação do solo com compactador de percussão mecânico, 

soquete, as camadas devem possuir uma altura máxima de 20 cm de altura. 

Os tipos de reaterro variam de acordo com a largura e profundida, neste projeto será 

utilizado reaterro com largura de até 1,50 m e de 1,50 até 2,50 m e a profundidade 0 até 1,50 

m, 1,50 até 3,00 m e 3,00 até 4,50 m. 

O solo escavado e não utilizado no reaterro (diferença entra escavação e reaterro) 

deverá ser destinado para o bota-fora. 

6.6. PREPARO DO FUNDO DE VALA 

 LASTRO DE CONCRETO 

Em toda a vala da rede com tubos de concreto deverá ser feito aplicado um lastro de 

concreto magro, com traço 1:4:8, preparado em obra com betoneira. 

 

Figura 5 – Rede tubular de concreto 

Fonte: SUDECAP 
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Tabela 5 - Dimensionamento do berço para redes tubulares 
DN a (cm) b (cm) b’ (cm) 

600 18 15 10,5 

800 24 20 12,5 

1000 30 25 15,5 

1200 36 30 20 

1500 45 38 27 

Fonte: SUDECAP 

 

 RACHÃO E BRITA NO FUNDO DE VALA 

O rachão deverá ser executado ao fundo das valas nas ruas Henrique João de Avelar, 

João Gabriel Botelho e nas ruas adjacentes até os Pv’s β-15, β-54 e α-101. O rachão será 

considerado na rede até os muros de alas, conforme Figura 3 e 4. As pedras devem ter 

dimensões entre 76 e 250mm. 

Entre o lastro de rachão e o lastro de concreto deverá ser executado uma camada de 

brita nº 2. Conforme a Figura 6. 

 

Figura 6 - Detalhe da recomposição da vala com rachão 

Fonte: DAC Engenharia 
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6.7. DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS 

  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 
CONCRETO 

O projeto de drenagem do PCTI terá sua rede de drenagem com tubos de concreto 

armado, classe PA-2, e de acordo com a NBR 8890 - Tubo de concreto de seção circular 

para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios.  

Os tubos das galerias serão com diâmetros de 600, 800,1000 e 1200mm e os tubos 

dos ramais de boca de lobo serão de 400 mm.  

Para o transporte dos tubos será utilizado escavadeira hidráulica sobre esteiras e para 

o assentamento deverá aplicar argamassa com traço 1:3 preparados manualmente em obra. 

 POÇO DE VISITA  

O presente documento apresenta a padronização do poço de visita tipo PV-α para 

sistema de drenagem. Como referência foi utilizado o projeto padrão do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP). Para a construção dos PV’s deve- 

se atentar aos materiais que serão utilizados como o concreto estrutural com Fck > 25 MPa, 

o concreto magro com Fck > 10 MPa e Aço CA-50. O PV-α tem o degrau variando de 0 a 

1,50m. 

Os poços de visitas devem estar limpos ao término de sua construção, ou seja, não 

podem haver restos de materiais de construção civil. 

Os tubos devem ser cortados para adequação nas paredes do PV. Todos os poços 

de visitas deverão possuir tampão em ferro fundido e o nível superior da tampa deve ser 

igual ao nível da rua ou passeio de forma a não impedir a sua abertura. 

Foi considerado o escoramento das lajes do balão de cada poço de visita. 

Os Poços de visitas estão calculados de acordo com a média da altura dos balões e 

das chaminés, sendo assim orçados por unidade. 

 CAIXA PLUVIAL 

A caixa pluvial faz parte da ligação coletora do sistema de drenagem, ela não possui 

a chaminé para visita dentro da caixa. A caixa é construída em concreto armado com fck 

maior que 15 MPa e armaduras CA 50 ou CA 60, para sua construção deverá ser utilizado 

formas e as dimensões devem seguir o projeto enviado 
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 MURO DE ALA 

Neste projeto de drenagem deverá ser executado muros de ala para rede tubular. A 

empresa executora deverá seguir o projeto padrão do DER-SP, enviado junto com os 

projetos de drenagem. O aço utilizado deve ser CA-50 e o concreto de fck 20 MPa, a forma 

e a escavação está incluso neste serviço. 

 BOCA DE LOBO 

As bocas de lobo são caixas instaladas no ponto baixo da sarjeta com a finalidade de 

coletar a água superficial e encaminhá-las ao poço de visita, neste projeto foram utilizadas 

bocas de lobo simples, dupla e tripla, todas sem cantoneira. 

As caixas das bocas de lobos são feitas em alvenaria em tijolo maciço com espessura 

de 20 cm e rebocada com argamassa 1:3, o concreto da laje de fundo e para a instalação 

do quadro deve ser estrutural e com Fck > 20 MPa. Se bocas de lobo forem duplas ou triplas 

deve ser feito vigas entre os quadros usando formas, concreto estrutural com Fck > 20 MPa 

e aço CA-50. Os quadros, grelhas e cantoneira são divididas em TIPO A e TIPO B, ferro 

fundido e concreto, respectivamente. 

Para garantir a coleta total da água, deverá ser feito uma depressão em ponto baixo, 

de acordo com a SUDECAP, 8% de inclinação nas laterais e 31% de inclinação na parte 

frontal, a depressão deve ser feita em concreto estrutural com Fck > 20 MPa. 

As bocas de lobo devem estar limpas ao término de sua construção, ou seja, não 

pode haver restos de materiais de construção civil. Os tubos devem ser cortados para se 

adaptar nas paredes da caixa. 

OBS: As bocas de lobos combinadas não devem ser executadas em frente a 

garagens, por isso deve comunicar a empresa projetista para a alteração do projeto. 

 CANALETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA COM ARGAMASSA 

A canaleta trapezoidal possui a função de interceptar a água protegendo o topo do 

talude. A escavação deverá ser feita de acordo com as medidas descrita no projeto de 

drenagem e em seguida deverá ser assentado as pedras com argamassa. 
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 CANALETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA COM CONCRETO 

A canaleta trapezoidal possui a função de interceptar a água protegendo o pé do 

talude. A escavação deverá ser feita de acordo com as medidas descrita no projeto de 

drenagem e a camada de concreto deverá ser de 8 cm de espessura. 

 ESCADA HIDRÁULICA 

A escada hidráulica para drenagem são estruturas que disciplinam a carga hidráulica 

de um curso d'água permitindo que a velocidade de escoamento seja compatível com o 

material que o reveste. Normalmente, a escada hidráulica pode ser produzida com o uso de 

concreto, gabiões ou pedra assentada com cimento e areia.  

Desse modo, a escada hidráulica para drenagem dissipa a energia de um curso de 

água quando é necessário vencer uma grande diferença de nível em curta distância e se 

torna ideal para regularizar a carga hidráulica de um curso d’água para permitir que a 

velocidade de escoamento seja adaptável com a matéria-prima que a reveste. 

Neste projeto será utilizado escada hidráulica em concreto armado e serão 

executadas em concreto com fck 3MPa e aço CA-50/60, foi considerado as formas para a 

execução, escavação do solo e lastro de concreto para aplicar ao solo antes da execução 

da estrutura em concreto armado. 
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7. LIMPEZA DA OBRA 

Durante o período das obras deverá ser feita a limpeza diária da obra. Deverá ser 

contratado pela empresa executora um servente que trabalhará 4 h diárias durante os 

oito meses da obra. Todo material para descarte deverá ser encaminhado para bota-fora. 
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ANEXO I – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO 
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