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1 – Apresentação 

A Prefeitura de São Luís apresenta ao Ministério das Cidades, através da Secretaria 

Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana, o Projeto Básico de Engenharia para a 

Implantação do Novo Corredor de Transportes Urbano de São Luís – MA, com implantação de Bus 

Rapid Transit – BRT, perfazendo uma extensão total de 15,13 km, nessa 1ª Etapa.  

No firme propósito de aprimorar a mobilidade urbana, e o transporte público coletivo 

como a principal forma de deslocamento urbano, a prefeitura de São Luís planeja a implementação 

de projetos e ações que, seguramente, trarão benefícios à toda a população, destacando-se a 

Implantação do Novo Corredor de Transportes Urbano, projeto imprescindível para a estruturação 

do sistema viário de São Luís, que cria pistas exclusivas para a circulação de ônibus, configurando-

se como o principal corredor de transportes do Sistema, interligando-se às principais avenidas da 

Cidade.  

Nossa determinação é desenvolver o processo de reconquista e manutenção da 

confiança, que perpassa pela recuperação da credibilidade do usuário perante o Sistema de 

Transporte Coletivo que, inegavelmente, deve preconizar a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados, com a introdução de mecanismos que busquem aumentar a eficiência das condições 

operacionais do transporte coletivo. 

Para a elaboração deste projeto seguiu-se diretrizes de traçado propostas pela Secretaria 

Municipal de Urbanismo e Habitação - SEMURH, obedecendo a normas e diretrizes de Projeto 

Básico de Engenharia para Melhoramentos e Implantação de Vias Urbanas, para projetos 

congêneres, como também atende as soluções discutidas na reunião ocorrida no MINC e no 

Ministério do Planejamento em março de 2.014. 

Este Volume 1 – Relatório do Projeto contém as informações técnicas pertinentes ao 
trabalho proposto, os quantitativos dos principais serviços e especificações técnicas. 

Os volumes que compõe este Projeto Básico são: 

- Volume       1 - Relatório do Projeto  

- Volume 2.1.1 - Desenhos do Projeto Geométrico 

- Volume 2.1.2 - Desenhos do Projeto Geométrico (continuação) 

- Volume 2.2.1 - Desenhos dos Projetos de Terraplenagem, Pavimentação e Sinalização 

- Volume 2.2.2 - Desenhos dos Projetos de Sinalização - Continuação 

- Volume    2.3 - Desenhos do Projeto de Drenagem 
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- Volume    2.4 - Desenhos do Projeto de Iluminação Pública 

- Volume    2.5 - Desenhos do Projeto de Urbanização e Paisagismo 

- Volume    2.6 - Desenhos do Projeto Arquitetônico das Estações 

- Volume       3 - Orçamento 

 

 

 

 

São Luís, 09 de abril de 2014. 
 
 
 
 

________________________________ 
MC. Engenharia Ltda. 
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3 – Introdução 

Os problemas relacionados à mobilidade das pessoas e das mercadorias nos centros 

urbanos afetam diretamente a qualidade de vida da população, com as externalidades geradas na 

produção do transporte e, também, o desempenho econômico das atividades urbanas. Mais do que 

isso, sistemas de mobilidade ineficientes pioram as desigualdades sócios espaciais e pressionam as 

frágeis condições de equilíbrio ambiental no espaço urbano, o que demanda, por parte dos 

governantes, a adoção de políticas públicas alinhadas com o objetivo maior de se construir uma 

mobilidade urbana sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental.  

Atualmente, o sistema de mobilidade urbana de São Luís, como dos grandes centros 

urbanos brasileiros se caracteriza pelo intenso uso do transporte individual motorizado com todos os 

efeitos que isso representa na vida da população. 

Esse padrão de mobilidade baseado no uso intensivo de transporte motorizado 

individual acarreta uma série de externalidades negativas para as cidades, com destaque para os 

problemas ambientais, as perdas de tempo com os congestionamentos urbanos e o aumento dos 

acidentes de trânsito. 

Um dos principais sintomas do aumento da frota de veículos privados se refere ao 

aumento dos congestionamentos urbanos e consequentemente, dos tempos de deslocamento da 

população. Essa tendência pode ser claramente observada nas principais metrópoles brasileiras 

pelos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Esses dados mostram que as políticas de mobilidade adotadas não estão sendo 

suficientes para conter a degradação das condições de trânsito urbano.  

Urge, portanto, que o Poder Público faça investimentos na melhoria dos sistemas de 

transporte e na expansão dos sistemas viários e ferroviários nas metrópoles brasileiras.  

Políticas de estimulo ao uso de transporte individual associadas com medidas de 

encarecimento do transporte público coletivo resultam no agravamento dos problemas de 

mobilidade nos grandes centros, como aumento de congestionamentos, poluição, acidentes de 

trânsito e até reforço da exclusão social para aqueles que não podem adquirir um veículo privado e 

veem o transporte público perdendo qualidade e ficando cada vez mais caro. Diante das 

externalidades geradas por políticas nacionais, mesmo a mobilidade urbana sendo de competência 
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local, torna-se legítima e necessária a implementação de programas federais que venham a mitigar 

os impactos negativos dessas políticas. 

Experiências mostram que o modelo “Bus Rapid Transit” - BRT visa contribuir para a 

melhoria no deslocamento urbano da população, através da adoção de faixa exclusiva para ônibus e 

várias outras medidas que, somadas, tornam o transporte público mais rápido e confortável para o 

usuário. A proposta de um novo modelo de transporte na cidade tem como objetivo melhorar a 

mobilidade urbana, tornando um aspecto muito vantajoso para toda a população. 
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4 – Considerações Gerais sobre o Projeto 

4.1- Identificação do empreendimento 

O Empreendimento compreende a construção do Novo Corredor de Transportes Urbano 

da Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, obra que objetiva melhoria considerável na 

Mobilidade Urbana e reestruturação da malha viária da cidade, visando atender o crescimento 

populacional previsto a partir dos grandes investimentos programados pelos Governos Federal, 

Estadual e Municipal, bem como Setor Privado, dando um tratamento adequado às vias urbanas, 

integrando com vários corredores existentes e possibilitando, assim desta forma, oferecer melhores 

opções de fluidez ao tráfego local que se encontra em situação precária por falta de melhorias e 

ampliação da malha existente. 

4.2- Caracterização do Empreendimento 

4.2.1 - Objetivo Geral 

O empreendimento tem como objetivo principal a melhoria significativa da 

“Mobilidade Urbana” e reestruturação da malha viária da Cidade, interligando esse Corredor a 

importantes avenidas, possibilitando a reestruturação do sistema viário de São Luís com excelente 

estrutura no Novo Corredor Centro-Anil, onde existe a maior demanda por transporte coletivo e os 

maiores congestionamentos pela sobrecarga de automóveis na Avenida Jerônimo de Albuquerque.  

 4.2.2 - Objetivos Específicos 

 Criar alternativas de vias com o objetivo de diminuir o tráfego de veículos em 

corredores urbanos já congestionados; 

 Implantar ciclovias exclusivas, beneficiando milhares de trabalhadores que utilizam a 

bicicleta como meio de transporte para o local de trabalho; 

 Implantar ciclovias exclusivas, beneficiando milhares de trabalhadores que utilizam a 

bicicleta como meio de transporte para o local de trabalho 

 Aumentar a segurança, comodidade e conforto de pedestres, passageiros e 

motoristas; 
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 Interligar bairros densamente ocupados, desafogando as vias existentes; 

 Garantir acessibilidade aos portadores de necessidades especiais; 

 Funcionar como espinha dorsal do sistema viário possibilitando a 

interligação/integração com importantes avenidas da cidade. 

4.2.3 - Descrição do Empreendimento 

O empreendimento prevê a construção, em 1ª Etapa, de uma via de 15,13 km, que liga o 

Bairro São Francisco ao Bairro Cohab.  

O projeto do Novo Corredor de Transporte Urbano inicia-se na extremidade da Ponte 

Governador José Sarney, com a Avenida Ferreira Gullar, na (interseção proposta através de alças 

projetadas), no Bairro São Francisco, seguindo pela mesma avenida até o inicio da Via Expressa. 

Todo o trajeto da Via Expressa será englobado ao projeto do Novo Corredor, sendo previsto apenas 

as paradas e faixas exclusivas para ônibus. O Projeto reinicia no final da Via Expressa, na 

interseção com a Avenida Daniel de La Touche, por onde se prossegue por esta avenida até a 

interseção com a ponte do Caratatiua (nesse trecho, é proposta a ampliação da caixa da via de 03 

faixas, para 04 faixas de tráfego). Após a interseção com a ponte do Caratatiua, o traçado do Novo 

Corredor segue-se com 04 faixas de tráfego (sendo uma exclusiva para ônibus), margeando o Bairro 

do Ipase no sentido do Bairro Cohab, fazendo interseção com o acesso à Vila Palmeira através da 

Ponte Sarney Filho e interseção com as Avenidas Santos Dumont e São Sebastião, no bairro do 

Anil. Em seguida segue-se no sentido do Bairro Cohab, fazendo interseção com a Avenida 

Jerônimo de Albuquerque, (cruzando por baixo) e prosseguindo em direção a Joaquim Mochel, 

onde se finaliza a 1ª Etapa do referido projeto. 

O trajeto consistirá de 06 pistas de trafego nos dois primeiros trechos, sendo 03 pistas 

de cada lado (sendo uma faixa exclusiva para BRT), medindo 3,50 metros cada, com faixa de 05 

metros de passeio e ciclovia e um canteiro central com 03 metros de largura. 

O trecho correspondente a Avenida Daniel de La Touche, numa extensão de 0,9 km, 

consistirá de 08 pistas de trafego, sendo 04 pistas de cada lado (sendo uma faixa exclusiva para 

BRT), medindo 3,50 metros cada, com faixa de 06 metros de passeio e ciclovia e um canteiro 

central com 04 metros de largura. 
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O ultimo trecho correspondente entre as pontes do Caratatiua e o Bairro da Cohab 

(trecho total de implantação), o trajeto consistirá de 08 pistas de trafego, sendo 04 pistas de cada 

lado (sendo uma faixa exclusiva para ônibus), medindo 3,50 metros cada, faixa de 06 metros de 

passeio e ciclovia e um canteiro central com 06 metros de largura. 

A via proposta visa melhorar a qualidade de vida de dezenas de bairros, beneficiando 

diretamente cerca de 600.000 pessoas, proporcionando grande melhoria na “Mobilidade Urbana”, 

pois descongestiona a Avenida Jerônimo de Albuquerque, melhoria no tráfego de veículos na zona 

urbana da cidade de São Luís, além de trazer mais comodidade e reduzir o tempo de deslocamento, 

contribuindo para a geração de emprego e renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa da reestruturação do Sistema Viário da Cidade de São Luís. 

4.2.3.1 - Sistema Integrado de Transporte Coletivo da Cidade de São Luís 

O Sistema de Transporte Coletivo da Cidade de São Luís é constituído exclusivamente 

pelo modo ônibus. Em 31 de janeiro de 1996, foi sancionada a Lei Nº 3430, que dispõe sobre o 

Serviço Público de Transporte Coletivo. Em março de 2001, foram concluídos os estudos para 

implantação do Sistema Integrado de Transportes – SIT, no qual se baseia o sistema atual. São 162 
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linhas que atendem toda a Cidade e alguns distritos da Zona Rural I e II. O sistema intermunicipal 

da Ilha, atualmente gerenciado pela SMTT, através do convênio n° 016/2007, firmado entre a 

Prefeitura Municipal de São Luís e o Governo do Estado do Maranhão, é constituído por 29 linhas 

que atendem os municípios de Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, todas utilizando o 

sistema de integração nos 5 (cinco) terminais existentes na cidade, com tarifa exclusiva para o nível 

integração.  

Em função das características da malha urbana, todas as linhas de ônibus convergem 

para a área central da cidade. Nas regiões dos bairros Cohab, João Paulo e São Francisco, verifica-

se grande movimentação de passageiros, resultante do desenvolvimento acentuado do comércio ao 

longo das Avenidas Guajajaras, Jerônimo de Albuquerque, Colares Moreira, Castelo Branco, 

Getúlio Vargas, Kennedy e João Pessoa, sendo o corredor da Avenida Jerônimo de Albuquerque o 

segundo maior polo de geração e atração de viagens, superado apenas pela área central (Ver Tabela 

1).  

As linhas que operam atualmente podem ser classificadas conforme apresentado na 

tabela a seguir. 

Tabela 1: Classificação, Quantidade e Extensão Média de Linhas de Passageiros. 

TIPO DE LINHA QUANTIDADE EXTENSÃO MÉDIA (KM) 

RADIAIS 118 37,7 

CIRCULARES 14 24,5 

DISTRITAIS 18 48,8 

BAIRROS A BAIRROS 12 28,2 

INTERMUNICIPAIS 

(característica radial) 

29 46,6 

Fonte: Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. 

A extensão média geral do sistema é de 37,1 Km, valor relativamente elevado em 

decorrência do processo de crescimento da cidade, que se deu do litoral para o interior.  

De acordo com os levantamentos realizados em Dezembro/10, a demanda média de 

passageiros transportados nos dias úteis pelos serviços municipais e intermunicipais foi de cerca de 

597.718. Os mesmos levantamentos identificam que o número de viagens foi de 9.637, perfazendo 

304.961 km /dia útil, com índice de passageiros por quilômetro (IPK) de 1,96. Esses números 
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indicam que percentual elevado (mais de 50%) da população do município é usuária do sistema de 

transporte coletivo, sendo este, portanto, fundamental para a mobilidade dos munícipes nos seus 

afazeres diários.  

Tabela 2: N° de Linhas, Frotas e Movimentação de Passageiros. 

TERMINAIS PASSAGEIROS DIAS 

DISCRIMINAÇÃO LINHAS FROTA CIRCULAÇÃO INTEGRAÇÃO 

Praia Grande 60 262 115.000 38.000 

São Cristóvão 36 258 104.000 56.000 

Distrito Industrial 13 44 18.000 7.000 

COHAB/COHATRAC 51 289 72.000 50.000 

COHAMA 21 167 52.000 22.000 

TOTAL 181 1.020 361.000 173.000 

Fonte: Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. 

O sistema atual de integração tronco-alimentado tem suas linhas operacionais agrupadas 

em bacias operacionais, com seis bacias atendidas por Terminais de Integração da seguinte forma:  

- Bacia Vermelha: Terminal de Integração Cohama;  

- Bacia Verde: Terminal de Integração Cohab;  

- Bacia Laranja: Terminal de Integração Praia Grande;  

- Bacia Amarela: Terminal de Integração São Cristovão;  

- Bacia Azul: Terminal de Integração Distrito Industrial;  

- Bacia Branca: sem terminal especifico.  

Essa configuração é mostrada na figura a seguir, com indicação da localização dos 

terminais de integração:  
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Figura 2: Bacias Operacionais 

4.2.3.2. Novo Sistema de Transporte na Cidade de São Luís  

Baseado na reestruturação que vem sendo implantada pela Secretaria de Trânsito e 

Transportes de São Luís - SMTT se iniciou uma profunda transformação na organização física, 

operacional e tarifária dos serviços coletivos da Cidade, cujos preceitos utilizados na formulação 

dos planos são:  

 Segmentação dos serviços segundo a natureza do atendimento, visando à 

racionalização dos percursos, o equacionamento dos grandes fluxos de viagem e o 

adequado atendimento das demandas locais;  

 Estruturação de uma malha de ligações de natureza concentradora de fluxos, 

estabelecendo a espinha dorsal de articulação do transporte coletivo que deverá 

organizar a circulação e ocupação do espaço urbano e a futura implantação de B.R.T. 

(BUS RAPID TRANSIT);  

 Organização de uma rede capilar para atendimento local das demandas, distribuída 

com regularidade e frequência adequadas;  
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 Conectividade e complementaridade entre serviços e modais, como elementos 

principais para a flexibilidade e racionalização do serviço;  

 Adequação tecnológica das ligações em função das demandas transportadas. 

A ligação funcional entre os serviços operados nos sistemas de transporte (estrutural e 

local) se dará por intermédio de um conjunto hierarquizado de equipamentos de acesso e 

transferência, distribuídos pela Cidade visando proporcionar conforto e segurança aos usuários, 

confiabilidade e qualidade ao transporte.  

Os equipamentos de acesso e transferência deverão preencher as seguintes funções:  

 Dar suporte técnico-operacional para programação da oferta do serviço estrutural, 

organizando as linhas em seus pontos iniciais e terminais;  

 Apoiar a integração física e operacional entre os componentes da rede estrutural e 

linhas locais;  

 Constituir referencial para organização das linhas do Sistema Integrado;  

 Abrigar serviços urbanos compatíveis com sua localização e porte;  

 Constituir suporte para a veiculação de informações sobre o sistema, contribuindo 

para sua legibilidade.  

Neste contexto, os Terminais de Integração caracterizam-se como importantes 

equipamentos de transferência da rede de transporte, abrigando os pontos de início e término das 

linhas estruturais, constituindo-se também os principais elementos de controle da oferta de serviços 

e suporte à operação do Sistema Integrado. Constituem-se, ainda, pontos de regulação e controle do 

sistema, como rótulas de conexão da rede de transporte através de um corredor estrutural tipo B.R.T 

e terminais de transferência, bem como suas paradas.  

As principais funções de um terminal de integração podem ser resumidas em:  

 Integração entre as linhas, com a transferência de usuários entre elas;  

 Regulagem dos fluxos de ônibus, em função da concentração da demanda e da 

variação dos tempos de viagem;  

 Concentração das atividades de coleta de dados, fiscalização e controle dos sistemas 
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integrados por parte da entidade gestora e das Empresas Operadoras;  

 Distribuição de serviços para a frota e operadores, plantões e operadores de reserva;  

 Transmissão de dados e comunicação instantânea (via rádio ou telefone) com as 

garagens e veículos de socorro;  

 Atendimento aos usuários (informações e reclamações);  

 Orientação aos usuários (comunicação visual e sonora);  

 Fornecimento de facilidades aos usuários (sanitários, telefones públicos, bebedouros, 

caixas de correio, comércio em geral, etc.);  

 Fornecimento de facilidades para os operadores e para os próprios funcionários do 

terminal: sanitários, vestiários, locais para refeições;  

 Segurança pública por meio de posto policial ou complementada por equipes de 

vigilância de empresa(s) a ser(em) contratada(s).  

4.2.3.3 – Novo Corredor de Transporte Coletivo de São Luís  

O sistema proposto consiste na criação de corredor de transporte coletivo como 

complementação do eixo viário existente (BR-135/ Guajajaras/ Jerônimo de Albuquerque/ Colares 

Moreira/ Castelo Branco/ Beira-Mar), que já funciona como eixo principal do Sistema de 

Transporte Integrado Tronco-Alimentado com linhas troncais, interligando os cinco terminais de 

integração, com a construção de uma nova via (Corredor de Transportes com a implantação de um 

sistema de transportes tipo BRT- Bus Rapid Transit), no sentido Leste-Oeste, derivando do eixo 

existente na altura do Terminal de Integração Cohab/Cohatrac, na Av.. Jerônimo de Albuquerque, 

seguindo até a conexão com a Av. Beira Mar e o Terminal de Integração da Praia Grande (Centro), 

terminal este que é destino principal das viagens realizadas pelo sistema atual.  

A estrutura básica do sistema proposto é constituída por faixas exclusivas, operadas por 

ônibus de alta capacidade (veículos articulados) no eixo viário proposto, integrando-se com o 

sistema existente no Terminal de Integração da Cohab e no Terminal de Integração da Praia Grande. 

O eixo viário principal do sistema tronco alimentado atual está no limite de capacidade 

da circulação de veículos, já se observando sua saturação nos períodos de circulação elevada 

(horários de pico), média de 50.000 UVP/dia, com a velocidade média caindo a 10 km/h no trecho 
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da Av. Jerônimo de Albuquerque entre o terminal de integração da Cohama e o terminal de 

Integração da Cohab. As áreas (bairros) atendidas pelas linhas alimentadoras que se integram aos 

terminais de integração Cohab e São Cristóvão são as mais densamente povoadas do município, 

com grande concentração das classes C e D, que fazem parte significativa dos usuários do sistema 

de transportes coletivo, como se pode ver na figura abaixo, que resume os dados do último censo 

populacional do IBGE. Neste eixo, circulam 52 linhas de transporte coletivo, atendidas com 320 

veículos, transportando em média 160.000 passageiros/dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Densidade Populacional. 

As áreas 1 e 2 da figura acima representam a Área Central da cidade e onde se localiza o 

Terminal de Integração da Praia Grande, que é o principal destino das viagens do sistema proposto.  

A criação deste novo corredor de transportes irá proporcionar, além do ganho 

expressivo de tempo nas viagens com destino à Área Central, um descongestionamento do eixo 

viário existente a partir da Av. Jerônimo de Albuquerque, uma vez que os veículos de transporte 

individual ou seletivo que tenham como destino esta área ou áreas próximas irão naturalmente fazer 

este percurso.  
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Figura 4 : Linhas de Desejo dos Usuários do Transporte por Ônibus em São Luís. 

O carregamento das vias principais do sistema viário pode ser visto na figura abaixo, 

que já indica um congestionamento das vias utilizadas pelo sistema de transportes atual.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Carregamento da Rede Viária. 

O carregamento apresentado na figura anterior corresponde à contagem realizada em 

2001. Os valores atualizados indicam que no eixo Guajajaras/ Jerônimo de Albuquerque o fluxo de 

veículos subiu de 25.000 UVP/dia para 50.000 UVP/dia no trecho entre elevado da Cohab e elevado 



 23 

da Cohama, respectivamente, interseções com as avenidas São Luís Rei de França e Daniel de La 

Touche.  

As rotas existentes, que constituem uma complexa Rede Integrada, têm linhas troncais, 

de interbairros, diretas, alimentadoras, circulares no centro e convencionais. Cada tipo de linha tem 

uma frota específica, com cor bem identificada. Esse aspecto permite atender a demanda de 

passageiros. 
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5 – Pleito 

5.1 - Novo Corredor de Transportes de São Luís 

O Governo Municipal reconhece a importância do Projeto como uma obra estruturante 

que contribuirá sobremaneira para modernizar a malha viária da Cidade, seguro de que a 

implementação desse Projeto trará grandes benefícios à mobilidade da população de São Luís. 

O Novo Corredor de Transportes inicia-se com a construção de uma interconexão na 

extremidade da Ponte do São Francisco (inicio da Avenida Castelo Branco), interligando com a 

Avenida Ferreira Gullar, que passa por baixo desta. A interconexão projetada é composta por duas 

alças de acesso à ponte, como também duas alças de acesso à Avenida Ferreira Gullar. É proposto 

também alças de acesso à Avenida Castelo Branco e alças de acesso da Avenida Castelo Branco à 

Avenida Ferreira Gullar, contemplando todos os movimentos de circulação. 

A partir da interconexão proposta, segue-se com o traçado pelo leito existente da 

Avenida Ferreira Gullar até a rotatória com a Rua Paparaúbas e o início da Via de ligação com a 

Avenida Carlos Cunha. Desse ponto em diante o traçado deriva-se para a esquerda bifurcando-se 

com a via de ligação no sentido do Bairro do Renascença 2, onde se integra ao leito da Avenida 

3/Rua das Macieiras até encontrar o início da Via Expressa (obra incorporada ao projeto do Novo 

Corredor), numa extensão aproximada de 3,37km. Estão também previstos nesse trecho as 

Interligação da Avenida Paparaubas e da Avenida Grande Oriente (Bairro do Renascença 1) ao 

Novo Corredor de Transportes. 

Seguindo-se pela Via Expressa (obra em execução pelo Governo do Estado do 

Maranhão), num trajeto de aproximadamente 4,9km, onde segue margeando os Bairros do 

Cohafuma, Recanto dos Vinhais, Vinhais Velho e Ipase. Chega ao final e intercepta-se com a 

Avenida Daniel de La Touche, em frente ao Bairro do Maranhão Novo.  

Do trecho final da Via Expressa seguindo pela Avenida Daniel de La Touche, no 

sentido da cabeceira da ponte do Caratatíua (trecho compartilhado com o Novo Corredor de 

Transportes), numa extensão aproximada de 0,9km, está sendo previsto a requalificação da via com 

o aumento da caixa existente para 04 faixas de tráfego, passeios e ciclovia. Sendo 01 faixa, 

exclusiva para ônibus e 03 faixas exclusivas para veículos de passeio e veículos pesados. 

A partir do Bairro do Ipase, retoma-se o traçado original previsto do Novo Corredor de 

Transportes seguindo a margem direita do Rio Anil, em direção aos Bairros Bequimão, Bequimão-
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Anil, Bairro do Anil, cruzando com a Avenida Jerônimo de Albuquerque por baixo da interseção 

projetada em dois níveis, e, finalizando a 1ª Etapa de projeto na Avenida 1, pertencente ao 1º 

Conjunto da Cohab, numa extensão aproximada de 5,98km, perfazendo um total de 15,13km. 

Esse empreendimento será interligado com Terminal de Integração de Ônibus da Cohab, 

garantindo assim, integração física deste Corredor de Transportes ao Sistema Integrado atual. 

No item 7.1 – Projeto Geométrico apresentam-se as seções tipo proposta para a via 

projetada, bem como da Via Expressa, para melhor entendimento de sua interconexão. 

5.2 - Interligações e Integração de Importantes Avenidas da Cidade com o Novo 

Corredor de Transportes 

Como o Novo Corredor de Transportes representará a espinha dorsal do sistema viário 

da cidade de São Luís, decidiu-se pela sua interligação com importantes avenidas da cidade, 

favorecendo a mobilidade dos usuários. Para isso estão previstos, também, os seguintes projetos: 

  09 interseções de maiores portes,  

  02 interseções menores e em nível, e  

 05 trechos de intervenções contemplando projeto de ampliação, restauração e 

interligação de vias. 

Todas essas intervenções estão apresentadas nos desenhos do Projeto Geométrico, nos 

Volumes 2.1.1 e 2.1.2. 

A seguir apresenta-se a descrição sucinta de cada uma, destacando suas principais 

características.  

5.2.1 – Interseções: 

- Interseção 1: Interseção da Ponte Governador José Sarney com a Avenida Ferreira 

Gullar: 
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Implantação de Interseção contígua à Ponte Governador José Sarney contemplando 

todos os movimentos de acessos e saídas às Avenidas Ferreira Gullar e Castelo Branco. Essa 

interseção está localizada próximo ao inicio do trecho do Novo Corredor de Transporte. 

- Interseção 2: Interseção do Novo Corredor de Transporte com a Via Expressa: 

Implantação de Interseção interligando o Novo Corredor de Transporte com o inicio da 

Via Expressa. Essa interseção, também contempla a ligação para a Rua Carutapera, que é um acesso 

importante para as Avenidas Colares Moreira e inicio da Jerônimo de Albuquerque. 

- Interseção 3: Interseção da Via Expressa com a Avenida Daniel de La Touche: 

Implantação de interseção no final da Via Expressa com a Avenida Daniel de La 

Touche. A Avenida Daniel da La Touche comporta um grande fluxo de veículos, sendo assim, essa 

interseção faz-se necessário como forma de disciplinar o trânsito proveniente da Via Expressa. 

Ressalta-se que essa interseção é parte integrante do projeto da Via Expressa. 

- Interseção 4: Interseção da Ponte do Caratatiua/Avenida Daniel de La Touche com o 

Novo Corredor de Transporte: 

Implantação de interseção na cabeceira da Ponte do Caratatiua e conexão com a 

Avenida Daniel da La Touche, interligando através de uma alça ao Novo Corredor de Transportes. 

A Ponte do Caratatiua é um acesso importante para a Avenida dos Franceses, que é uma das opções 

de saída e entrada terrestre, a São Luís. Como já exposto, a Avenida Daniel de La Touche, 

apresenta grande fluxo de veículos dando acesso a bairros de classes média e popular. O Novo 

Corredor de Transporte dará fluidez no trânsito uma vez que interligará vários bairros populosos, 

tais como Bairro do Ipase e Bairro da Vila Palmeira.  

- Interseção 5: Interseção do Novo Corredor de Transporte com a Ponte Sarney Filho: 

Implantação de interseção do Novo Corredor de Transporte com a Ponte Sarney Filho. 

Essa ponte localiza-se na Rua José Sarney Filho, que é uma rua de acesso para o Bairro Vila 
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Palmeira assim como para a Avenida dos Franceses. Essa interseção também interliga a Avenida do 

Contorno (no Bairro Anil) com o Novo Corredor de Transporte.  

- Interseção 6: Interseção do Novo Corredor de Transporte com a Rua Antônio 

Xavier/Avenida Santos Dumont: 

Interseção em dois níveis interligando o Novo Corredor de Transportes com a Rua 

Antônio Xavier. A Rua Antônio Xavier é o acesso direto para as Avenidas Santos Dumont e Edson 

Brandão, ambas localizadas no Bairro do Anil, que é muito populoso e onde predomina uma 

população de baixa renda. No cruzamento dessas avenidas está prevista uma interseção através de 

uma rotatória. A Avenida Santos Dumont dá acesso à Avenida Guajajaras, que é outra opção de 

entrada e saída da cidade. 

- Interseção 7: Interseção do Novo Corredor de Transporte com a Avenida São 

Sebastião: 

Interseção do Novo Corredor com a Avenida São Sebastião em dois níveis, contendo 

uma rotatória no nível do solo, interligando-se com as ruas São Sebastião, Cônego Tavares, Senhora 

da Conceição e Frei Hermenegildo, todas interceptam o Bairro do Anil e são de grande importância 

no sistema viário da cidade. 

- Interseção 8: Interseção do Novo Corredor de Transporte com a Avenida Jerônimo 

de Albuquerque: 

Interseção do Novo Corredor com a Avenida Jerônimo de Albuquerque em dois níveis, 

no Bairro da COHAB. Nessa interseção foi proposta uma rotatória com raio interno de 38,00m, 

contendo 05 faixas de tráfego e 02 viadutos que passarão por cima do Novo Corredor. 

- Interseção 9: Interseção da Avenida Jerônimo de Albuquerque/Avenida Guajajaras e 

Estrada de São José de Ribamar (MA-201): 

Essa interseção denominada por “Viaduto da Forquilha” representa um empreendimento 

de grande importância para o sistema viário de São Luís, pois interliga dois grandes eixos de tráfego 

da cidade (Avenidas Jerônimo de Albuquerque/Avenida Guajajaras e Estrada de São José de 

Ribamar). Avenida Guajajaras representa o principal acesso de saída e entrada da cidade, tendo 
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como sua continuidade a BR-135, por onde trafega grande fluxo de veículos de cargas pesadas, de 

veículos coletivos e de passeio.  

5.2.2 – Interseções de menores portes e em níveis 

- Interseção do Novo Corredor de Transporte/Avenida Ferreira Gullar com a Rua Paparaubas. 

- Interseção do Novo Corredor de Transporte com a Rua Grande Oriente. 

5.2.3 – Outras Intervenções 

- Trecho de Ampliação e Restauração da Avenida Ferreira Gullar. 

- Trecho de Ampliação da Avenida Daniel de La Touche. 

- Trecho de Interligação do Novo Corredor de Transporte com a Ponte Sarney Filho. 

- Trecho de Ampliação da Avenida Jerônimo de Albuquerque. 

- Trecho de Interligação no final da 1ª Etapa do Projeto do Novo Corredor de transporte. 

5.3 - Implantação de Bus Rapid Transit - BRT 

De acordo com o Manual de BRT – Guia de Planejamento, publicado pelo Ministério das 

Cidades (2008), o Bus Rapid Transit (BRT) ou Trânsito Rápido por Ônibus é um sistema de transporte 

feito por ônibus que tem características de desempenho e conforto semelhantes a de sistemas por trilhos, 

porém a um custo muito menor, tornando esse tipo de transporte mais acessível a um maior número de 

cidades.  

De acordo com esse manual, a ideia do BRT surgiu de diversas experiências em melhorar o 

transporte público para o usuário, dotando vias exclusivas com mais velocidade permitindo 

deslocamentos rápidos, evitando congestionamento de ônibus parados junto aos outros veículos. 

A infraestrutura desse sistema é formada por vias de ônibus segregadas ou faixas 

exclusivas, predominantemente no canteiro central da via, integrada a estações de embarque e 

desembarque, que apresentem conforto, segurança e abrigo contra intempéries do tempo. Essas estações 

são niveladas com o piso do ônibus, facilitando o embarque e desembarque dos passageiros, inclusive 

para aqueles portadores de mobilidade reduzida. 

Além das características físicas inseridas no espaço público próximo ao sistema, como 

calçadas, áreas de circulação de pedestres, ciclovias, paisagismo, etc., o BRT apresenta atributos 
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específicos de operação como rapidez e frequência entre origem e destino, alta capacidade de demanda 

ao longo do corredor, embarques e desembarques mais rápidos. 

No projeto em questão, o BRT será implantado ao longo de toda a extensão do Corredor de 

Transporte Urbano de São Luís, incluindo o trecho da Via Expressa, cuja obra está em andamento, 

executada pelo governo do estado do Maranhão. 

Ao longo da via está sendo prevista estações localizadas no canteiro central, que tem 

dimensão variável, o que obriga a adotar mais de um tipo de estação para o empreendimento proposto.  

Os tipos de estação estão abaixo discriminados. 

- Estação Tipo 01: A ser implantada nos trechos onde o canteiro central apresenta uma largura de 

3,00m, onde prevê uma plataforma de embarque e desembarque distinta para cada 

sentido de tráfego. Esse tipo está sendo proposto, principalmente para os trechos 

de vias já existentes (trecho da Via Expressa e da Avenida Daniel de La Touche) 

onde serão executadas obras de adequação para implantação do BRT. 

- Estação Tipo 02: A ser implantada nos trechos onde o canteiro central apresenta uma largura de 

6,00m, onde prevê uma plataforma de embarque e desembarque dupla, que atende 

os dois sentidos de tráfego. Esse tipo está sendo proposto para os trechos de 

implantação do novo corredor. 

- Estação COHAB: A ser implantada no cruzamento do Novo Corredor de Transportes com a 

Avenida Jerônimo de Albuquerque. Essa estação apresenta dois níveis de 

plataforma, uma inferior e outra superior, com embarque e desembarque 

independentes para cada via. Essa solução é proposta prevendo uma futura 

implantação do BRT na Avenida Jerônimo de Albuquerque, necessária para a 

integração das duas linhas. 

A localização e os tipos de estação ao longo do empreendimento apresentam-se a 

seguir: 
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Relação dos tipos e localização das estações de BRT - NCTU 

  
Localização 

(estaca) 
Classificação 

(Tipo) 
 Localização 

(estaca) 
Classificação 

(Tipo) 

1 02 + 04,66 Tipo 02 13 Via Expressa Tipo 01 

2 30 + 00,00 Tipo 01 14 EST 31 + 12,66 Tipo 01 

3 73 + 10,72 Tipo 01 15 EST 503 + 07,00 Tipo 02 

4 121 + 16,10 Tipo 01 16 EST 535 + 07,75 Tipo 02 

5 155 + 05,57 Tipo 01 17 EST 564 + 00,00 Tipo 02 

6 Via Expressa Tipo 01 18 EST 593 + 01,81 Tipo 02 

7 Via Expressa Tipo 01 19 EST 614 + 17,60 Tipo 02 

8 Via Expressa Tipo 01 20 EST 652 + 03,82 Tipo 02 

9 Via Expressa Tipo 01 21 EST 689 + 07,72 Tipo 02 

10 Via Expressa Tipo 01 22 EST 717 + 12,93 Tipo 02 

11 Via Expressa Tipo 01 23 EST 743 + 15,06 Estação Cohab 

12 Via Expressa Tipo 01 24 EST 765 + 18,00 Tipo 02 

  Total Tipo 01           = 13,00 un. 

  Total Tipo 02           = 10,00 um. 

  

Total Tipo COHAB = 1,00 un. 
 
 
 

 
 

Os desenhos com os detalhamentos de cada tipo de estação estão apresentados no 

Volume 2.6 – Desenhos do Projeto Arquitetônico das Estações. 
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6 – Fases de Estudos 

6.1 - Estudos Topográficos 

Os estudos topográficos consistiram basicamente em plantas e cartas 

Aerofotogramétricas disponíveis e em medidas obtidas com trenas nas vistorias técnicas realizadas 

por esta consultora, no local das obras, que serviram como base para definição dos elementos de 

geometria e da seção tipo proposta neste projeto. Complementou este estudo as imagens obtidas 

através do site Google Earth em junho de 2.009. 

Utilizou-se Levantamento Aerofotogramétrico escala 1:2.000, elaborado pela 

Aeroconsult em 2.003, para a cidade de São Luís fornecido pela contratante. Estas cartas foram 

vetorizadas, obtendo assim, além das edificações, sistema viário, postes, leitos de água, mangues e 

áreas atingidas por maré, etc., uma orientação prévia da situação topográfica do local em estudo. 

Em vistorias ‘in loco’ obteve informações mais atualizadas sobre a evolução da 

ocupação do solo, locais de travessias de águas pluviais (pontos baixos), divisor de bacia (pontos 

altos), localização, alinhamento e as dimensões das vias, etc.       que auxiliaram na definição de 

elementos e quantitativos Destacamos o caráter preliminar deste estudo que deverá ser mais preciso 

quando da execução do detalhamento desse projeto. 
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6.2 – Estudos de Tráfego 

Por tratar-se de um projeto básico, o Estudo de Tráfego baseou-se nas Diretrizes de 

Projetos de Pavimentação, no capítulo “Diretrizes de Projeto para Classificação das Vias” elaborado 

pela Secretaria de Vias Públicas da Prefeitura do Município de São Paulo, o qual estabelece alguns 

parâmetros, a saber: 

 Estimativa das porcentagens mais prováveis de cada tipo de veículo de carga na 

composição da frota; 

 Carregamento provável de acordo com a classe de via; 

 Estabelecimento de modelos matemáticos, relacionando a carga útil às cargas 

resultantes nos eixos dos veículos; 

 Estabelecimento de percentuais dos carregamentos para os tipos de veículos 

comerciais componentes da frota, de acordo com as características de cada 

classe de via, sendo calculados os fatores de equivalência final e determinados o 

número “N”. 

6.2.1 - Considerações Iniciais 

O Novo Corredor de Transporte Urbano projetado tem por objetivo reduzir o volume de 

tráfego dos grandes corredores viários existentes, interligando áreas de alta densidade populacional 

ao centro da cidade. Este anel terá influência direta na redução do tráfego das avenidas abaixo 

caracterizadas: 

6.2.1.1 - Avenida Jerônimo de Albuquerque 

A Avenida Jerônimo de Albuquerque tem característica de via arterial urbana com 

tráfego elevado. Possui duas pistas com três faixas de tráfego em seu trecho inicial, no Bairro 

Renascença, até o Bairro do Cohafuma, a partir daí duas pistas com duas faixas até o Bairro dos 

Vinhais, onde por uns 800 metros volta a ter três faixas até o Bairro da Cohama, onde segue com 

duas faixas até a Avenida São Luís Rei de França, no Bairro Cohab. A partir deste ponto segue com 

três faixas em cada pista até o Bairro da Forquilha. Neste ponto dá-se o acesso a MA-201, principal 

acesso à cidade de São José de Ribamar. 

Em sequencia à Avenida Jerônimo de Albuquerque tem-se a Avenida Guajajaras com 

duas pistas com três faixas de tráfego. Prosseguindo Avenida Guajajaras tem-se a BR-135 e o 



 35 

Aeroporto Internacional de São Luís. 

Tem aproximadamente a extensão de 12 quilômetros, apresentando várias seções tipo de 

plataforma que apresenta várias larguras de faixa, três interseção em nível, quatorze interseções 

com semáforos e mais três travessias de pedestres com semáforos. Não existe algum controle de 

acesso à avenida, suas margens em diversos trechos são ocupadas por lojas comerciais sem 

estacionamento adequado em quantidade e qualidade. É principal via de acesso aos bairros por onde 

passa, ou seja: Calhau, Cohafuma, Alto do Calhau, Vinhais, Recanto dos Vinhais, Cohama, 

Bequimão, Angelim, Cohab e Forquilha. 

A Avenida Jerônimo de Albuquerque assumiu, devido à falta de uma via mais adequada 

no sistema viário, características de via arterial urbana e é essencial para o sistema viário, 

principalmente em longos deslocamentos. 

Esta via, devido às características físicas e sua multifuncionalidade, apresenta pelo 

menos 18 pontos de congestionamento, sendo que cinco deles são de difícil solução, pois envolvem 

áreas densamente povoadas como os Bairros do Renascença, Cohafuma, Vinhais/Recanto dos 

Vinhais, Bequimão, Angelim e Cohab; regiões densamente povoadas. 

A solução deste congestionamento requer construção de viadutos e túneis o que pode 

ser obras desapropriadas devido à falta de áreas marginais, ao adensamento populacional e ao caos 

urbanístico provocado pela ruptura do espaço urbano constituído. 

Conclui-se então a validade da procura de alternativas viárias para suprir as deficiências 

da Avenida Jerônimo de Albuquerque. 

6.2.1.2 - Avenida dos Franceses 

A Avenida dos Franceses tem característica de via arterial urbana de tráfego elevado, 

Inicia-se na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Monte Castelo. Possui duas pistas com duas faixas de 

tráfego em seu trecho inicial até o Bairro do Caratatíua, aproximadamente 1.600 metros, e daí até o 

seu final na Avenida Guajajaras tem duas pistas com três faixas. Sua extensão aproximada é de 5,5 

km. Em seu final dá acesso à BR-135 e ao Aeroporto Internacional de São Luís. 

Apresenta várias seções tipo de plataforma e várias larguras de faixa, duas interseções 

em nível, oito interseções com semáforos e mais três travessias de pedestres.  

As suas margens em diversos trechos são ocupadas por lojas comerciais sem 
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estacionamento adequado em quantidade e qualidade. É principal via de acesso aos bairros por onde 

passa, ou seja: Monte Castelo, Alemanha, Caratatíua. Vila Palmeira, Sacavém, Santo Antônio, São 

Cristóvão e Tirirical. 

Os principais pontos de atratividade de tráfego são o Terminal Rodoviário de São Luís e 

através da Avenida Guajajaras, o Aeroporto Internacional de São Luís e a BR-135. Também são 

pontos de atratividade quatro grandes Avenidas: Daniel de La Touche, Guaxenduba, Avenida 

Presidente Médici (também chamada de Avenida dos Africanos), Edson Brandão/João Pessoa, que 

iniciam ou terminam na via em estudo. 

Esta via, devido às características físicas e sua multifuncionalidade, apresenta pelo 

menos oito pontos de congestionamento, sendo que quatro deles são de difícil solução, pois 

envolvem áreas densamente povoadas como os Bairros do Monte Castelo e Alemanha; regiões 

densamente povoadas. O trecho com maior demanda do tráfego é justamente aquele que a via 

apresenta menor capacidade: da Avenida Getúlio Vargas ao Bairro do Caratatíua. 

A solução deste congestionamento requer construção de viadutos e túneis o que pode 

ser benfeitorias desapropriadas devido à falta de áreas marginais, ao adensamento populacional e ao 

caos urbanístico provocado pela ruptura do espaço urbano constituído. 

Conclui-se então a validade da procura de alternativas viárias para suprir as deficiências 

da Avenida Jerônimo de Albuquerque. 

6.2.1.3 - Avenida Ferreira Gullar 

A Avenida Ferreira Gullar, também conhecida como Litorânea 2, caracteriza-se por um 

baixo fluxo de veículos. Possui duas pistas com duas faixas de tráfego e interliga a faixa litorânea as 

pontes José Sarney e Bandeira Tribuzzi, respectivamente, direcionando o fluxo ao centro da cidade. 

A falta de demanda de tráfego desta via é motivado pelo seu traçado que foi 

determinado pela existência de áreas não ocupadas, que traziam problemas sociais devido à 

ociosidade. A construção da Avenida influiu no fim da ocupação desordeira, mas para que ela 

tivesse maior atratividade teria eu ser complementado com acessos adequado ou uma continuidade 

que tornasse a relação tempo de viagem mais conveniente que a relação distância percorrida. 

Tem uma extensão aproximada de 3,70 km e se localiza entre o Bairro São Francisco e 

a orla marítima. Interliga a Avenida dos Holandeses, Bairros Ponta da Areia, Ponta do Farol e 

Renascença com o Bairro do Jaracaty, viagem viável nos horários de pico com o congestionamento 
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da Avenida Castelo Branco, principal corredor do Bairro. Não possui interseções 

6.2.1.4 - Avenida Prof. Carlos Cunha 

Essa avenida constitui-se por uma via composta por duas pistas com três faixas de 

tráfego em quase toda sua extensão e inicia-se na Ponte Bandeira Tribuzzi sobre o Rio Anil e 

termina na Interseção com a Avenida dos Holandeses. 

Esta via permite a interligação do centro da cidade à área litorânea, e faz a ligação entre 

os dois mais importantes corredores de tráfego, a Avenida Jerônimo de Albuquerque e a Avenida 

Litorânea.  

Nos seus 3,60 km instalam-se dois Shoppings Center, hospital, vários centros médicos, 

tribunais, secretarias municipais e estaduais, geram tráfego, que somado ao proveniente da Ponte 

Bandeira Tribuzzi se torna intenso com pontos de congestionamentos. Suas margens ainda não 

estão totalmente ocupadas e deve se previr que gerará mais tráfego. 

6.2.1.5 - Avenida Daniel de La Touche 

Esta via inicia no Bairro Olho D’Água e termina no Bairro Caratatíua, com extensão 

aproximada de 6,8 km. Interliga as três principais avenidas da cidade: Holandeses, Jerônimo de 

Albuquerque e dos Franceses. Seu tráfego é extenso, pois além de ser utilizada como interligação, 

atravessa áreas densamente povoadas, com principalmente residências e comércios, que 

naturalmente geram tráfego. 

Em sua margem estão os bairros de Cohaserma, Cohajap, Parque Shalom, Bequimão, 

Cohama e Ipase, todos densamente povoados por isso a via apresenta interseção em nível com a 

Avenida Jerônimo de Albuquerque e mais seis interseções e quatro travessias de pedestres, todas 

com semáforo. 

É composta por duas pistas com três faixas de tráfego em quase toda a sua extensão, 

passando por áreas densamente povoadas. Inicia na rotatória de interseção com a Avenida dos 

Holandeses estendendo-se até a ponte do Caratatíua. Caracteriza-se por um tráfego pesado (de 301 a 

1000 ônibus e/ou caminhões por dia, por faixa de tráfego) e é um grande corredor de ônibus 

interligando o centro da cidade. 

6.2.2- Conclusão 
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Conforme exposto a frota de veículos tem aumentado, relativamente, mais do que a 

frota do país e o aumento da capacidade do sistema viário não têm acompanhado a demanda do 

tráfego e assim torna-se um obstáculo para o desenvolvimento da cidade. 

Por outro lado o crescimento da construção imobiliária na cidade faz com que diminua 

as áreas não ocupadas tornando cada vez mais difícil a implantação de vias sem envolver grandes 

volumes de construções e de capital em desapropriações. Este problema se agrava tornando mais 

difíceis as soluções para o futuro. A construção da via proposta neste projeto é essencial para o 

sistema viário da cidade que já se encontra com problemas de oferta e decisivo para o seu 

desenvolvimento saudável. 

6.2.3 – Cálculo do número N 

O estabelecimento do parâmetro “N” (número de operações do eixo padrão de 82 kN) 

representativo das características de tráfego (volume e composição da frota) de cada tipo de veículo 

de carga e do uso do solo no entorno das vias, foi baseado no estudo constante nas Diretrizes de 

Projetos de Pavimentação, no capítulo “Diretrizes de Projeto para Classificação das Vias" elaborado 

pela Secretaria de Vias Públicas da Prefeitura do Município de São Paulo. Neste estudo é abordado 

de forma detalhada: 

 A estimativa das porcentagens mais prováveis de cada tipo de veículo de carga na 

composição da frota, levando-se em conta a função preponderante de cada classe 

de via; 

 O carregamento provável de acordo com cada classe de via; 

 A determinação dos fatores de equivalência de cada tipo de veículo, através do 

estabelecimento de modelos matemáticos relacionando a carga útil às cargas 

resultantes nos eixos dos veículos; 

 O estabelecimento de percentuais dos carregamentos para os tipos de veículos 

comerciais componentes da frota de acordo com as características de cada classe 

de via, sendo calculados os fatores de equivalência final e determinados os 

números “N”. 

6.2.3.1 Classificação das vias e determinação do número “N” 

A partir dos parâmetros de tráfego estabelecidos, as vias urbanas a serem pavimentadas 

são classificadas de acordo com o tráfego previsto para as mesmas, em seis tipos: tráfego muito 

leve, leve, médio, meio pesado, pesado e muito pesado. 
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Dentro destas seis classificações, as vias objeto deste Projeto em função das 

características deste empreendimento, podem ser inseridas dentro da classificação abaixo: 

Tráfego Médio – Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhões 

ou ônibus em número de 21 a 100 por dia, por faixa de tráfego, 

caracterizada por número “N” típico de 5 × 105 solicitações do eixo simples 

padrão (82 kN) para o período de projeto de 10 anos; 

Tráfego Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhões 

ou ônibus em número de 301 a 1000 por dia, por faixa de tráfego, 

caracterizada por número “N” típico de 2 × 107 solicitações do eixo simples 

padrão (82 kN) para o período de projeto de 10 a 12 anos; 

O enquadramento das vias dentro das características destes 02 tipos foi efetuado 

considerando-se: 

 Vias Marginais e Embocaduras: vias coletoras com fluxo médio de veículos, 

caracterizando-se com número “N” típico de 5 × 105; 

 Corredor de Transporte: vias principais e interseções, caracterizado com alto 

nível de solicitação, perfazendo um número “N” típico de 2 × 107. 

A seguir é apresentado o número “N” adotado para cada segmento: 
 

Segmento N 

1. Ponte José Sarney/Interseção com Via Expressa (Corredor de 
Transporte) 2 x 107 

2. Ponte José Sarney/Interseção com Via Expressa (Rua Paparaúbas/Rua 
Grande Oriente/Embocaduras) 5 x 105 

3. Interseção com Via Expressa (Maranhão Novo)/Interseção com 
Avenida Jerônimo de Albuquerque (Cohab) – Corredor de Transporte 2 x 107 

4. Interseção com Via Expressa (Maranhão Novo)/Interseção com 
Avenida Jerônimo de Albuquerque (Cohab) – Vias Marginais 5 x 105 

 

Ressalta-se que na elaboração do projeto executivo serão elaborados novos estudos de 

tráfego, necessários para melhor dimensionamento da estrutura do pavimento. 

6.3 – Estudos Geotécnicos 

Os estudos geotécnicos foram desenvolvidos com o intuito de fornecer subsídios para a 
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elaboração do projeto, definindo as características do subleito das vias e faixas adjacentes, e seleção 

de ocorrências de solos para execução dos serviços de pavimentação (jazidas), em conformidade 

com as Instruções de Serviço IS-206 e IS-212 do Manual de Diretrizes Básicas para Elaboração de 

Estudos e Projetos Rodoviários do DNIT.  

Preliminarmente a definição das áreas de jazidas, executou-se um trabalho de 

reconhecimento de diversas áreas passíveis de exploração conhecidas no município (região do 

bairro Maracanã, Anjo da Guarda, Araçagi, Raposa, região da Maioba e Maiobão), obedecendo aos 

critérios técnicos (qualidade do material), de suficiência (volume de material) e econômicos 

(distancias de transporte e acesso). 

A prospecção de jazidas de material laterítico, comumente utilizadas em obras similares 

na Ilha de São Luís, trazem grandes prejuízos ambientais às áreas prospectadas e muitas vezes 

apresentam heterogeneidade em seus horizontes, o que não garante o suporte necessário para este 

tipo de obra de grande envergadura. Logo, está sendo indicado como material que constituirá as 

camadas granulares de pavimento a utilização de bica corrida, material este caracterizado como 

granular de alto suporte e fácil manuseio. 

A bica é um material já comercializado pelas pedreiras localizadas no município de 

Bacabeira, distante 60Km (média) da cidade de São Luís e por serem caracterizados como expurgo 

do processo de britagem, já encontram-se licenciadas ambientalmente. 

Para a área em estudo se fez necessário o estudo de caixas de empréstimo fora da área 

de influência da obra, devido ao segmento estar localizado em área urbana. Optou-se por indicar 

para as camadas de aterro o material de fundo de jazida, com características de suporte maior ou 

igual a 5%, localizados na área da Vila Maranhão.  

As sondagens e coleta de materiais para caracterização do subleito foram executadas 

utilizando-se trado, pás, picaretas e cavadeiras em profundidades compatíveis para a caracterização 

das camadas. 

Foram executados ainda furos de sondagem a percussão com o objetivo de determinar 

as profundidades, espessuras, características geotécnicas dos horizontes de solo existente, bem 

como a profundidade de ocorrência do nível d’água, em relação a boca dos furos, de forma a obter 

elementos para os projetos das OAE’s. 
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6.3.1 - Sondagens a Trado - Estudos do Subleito 

6.3.2 – Sondagens a Percussão 

Nessa etapa de projeto foram realizadas sondagens à percussão nos locais onde estão 

previstas as obras de arte especial (viaduto e pontes) e foram orientativas para a definição do 

pavimento do segmento, cujas quantidades estão discriminadas a seguir:  

 Novo Corredor de Transporte Urbano: 15 sondagens; 

6.3.3 Resultados Obtidos  

A seguir apresentam-se os boletins de sondagens a trado com classificações expeditas e 

os resultados dos ensaios realizados no subleito. Apresentam-se também, os boletins de sondagens a 

percussão. As localizações de todas as sondagens estão apresentadas nas respectivas plantas de 

localização. 

Ressalta-se que na elaboração do projeto executivo serão elaborados novos estudos 

geotécnicos, necessários para melhor dimensionamento da estrutura do pavimento, bem como 

ensaios especiais para suporte no projeto estrutural das Obras de Artes Especiais e para soluções de 

aterros em solos moles. 
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Sondagens à Percussão - Novo Corredor de Transporte Urbano 
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6.4 – Estudos Hidrológicos 

6.4.1 - Introdução 

Os projetos de drenagem implicam necessariamente em estudos hidrológicos tanto para 

a caracterização das condições em que ocorre o escoamento superficial como também, e 

principalmente, para a estimativa das descargas de pico. Em bacias urbanas, as estimativas de 

vazões de projeto são utilizadas no dimensionamento hidráulico de galerias, bueiros, canais e 

dispositivos de drenagem superficial. 

O sistema urbano de drenagem requer estudos particulares, pois geralmente as bacias 

urbanas possuem tamanho reduzido, suas superfícies são pavimentadas ou, de alguma forma, 

parcialmente impermeabilizadas e o escoamento se faz por estruturas hidráulicas artificiais (boca de 

lobo, galerias, etc.). As principais conseqüências são a redução dos tempos de concentração, a 

elevação dos picos de descarga e dos volumes de escoamento superficial. 

O presente estudo tem como finalidade fornecer subsídios e definir as soluções viáveis 

para o sistema de drenagem pluvial no trecho em estudo. Sendo assim foram conduzidos com a 

finalidade de verificar a superfície de escoamento, os dispositivos existentes, assim como, de se 

prever novas obras necessárias para a captação e condução das águas de maneira adequada e segura. 

Durante o transcorrer dos trabalhos, foi feito levantamento de dados disponíveis, bem 

como o conhecimento dos problemas relativos à drenagem das águas pluviais, para buscar soluções 

compatíveis com a realidade local, levando-se em conta os aspectos técnicos, econômico e social. 

A partir da delimitação da bacia de contribuição, elaborada em cartografia disponível e 

apoiada em verificação de campo, determinaram-se as vazões de projeto que possibilitaram o 

dimensionamento dos dispositivos projetados. O desenvolvimento deste estudo obedece às 

diretrizes contidas nos Manuais de “Instrução de Serviços para os Estudos Hidrológicos”, como 

também foi baseado em estudos similares desenvolvidos por esta Consultora, para a cidade de São 

Luís. 

6.4.2 – Coleta e Análise de Dados 

Inicialmente fez-se um reconhecimento do trecho através de vistorias técnicas ‘in loco’, 

onde foram coletados dados e informações necessárias para o estudo hidrológico, para o projeto de 
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drenagem e para diagnosticar o sistema de drenagem de águas pluviais existentes. 

Observou que não existe um sistema de drenagem tendo em vista que é uma 

implantação de via, com ressalva para alguns bueiros no início do trecho. 

Continuando a análise, observou-se também, que a via em estudo margeia o lado direito 

do Rio Anil, fazendo com que as águas contribuintes desçam para o rio naturalmente, levando a 

necessidade de implantação de bueiros e pontes, para transpor as águas das bacias contribuintes. 

Além disto, tem-se a necessidade de implantação de dispositivos de drenagem ao longo 

da via para sua proteção e devido a sua conformação geométrica, onde geometricamente formarão 

pontos baixos, com a finalidade de proteger a obra de futuros danos causados pelas águas 

precipitadas e para permitir a sua utilização de modo seguro e confortável para o usuário. 

Os elementos característicos em uma análise de bacias hidrográficas de uma forma 

direta são: a área de contribuição, o comprimento do talvegue e a diferença de nível entre o local da 

obra e o ponto mais afastado da bacia, e indiretamente, o relevo, vegetação e tipo/uso do solo.  

Neste projeto, as características da bacia, foram obtidas através de inspeção de campo e 

uso de mapas pedológicos do local. Foram analisados, também, os possíveis locais de lançamentos 

para as águas pluviais atentando-se para a existência de talvegues naturais. Sendo assim, serão 

feitos lançamentos independentes em pontos favorecidos pela topografia existente.  

O limite da bacia contribuinte foi feito pelo traçado em planta topográfica das linhas dos 

divisores de água, determinado em planta com altimetria e escala adequada, obtendo a área de 

contribuição.  

O limite da bacia hidrográfica em estudo foi definido em cartas topográficas do 

Levantamento Aerofotogramétrico escala 1:2.000, elaborado pela Aeroconsult em vôos no período 

de 2000 a 2003, fornecidos pela contratante. A área de contribuição da bacia em estudo compreende 

os Bairros São Francisco, Renascença I e II, Jaracaty, Sítio Santa Eulália, Calhau, Alto do Calhau, 

Vinhais, Cohafuma, Alto dos Vinhais, Cohama, Bequimão, Ipase, Vila Palmeira, entre outros. 

Foram considerados ainda, outros elementos de interesse ao presente estudo, 

necessários para um melhor dimensionamento dos dispositivos, sendo eles: 

 Estudos publicados pelo DNOS no trabalho intitulado “Chuvas Intensas no 

Brasil” do Prof. Otto Pfafstetter. 

 Manuais de Serviços de Consultoria para Estudos de Projetos do DNIT 
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 Manual de Projeto Urbano da CETESB 

 Levantamentos Aerofotogramétrico escala 1:2.000, elaborado pela Aeroconsult. 

As intensidades pluviométricas utilizadas no referido estudo foram baseadas nos 

estudos dos DNOS, do serviço de meteorologia do Ministério da Agricultura, referentes ao posto de 

São Luís, como subsídio nos cálculos das vazões de dimensionamento das galerias de águas 

pluviais. 

As áreas das bacias hidrológicas, abrangendo o trecho em estudo, estão apresentadas nas 

Plantas de Bacia, desenhos nº DN-01/18 e DN02/18 – Volume 2.3.1 - Desenhos do Projeto de 

Drenagem. 

6.4.3 – Determinação das Descargas de Projeto 

Para a determinação das descargas do projeto, utilizou-se o Método Racional muito 

utilizado para pequenas bacias e resume-se na fórmula empírica: 

   
6

AICQ 
  

Onde: Q = Vazão (m3/s) 

 C = Coeficiente de deflúvio superficial 

 I = Intensidade de precipitação (mm/min) 

 A = Área da bacia contribuinte (ha) 

O período de recorrência estabelecido na determinação das descargas de projeto de 

todos os dispositivos é T = 25 anos. 

Os coeficientes de deflúvio superficial foram estabelecidos pela identificação no campo, 

levando em conta os aspectos relativos ao relevo, solo e recobrimento das bacias contribuintes e 

foram adotados baseados em dados contidos no livro “Drenagem Urbana – Manual de Projeto da 

CETESB”. 

O tempo de concentração é o tempo necessário para que o escoamento superficial, desde 

o ponto mais distante da bacia, alcance o ponto considerado. Esse valor determina o tempo em que 

toda a bacia contribui para a obra hidráulica. 
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Para a determinação da intensidade de precipitação deve-se previamente conhecer a 

duração da chuva que produzirá o maior pico. Esta duração é igual ao tempo de concentração que 

será calculado utilizando a fórmula do Califórnia Highway And. Public Works: 

385,03

57 









H
LTc  

Onde: Tc = Tempo de concentração (min) 

 L = Comprimento do talvegue principal (km) e 

 H = Desnível do talvegue principal (m) 

Segundo normas para estudos hidrológicos do DNIT recomenda-se que utilize o tempo 

mínimo de duração de chuva igual a 10 minutos, para sarjetas. Para os demais dispositivos utilizou-

se o tempo de concentração obtido pela fórmula acima adotando aquele resultante do trecho de 

maior valor. De posse do tempo de concentração obtém-se a intensidade de precipitação através das 

curvas de intensidade-duração-frequência válidas para a área São Luís. 

No cálculo das vazões de cada trecho dos dispositivos foram consideradas as áreas 

parciais de acordo com sua localização em relação ao sistema proposto. 

6.4.4 – Resultados Obtidos 

A partir da metodologia, critérios e parâmetros apresentados anteriormente, procedeu-se 

à determinação das vazões contribuintes para cada sub-bacia de estudo, que serviu de subsídio no 

cálculo do dimensionamento de cada trecho de galeria e dos bueiros apresentados no projeto de 

drenagem.  

A seguir são apresentadas as Curvas de Intensidade-Duração-Frequência para o Posto 

de São Luís. 
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6.5 – Estudos das Áreas de Interesse para Desapropriação 

Os Estudos de Áreas de Interesse para Desapropriação foram realizados com o objetivo 

de obter subsídios para quantificar as áreas de interesse para o desenvolvimento do Projeto 

Executivo, visando elementos para seu custo. Ressalta-se que o Projeto Geométrico foi 

desenvolvido de forma a minimizar a ocupação de áreas particulares diminuindo assim a 

quantidade, em área e em imóveis, a serem desapropriados. 

A base para a execução destes Estudos são as plantas do Levantamento 

Aerofotogramétrico, elaborado pela da Aeroconsult, ano 2000/2003 e pelas imagens do site Google 

Earth, obtidas em junho de 2.009, mas para a sua perfeita confiabilidade necessita-se de se fazer 

levantamento em cada imóvel, para verificação de seus limites, e isto só será possível após a 

realização de um levantamento topográfico cadastral que deve ser realizado na elaboração do 

Projeto Executivo de Engenharia. 

Os Estudos de Áreas de Interesse para Desapropriação a serem desenvolvidos no 

Projeto Executivo, deve ter como objetivo obter subsídios para caracterizar os imóveis envolvidos 

em toda área de implantação do Projeto Executivo, pela sua utilização, forma, dimensão, 

localização, qualidade e o grau de envolvimento de sua área no desenvolvimento do projeto, 

visando elementos para sua avaliação e para preparação da área para implantação da obra. Deve-se 

também identificar os proprietários dos imóveis, apresentar referências sobre esta identificação e 

obter meios que facilitam comunicação como telefone e seu endereço. Visualizando assim, a 

quantidade e a qualidade das desapropriações envolvidas através de plantas e planilhas descritivas. 

A área de abrangência do Projeto abrange, na maior parte regiões de alta densidade de 

ocupação contendo bairros populosos, sendo que, em alguns setores intermediários tem-se baixa 

densidade com forte tendência à expansão urbana. Além disso, constatam-se espaços desocupados 

devido à declividade ou por estar localizado em áreas de mangues. Nessas áreas observam-se 

algumas residências de moradores de baixo poder aquisitivo, constituídas sem uma organização 

urbana de parcelamento de solo. 

Os imóveis localizados na área de interesse foram classificados de regular ou irregular. 

Esta classificação não se refere à situação atual dos imóveis, mas quando da sua construção e de 

algumas características remanentes, como arruamento com geometria irregular, afastamento entre 

os imóveis, formato dos lotes, falta de estrutura básica como saneamento e principalmente 

drenagem pluvial e cotas dos lotes muita baixas. No quadro abaixo se apresenta o quadro com a 

estimativa de áreas de interesse para desapropriação para a implantação do Novo Corredor de 
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Transportes. 

Tipo de construção 
(inicial) Terreno Construção 

Regular 66.440,00 m2 26,82% 31.100,00 m2 24,75% 

Irregular 181.280,00 m2 73,18% 94.551,00 m2 75,25% 

Total 247.720,00 m2 100,00% 125.651,00 m2 100,00% 

Quanto à classificação dessas construções, consideram-se os seguintes projetos-padrão: 

 Padrão Baixo - Residência Unifamiliar, Prédio Popular, Residência Multifamiliar 

e Projeto de Interesse Social-(PIS); 

 Padrão Normal - Residência Unifamiliar, Prédio Popular, Residência 

Multifamiliar e Residência Multifamiliar; 

 Padrão Alto - Residência Unifamiliar, Residência Multifamiliar e Residência 

Multifamiliar; 

 Comercial Normal - Comercial Andar Livre, Comercial Salas e Lojas e Comercial 

Salas e Lojas; 

 Comercial Alto - Comercial Andar Livre, Comercial Salas e Lojas e Comercial 

Salas e Lojas; 

 Residência Popular; 

 Galpão Industrial. 
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7 – Projetos 
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7.1 – Projeto Geométrico 

Com base nos estudos topográficos, nos parâmetros existentes e nas características 

técnicas adotadas, em discussões junto à SEMURH e nas instruções para o Projeto Geométrico de 

Vias Urbanas foram orientados os trabalhos para a elaboração de um projeto com traçado em planta 

e em perfil, para a construção do Novo Corredor de Transportes. 

Teve como premissa básica o máximo aproveitamento das áreas livres e do corpo das 

vias existentes, mas nunca preterindo um traçado não conveniente ao padrão da via proposta, ou 

seja, que atenda aos melhores padrões operacionais, de segurança viária e de conforto ao usuário. 

O projeto em referência contempla a implantação de uma via expressa, com acessos 

controlados e cruzamentos em nível com alças, cujas geometrias facilitam a transferência de 

veículos proporcionando o aceso rápido entre as regiões da cidade. 

Na escolha do traçado da via preocupou-se para que a via não seja um fator negativo 

com a divisão do espaço urbano, mas a ocupação hodierna do solo caracterizada por uma 

despadronização proveniente de falta de planejamento foi um empecilho para um sucesso mais 

adequado.  

7.1.1 – Seção-Tipo Adotada 

Na elaboração deste projeto adotaram-se seções transversais com larguras de pistas 

variando entre os diversos ramos projetados, bem como nas interseções, elevados e ao longo das 

principais vias. Entretanto, a seção que predomina em termos de execução está situada entre as 

estacas EST 505+00,00 à EST 720+00,00, com uma extensão total de 5,4km. Esse trecho possui 

pistas de rolamento com 14,90 m de largura, canteiros com revestimento vegetal com larguras de 

0,80m e 1,00m. Além disso, a seção possui passeios para pedestres com 3,00m de largura em ambos 

os lados e ciclovia, também, de 3,00m em uma das laterais da via. O trecho ainda possui canteiro 

central com 6,00m de largura total com inclinações transversais de 1% para as pistas de rolamento. 

Já nas pistas, a inclinação transversal é de 3%, conduzindo as águas para as sarjetas (largura de 

0,45m) situadas junto aos canteiros laterais. 

Além dessa seção, o Novo Corredor de Transporte Urbano apresenta diversas outras 

configurações de seções tipo para atender o tráfego previsto em cada trecho. Todas as seções estão 

disponíveis nas plantas do projeto geométrico PG 01 a 31/31. 
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7.1.2 – Alinhamento Horizontal 

A partir das diretrizes impostas para a execução da obra, como largura da via, 

interferências com edificações, disponibilidade de espaço, etc., o alinhamento horizontal foi 

definido através da locação do eixo, estaqueado de 20 em 20 metros. Para cada eixo de interseção 

foi definido um eixo e consequentemente estaqueou-se com os padrões da via. 

No alinhamento horizontal elaborado contém todas as informações e elementos 

necessários para a execução da obra, como: azimute, marcação de estacas inteiras, elementos de 

todas as curvas (PT e PC) com suas respectivas estacas de localização, os valores de ângulo central, 

raio, tangente e desenvolvimento. Nos emboques com as ruas foi adotado raios de concordância 

variáveis, específico para cada caso, em função das características disponíveis, conforme mostra nas 

plantas do projeto geométrico. 

7.1.3 – Alinhamento Vertical 

O alinhamento vertical tem como objetivo fornecer dados altimétricos para a execução 

da obra e seguiu como diretriz básica adequar-se o máximo possível ao perfil do terreno existente. 

Para os eixos que formam as interseções os alinhamentos verticais foram elaborados 

levando em conta as condições necessárias às imposições para a sua implantação, tais como, altura 

mínima de 5,50 m para viadutos. 

No projeto apresentado contém todos os elementos principais de projeto como: ponto de 

curva vertical (PCV), flecha e comprimento da curva vertical, ponto de interseção vertical (PIV), 

ponto de tangência vertical (PTV), e declividades e comprimento de rampas, comprimento e ângulo 

central das curvas e outras particularidades pontuais. 

7.1.4 – Interseções e Interligações 

Para a interligação do Novo Corredor de Transportes com outras avenidas da cidade, foi 

necessário algumas interversões localizadas ao longo da via, contemplando os seguintes os 

seguintes projetos: 

  09 interseções de maiores portes,  

  02 interseções menores e em nível, e  
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 05 trechos de intervenções contemplando projeto de ampliação, restauração e 

interligação de vias. 

A seguir apresenta-se a descrição sucinta das características de cada uma.  

7.1.4.1 – Interseções e Interligações 

- Interseção 1: Interseção da Ponte Governador José Sarney com a Avenida Ferreira 

Gullar: 

A interseção da Ponte Governador José Sarney é projetada de forma a permitir uma 

interligação do Novo Corredor de Transporte às Avenidas Ferreira Goulart e Castelo Branco, 

permitindo movimentos de acessos e saídas em todas as direções. Localiza-se próximo ao inicio do 

trecho e é constituída dos seguintes eixos: 

Eixo NO (Norte-Oeste) – Interliga a Avenida Castelo Branco com a Avenida Ferreira 

Goulart, no sentido do Bairro Ponta D`Areia, contém pista com 6,50m de 

largura, passeio de 3,00m e extensão de 194,34 metros. 

Eixo NE (Norte-Leste) – Interliga a Avenida Castelo Branco com a Avenida Ferreira 

Goulart, no sentido do Bairro Jaracatí, contém pista com 6,50m de largura, 

passeio de 2,00m, com um prolongamento de concordância na Avenida 

Ferreira Goulart. 

Eixo SE (Sul-Leste) – Interliga a ponte Governador José Sarney com a Avenida 

Ferreira Goulart, no sentido do Bairro Jaracatí, contém pista com 6,50m de 

largura e passeio de 2,00m. Nesse trecho apresenta uma alça elevada com 

extensão de 155,32m, em largura fixa, variando numa extensão até 

concordar com a ponte existente. 

Eixo SO (Sul-Oeste) – Interliga a ponte Governador José Sarney com a Avenida 

Ferreira Goulart, no sentido do Bairro Ponta D`Areia, contém pista com 

6,50m de largura, passeio de 2,00m e extensão de 187,45 metros. 

Eixo EN (Leste-Norte) – Interliga a pista esquerda da Avenida Ferreira Goulart com a 

Avenida Castelo Branco, no sentido Bairro São Francisco. Esse eixo contém 

pista com 6,50 de largura, passeio de 3,00m e extensão de 331,40 metros. 

Eixo ES (Leste-Sul) – Interliga a pista esquerda da Avenida Ferreira Goulart com a 

ponte Governador José Sarney, no sentido do Centro da cidade. Nesse eixo, 

também permite um retorno na própria ponte Governador José Sarney , no 
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sentido do Centro da cidade. Apresenta uma pista com 6,50m de largura, 

passeio de 2,00m e extensão de 325,45 metros. 

Eixo EO (Leste-Oeste) – Eixo ao longo da Avenida Ferreira Goulart, lado esquerdo, no 

sentido Bairro Jaracatí para Ponta D`Areia. Esse eixo contempla uma 

adequação de largura e capacidade da via com as outras alças da interseção.  

Eixo OS (Oeste-Sul) – Interliga o Bairro Ponta D`Areia com a ponte Governador José 

Sarney, contém pista com 6,50m de largura e passeio de 2,00m. Nesse 

trecho apresenta uma alça elevada com extensão de 178,42m, em largura 

fixa, variando numa extensão até concordar com a ponte existente.  

Eixo CT (Corredor de Transporte) – Eixo ao longo da Avenida Ferreira Goulart, com 

estaca inicial do Novo Corredor de Transporte. Na parte inicial apresenta 

pista de 6,50 m em cada sentido de tráfego, e passeios laterais de 2,00 e 

3,00m, com canteiro central de 3,00m. No trecho da interseção as larguras 

das vias variam de acordo com as adequações para concordância dos eixos 

projetados. 

- Interseção 2: Interseção do Novo Corredor de Transporte com a Via Expressa: 

Essa interseção interliga o Novo Corredor de Transportes com a Via Expressa, como 

também com a Rua Carutapera, que dá acesso ao Viaduto do Marcus Center e ao Bairro 

Renascença. Projetada em nível com uma rotatória central, e quatro eixos, incluindo o Eixo da Rua 

Carutapera. Apresenta três faixas de tráfego e passeio nas suas extremidades e no canteiro central. 

- Interseção 3: Interseção da Via Expressa com a Avenida Daniel de La Touche: 

Interseção projetada no final da Via Expressa, interligando-a com a Avenida Daniel de 

La Touche. Projetada com alças, prevendo três eixos para melhor simetria entre as concordâncias da 

via com a avenida. 

- Interseção 4: Interseção da Ponte do Caratatiua/Avenida Daniel de La Touche com o 

Novo Corredor de Transporte: 

Interseção na cabeceira da Ponte do Caratatiua e conexão com a Avenida Daniel da La 

Touche, interligando através de uma alça ao Novo Corredor de Transportes.  
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Contempla em seu projeto um viaduto que permite o movimento de veículos no sentido 

da Avenida Daniel de La Touche e Novo Corredor de Transportes, e vice versa. Também, é previsto 

uma alça elevada que interliga a Ponte Governador Newton Belo ao Novo Corredor de Transportes, 

no sentido dos Bairros Ipase e Vila Palmeira. 

- Interseção 5: Interseção do Novo Corredor de Transporte com a Ponte Sarney Filho: 

Interseção composta por duas rotatórias localizadas na lateral do Novo Corredor de 

Transportes, interligadas através de um viaduto. As rotatórias permite um disciplinamento nos 

movimentos de acesso aos bairros, assim como o viaduto permitirá uma passagem direta e 

ininterrupta ao longo do Novo Corredor de Transportes. 

- Interseção 6: Interseção do Novo Corredor de Transporte com a Rua Antônio 

Xavier/Avenida Santos Dumont: 

Essa interseção em dois níveis interliga o Novo Corredor de Transportes com a Rua 

Antônio Xavier, que dá acesso direto para as Avenidas Santos Dumont e Edson Brandão, ambas 

localizadas no Bairro do Anil. No cruzamento dessas avenidas está prevista uma interseção através 

de uma rotatória. A Avenida Santos Dumont dá acesso à Avenida Guajajaras, que é outra opção de 

entrada e saída da cidade. 

- Interseção 7 Interseção do Novo Corredor de Transporte com a Avenida São 

Sebastião: 

Essa interseção interliga o Novo Corredor com a Avenida São Sebastião em dois níveis, 

contendo uma rotatória no nível do solo e dois viadutos. Essa interseção interliga a via em questão 

com as ruas São Sebastião, Cônego Tavares, Senhora da Conceição e Frei Hermenegildo. 

- Interseção 8: Interseção do Novo Corredor de Transporte com a Avenida Jerônimo 

de Albuquerque: 

Interseção projetada em dois níveis, localizada no Bairro da COHAB, na Avenida 

Jerônimo de Albuquerque. Nessa interseção foi proposta uma rotatória com raio interno de 38,00m, 

contendo 05 faixas de tráfego e 02 viadutos que passarão por cima do Novo Corredor. 



 74 

- Interseção 9: Interseção da Avenida Jerônimo de Albuquerque/Avenida Guajajaras e 

Estrada de São José de Ribamar (MA-201): 

Como já exposto, essa interseção denominada por “Viaduto da Forquilha”, representa 

um empreendimento de grande importância para o sistema viário de São Luís, pois interliga dois 

grandes eixos de tráfego da cidade (Avenidas Jerônimo de Albuquerque/Avenida Guajajaras e 

Estrada de São José de Ribamar). Devido à sua importância, estará interligada com o Novo 

Corredor de Transporte através de melhorias de interligação, que está prevista entre o Terminal de 

ônibus da COHAB e o final do corredor. 

OBS.: Todas as intervenções acima mencionadas, exceto a de nº 12, deverão ser executadas com os 

recursos financeiros destinados ao Projeto do Novo Corredor de Transportes de São Luís. 

7.1.4.2– Interseções de menores portes e em níveis 

- Interseção do Novo Corredor de Transporte/Avenida Ferreira Gullar com a Rua 

Paparaúbas: 

Essa interseção fará a ligação entre o Novo Corredor de Transporte e Avenida Ferreira 

Gullar com a Rua Paparaúbas, que é um acesso importante para a Avenida Castelo Branco, que por 

sua vez, interliga o centro histórico com a parte nova da cidade. 

- Interseção do Novo Corredor de Transporte com a Rua Grande Oriente: 

Interseção do Novo Corredor de Transporte com a Rua Grande Oriente, que dará 

condição de acesso aos Bairros Renascença e São Francisco. Atualmente, a Rua Grande Oriente é 

interrompida, próximo de uma travessia do Igarapé Jaracatí. 

7.1.4.3 – Outras Intervenções 

- Trecho de Ampliação e Restauração da Avenida Ferreira Gullar: 

Trecho da Avenida Ferreira Gullar compreendido entre a Ponte Governador José Sarney 

e Avenida Odorico Amaral de Matos. Nesse trecho é proposta a restauração e ampliação da caixa da 

Avenida Ferreira Gullar, adaptando-a para as dimensões similares a do Novo Corredor de 

Transporte, seguindo pela Avenida Odorico Amaral de Matos. Essas avenidas serão integradas, 
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através de trecho a ser construído, à Av-3 e Rua das Macieiras, e interligadas ao início da Via 

Expressa. Ressalta-se que no inicio da Via Expressa está previsto uma interseção com o Novo 

Corredor de Transporte. 

- Trecho de Ampliação da Avenida Daniel de La Touche: 

Trecho da Avenida Daniel de La Touche compreendido entre a Interseção 6 (final da 

Via Expressa) e a Interseção 7 (Interseção da Ponte do Caratatiua/Avenida Daniel de La Touche 

com o Novo Corredor de Transporte). Nesse trecho faz-se necessário a ampliação da seção da 

Avenida Daniel de La Touche, adaptando-a para aumentar sua capacidade de veículos, uma vez que 

funcionará como a interligação da Via Expressa com o Novo Corredor de Transporte.  

- Trecho de Interligação do Novo Corredor de Transporte com a Ponte Sarney Filho: 

Trecho de interligação a ser implantado que dará acesso à Avenida dos Franceses, com 

extensão aproximada de 1,05km de extensão, sendo 0.35km de restauração e de 0,70km de 

implantação. Esse acesso será em pista simples, com uma faixa de trânsito em cada sentido. 

Apresenta uma seção de 12,00m, incluindo as pistas de rolamento e os passeios. Atualmente, essa 

ponte dá acesso somente à Rua José Sarney Filho. A construção dessa nova interligação será uma 

opção importante de acesso a bairros populosos, como o Bairro da Vila Palmeira, e principalmente 

a Avenida dos Franceses, via de grande importância no sistema viário de São Luís e por onde 

observa-se fluxo de veículos intenso. 

- Trecho de Ampliação da Avenida Jerônimo de Albuquerque: 

Trecho da Avenida Jerônimo de Albuquerque, próximo à Interseção 11 (Interseção do 

Novo Corredor de Transporte com a Avenida Jerônimo de Albuquerque) onde será necessária a 

ampliação da seção para aumento de sua capacidade. Propõe-se uma seção de via contendo 04 

faixas de tráfego e vias laterais paralelas ao Novo Corredor, contendo 02 faixas de tráfego em cada 

sentido. Nesse trecho, o projeto do Novo Corredor de Transportes cruza com a Avenida Jerônimo 

de Albuquerque por baixo, segue paralelo a Avenida 1, utilizando parte da caixa da via  e 

finalizando o Trecho I, no cruzamento com a Avenida Joaquim Mochel. 
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- Trecho de Interligação no final da 1ª Etapa do Projeto do Novo Corredor de transporte: 

Interligação do final da 1ª Etapa do Projeto do Novo Corredor de transporte com o 

Terminal de Integração da COHAB, com traçado seguindo pela Av-1 do 1º Conjunto da Cohab, Av. 

Joaquim Mochel e Av-4 do 4º Conjunto da Cohab, possibilitando a utilização, nessa primeira etapa, 

do pleno funcionamento da obra como corredor principal do Sistema Integrado de Transportes. 

7.1.5 – Resultados Obtidos 

O resultado dos alinhamentos horizontal e vertical, bem como a seções-tipos propostas 

para o segmento em estudo encontram-se apresentados no Volume 2.1.1 e 2.1.2 - Desenhos do 

Projeto Geométrico - contendo todos os elementos das curvas, estaqueamento, cotas de terreno e de 

projeto e demais elementos necessários à execução da obra.  

A seguir apresentam-se as Seções-Tipo em tangente, propostas neste projeto. 
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7.2 – Projeto de Terraplenagem 

O projeto de terraplenagem foi concebido a partir da análise da região afetada 

diretamente pelo alinhamento geométrico do Novo Corredor de Transporte, através do qual se 

procurou determinar a tipologia do solo de fundação do terrapleno a ser executado.  

O NCTU (Novo Corredor de Transporte Urbano) estará assente em zonas de terreno 

compressível com solos de baixa capacidade de suporte (solos moles: SPT ≤ 4 golpes), por estar 

localizado às margens do Rio Anil (margem direita). Portanto será necessário que sejam 

implementadas técnicas para compor os taludes, de modo que não ocorram rupturas no corpo do 

aterro em virtude da baixa capacidade de suporte do subleito. 

Como método de construção indica-se a utilização da técnica de aterro sobre colunas 

granulares para as áreas diretamente afetadas por solo mole. Esta técnica consiste num 

confinamento de colunas de areia ou de brita com objetivo de aumentar a resistência do solo, de 

forma a viabilizar a implantação de aterros em terrenos em solos moles. Na prática, garante um 

grande aumento de rigidez às colunas granulares, não só mantendo sua integridade, mas agregando 

capacidade de suporte. Com isto, o solo originalmente mole do terreno ganha resistência e torna 

possível a implantação de aterros altos no local.  

Outro aspecto positivo da técnica de melhoria de solos por Colunas é a facilidade 

construtiva que a técnica apresenta, garantindo grande produtividade e baixos custos a projetos de 

implantação de aterros sobre solos moles.  

Esta técnica já vem sendo empregada a mais de 15 anos em diversos projetos, sempre 

garantindo elevada capacidade de carga ao solo de fundação, homogeneização de recalques e 

eliminação de recalques de longo prazo por adensamento. 

A aplicação de colunas granulares apresentam algumas vantagens, a seguir descritas: 

 Ideal para solos moles com cu < 15kN/m²; 

 Plenamente carregável, imediatamente após a construção (aterros altos em curto 

prazo sem risco de colapso da base); 

 Altamente adaptável às condições e carregamentos locais; 

 Evita a remoção de solo (utiliza o método de deslocamento de solo); 

 A vedação da Base protege os aquíferos subterrâneos; 
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 Otimiza o uso do espaço na obra e diminui custo de escavação e descarte de 

solo; 

 Reduz tempo e custos de construção; 

 O sistema não é rígido e pode absorver cargas dinâmicas sem causar danos; 

 Rápida consolidação do solo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sequencia construtiva para colunas granulares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Optou-se por esta solução por já ter sido utilizada, com sucesso, em várias obras de 

grande porte sobre terreno mole e com resultados significativos. 
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Para as áreas que tem baixa influência do solo mole, deve ser aplicado a técnica 

tradicional para confecção dos terraplenos, sem necessidade de tratamento especial, porém 

garantindo as premissas básicas de suporte dos materiais a serem utilizados. 

A geometria do Novo Corredor de Transporte Urbano propicia elevado volume de 

terraplenagem, principalmente de aterros, porém a área da Ilha de São Luís é carente de áreas de 

empréstimo para compor os aterros por apresentar um relevo plano. As áreas que podem ser 

utilizadas como caixas de empréstimo localizam-se na região denominada Vila Maranhão, sendo 

esta uma região industrial e de baixa densidade populacional. O material encontrado nesta região é 

caracterizado por um suporte característico de 5% e tem um DMT médio de 40 km. 

A cota de terraplenagem é gerada a partir do greide de pavimentação de cada eixo, 

considerando-se as espessuras das camadas capazes de suportar o tráfego, para o período de projeto. 

Esta é obtida pela subtração da espessura das camadas de pavimentação (revestimento, base e sub-

base) em relação ao terreno natural. 

Os parâmetros adotados para o cálculo de volumes deste projeto foram: 

 Declividade Transversal:                          2,00 % 

 Fator de Homogeneização:               1,25 

Ao longo dos segmentos houve a necessidade de se projetar obras de arte especiais, tais 

como túneis, pontes e viadutos. Por se tratar de um segmento urbano os taludes de corte e aterro 

foram considerados utilizando-se técnicas de contenção perpendiculares ao terreno natural, o que 

minimiza o volume de terraplenagem a ser executado nas proximidades destas obras. 

O Projeto resultou nos seguintes volumes: 

 Volume de corte:                                              514.536,00 m³ 

 Volume de aterro:                                          1.222.533,80 m³ 

 Volume de empréstimo:                                 1.116.538,54 m³ 
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7.3 – Projeto de Pavimentação 

O Projeto de Pavimentação foi concebido de forma a dotar as vias constituintes deste 

empreendimento, com uma estrutura adequada, procurando atender tanto ao aspecto técnico ditado 

pelas normas brasileiras em vigor, quanto ao aspecto econômico voltado a este tipo de 

empreendimento. 

A estrutura projetada tem por funções básicas: 

 Promover uma superfície de rolamento adequada ao tráfego proporcionando 

conforto e segurança aos usuários; 

 Absorver e distribuir, de forma adequada, cargas provenientes do tráfego ao solo 

de fundação em níveis compatíveis com sua resistência; 

 Proteger o solo de fundação, tanto quanto possível, dos efeitos adversos das 

condições climáticas: formação de erosões, atoleiros e poeira. 

No empreendimento proposto prevê-se a execução de dois tipos de pavimento: o 

Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) e o Pavimento Rígido, em concreto. O CAUQ será 

executado ao longo do corredor de transporte, em todas as faixas de veículo, com exceção da faixa 

destinada ao tráfego do BRT, que será em pavimento rígido. 

7.3.1 – Dimensionamento do Pavimento 

Para o dimensionamento do pavimento das vias, foram utilizados os Métodos de 

dimensionamento de Pavimentos Flexíveis do DNIT, do Eng.º Murilo Lopes de Souza e de 

dimensionamento de Pavimentos Rígidos pelo método PCA/84 (Portland Cement Association – 

1984), do Engº Rocha Pitta. 

Os seguintes parâmetros foram levados em consideração para a aplicação do referido 

método: 

 Novo Corredor de Transporte Urbano (NCTU) – Pavimento Flexível 

 

a) Capacidade de Suporte do subleito: foi adotado CBRmín para camada de subleito 5%, 

por ser característico na região de empréstimo para confecção dos aterros; 

b) Material de Sub-Base: foi adotado material granular pétreo (bica corrida) 

proveniente de jazidas localizadas no município de Bacabeira para confecção da 

sub-base os quais devem apresentar um suporte mínimo de 30%; 
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c) Material de Base: foi adotado material granular pétreo (bica corrida) proveniente de 

jazidas localizadas no município de Bacabeira para confecção da base os quais 

devem apresentar um suporte mínimo de 80%; 

d) Material de Reforço de Subleito: foi adotado material proveniente da área de 

empréstimo melhorado com cimento, com resistência a 7 dias entre 28Kg/cm e 

21Kg/cm o qual deve apresentar um suporte mínimo de 8%; 

e) Utilização do número N característico definido para as vias de tráfego; 

f) Definição do tipo de revestimento a partir das recomendações técnicas contidas no 

referido método de dimensionamento (função do N), juntamente com o aspecto 

econômico (viabilidade). Desta forma utilizou-se para as vias, Concreto Asfáltico 

Usinado a Quente (CAUQ) com 5,0cm de espessura de camada de rolamento e 

5,0cm de espessura de camada de “Binder”; 

g) O Concreto Betuminoso a ser aplicado nas demais faixas e vias, para a capa de 

rolamento, deve ser enquadrado na faixa “C” e o Binder deve ser enquadrado na 

faixa “B”;  

h) Em função do tipo de revestimento adotado utilizou-se para as vias, um período de 

projeto de 10 anos. 

7.3.2 – Dimensionamento da Estrutura do Pavimento Flexível 

 7.3.2.1 - Novo Corredor de Tráfego Urbano (Tráfego Médio) 

Com número “N” de projeto (5x105) e o índice de suporte do subleito (5%), consulta-se 

a figura abaixo (Nomograma para o dimensionamento de pavimentos pelo método do DNIT) 

obtendo-se a espessura total do pavimento. 
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Uma vez determinada a espessura total do pavimento e definida a espessura do 

revestimento (R), calculou-se as espessuras da base (HB) e sub-base (HSB) através da resolução 

sucessiva das seguintes inequações: 

(R × KR) + (HB × KB) ≥ HSB 

(R × KR) + (HB × KB) + (HSB × KSB) ≥ HREF 

(R × KR) + (HB × KB) + (HSB × KSB) + (HREF × KREF) ≥ HSL 

 R = 5,0cm 

 KR = 2,0 (coeficiente de equivalência estrutural para revestimento com concreto 

betuminoso)  

 KB = KSB = 1,0 (coeficiente de equivalência estrutural para camadas granulares) 

 KREF = 1,2 (coeficiente de equivalência estrutural para solo cimento com 

resistência à compressão a 7 dias, entre 28Kg/cm e 21Kg/cm) 

 CBRSL = 5%         Ábaco         HSL = 55,84cm 

  Cálculo da espessura da base 

(5,0 × 2,0) + (HB × 1,0) ≥ 19,13 
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HB ≥ (19,13 – 10,0)/1,0 

HB ≥ 9,13cm          Adotado         20,0cm 

  Cálculo da espessura da sub-base 

(5,0 × 2,0) + (20,0 × 1,0) + (HSB × 1,0) ≥ 55,84 

HSB ≥ (55,84 – 10,0 – 20,0)/1,0 

HB ≥ 25,84cm          Adotado         25,0cm 

 
CAUQ Esp = 5,0cm 
Base de Solo Granular 

CBR ≥ 80% 
Esp = 20,0cm 

Sub-Base de Solo Granular 

CBR ≥ 30% 
Esp = 25,0cm 

Subleito 

CBR ≥ 5% 
 

 

 7.3.2.2 - Novo Corredor de Tráfego Urbano (Tráfego Pesado) 

Utilizando-se o mesmo procedimento do dimensionamento para o tráfego médio e 

alterando-se o número “N” de projeto (2x107), reforço do pavimento em solo cimento e a espessura 

do revestimento asfáltico dimensionou-se o pavimento, conforme demonstrado a seguir: 

(R × KR) + (HB × KB) ≥ HSB 

(R × KR) + (HB × KB) + (HSB × KSB) ≥ HREF 

(R × KR) + (HB × KB) + (HSB × KSB) + (HREF × KREF) ≥ HSL 

 R = 7,5cm 

 KR = 2,0 (coeficiente de equivalência estrutural para revestimento com concreto 

betuminoso)  

 KB = KSB = 1,0 (coeficiente de equivalência estrutural para camadas granulares) 

 KREF = 1,2 (coeficiente de equivalência estrutural para solo cimento com 

resistência à compressão a 7 dias, entre 28Kg/cm e 21Kg/cm) 

 CBRSL = 5%         Ábaco         HSL = 66,71cm 

  Cálculo da espessura da base 

(7,5 × 2,0) + (HB × 1,0) ≥ 22,85 
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HB ≥ (22,85 – 15,0)/1,0 

HB ≥ 7,85cm          Adotado         15,0cm 

  Cálculo da espessura da sub-base 

(7,5 × 2,0) + (15,0 × 1,0) + (HSB × 1,0) ≥ 50,36 

HSB ≥ (50,36 – 15,0 – 15,0)/1,0 

HB ≥ 20,36cm          Adotado         20,0cm 

  Cálculo da espessura do reforço 

(7,5 × 2,0) + (15,0 × 1,0) + (20 × 1,0) + ((HREF × 1,2) ≥ 66,71 

HREF ≥ (66,71 – 15,0 – 15,0 – 24)/1,2 

HB ≥ 13,92cm          Adotado         15,0cm 

 
CAUQ Esp = 7,5cm 
Base de Solo Granular 

CBR ≥ 80% 
Esp = 15,0cm 

Sub-Base de Solo Granular 

CBR ≥ 30% 
Esp = 20,0cm 

Reforço do Subleito 

CBR ≥ 8% 
Esp = 15,0cm 

Subleito 

CBR ≥ 5% 
 

 

Nos quadros a seguir, Quadros – 7.3.1, 7.3.2 e 7.3.3 – Cálculo de Pavimentação 

(Método DNER) – encontram-se os cálculos do pavimento destes segmentos. 

7.3.3 – Dimensionamento da Estrutura do Pavimento Rígido 

 7.3.3.1 - Novo Corredor de Tráfego Urbano (Tráfego Pesado) 

O procedimento simplificado, extraído do método de dimensionamento PCA/84 – 

Portland Cement Association -1984, apresentado pelo Eng. Márcio Rocha Pitta em trabalho da 

ABCP, em 1992, é adotado quando não se dispõe dos dados completos de tráfego, principalmente 

quando se trata de vias urbanas, por carência de informações precisas sobre a distribuição das 

cargas por eixo, o que impede o cálculo dos danos por fadiga e por erosão. 
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Esse método é composto de tabelas simplificadas, que permitem dimensionar a placa de 

concreto a partir de características da sub-base e do coeficiente de recalque (k) do subleito. 

Os seguintes parâmetros foram levados em consideração para a aplicação do referido 

método: 

a) Resistência característica à tração na flexão do concreto, aos 28 dias (fctM,k); 

b) Valor ou classificação do suporte disponível (MPa/m), através do coeficiente de 

recalque (k), obtido por correlação com o valo do CBR; 

c) Tráfego médio diário (TMD) admissível, referente ao volume solicitante, nos dois 

sentidos de tráfego; 

d) Adoção ou não de barras de transferência de carga; 

e) Existência ou não de camadas de sub-base e suas características; 

f) Ao longo de toda a extensão serão aplicados de meio-fio, com a finalidade de evitar 

o processo de erosão nas bordas do pavimento. 

 Cálculo da Espessura da Placa do Pavimento 

 
Com os dados relativos à camada de reforço do subleito, a qual será o leito de fundação 

do pavimento, obteve-se um suporte (CBR) de  8%. Adotando-se a espessura da sub-base em 

10,cm, determina-se o coeficiente de recalque k (MPa/m), com o auxílio do quadro abaixo. O 

coeficiente de recalque encontrado é de 48MPa/m. 

Após a definição do valor aproximado do coeficiente de recalque (k), deve-se proceder 

à classificação subjetiva de suporte disponível da fundação do pavimento, conforme tabela abaixo. 

Para este dimensionamento, a classificação subjetiva é média. 
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Definidos o coeficiente de recalque e a classificação da fundação, proceder-se-á com o 

dimensionamento da espessura da camada de concreto do pavimento rígido. Para tanto foram 

consideradas as seguintes premissas: 

a) Resistência característica à tração na flexão do concreto (fctM,k) aos 28 dias de 

4,4MPa; 

b) Valor ou classificação do suporte disponível na fundação: Médio; 

c) Número médio estimado de solicitações diárias de caminhões e ônibus (TMDC): 301 

a 1.000 veículos/dia/faixa de tráfego ; 

d) Existência de barras de transferências. 

Com os dados acima levantados e utilizando-se a tabela abaixo, a qual determina a 

espessura da camada de concreto, têm-se a seguinte estrutura de pavimento. 
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Concreto 4,4MPa (fctM,k) Esp = 20,0cm 
Concreto Compactado com 

Rolo (CCR) – 20 MPa 
Esp = 10,0cm 

Reforço do Subleito 

CBR ≥ 8% 
Esp = 15,0cm 

Subleito 

CBR ≥ 5% 
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7.4 – Projeto de Drenagem 

7.4.1 – Introdução 

O Projeto de Drenagem tem como objetivo definir, especificar, detalhar e quantificar os 

dispositivos de drenagem com base nas diretrizes preconizadas nos Manuais de Instrução de 

Drenagem Urbana. 

Os dispositivos de drenagem são dimensionados para escoar a vazão correspondente ao 

um determinado período de recorrência. A fixação dos valores desses parâmetros é feita tendo em 

vista diversos fatores, destacando-se aqueles de origem econômica, a importância e a segurança que 

a obra deve apresentar.  

Em toda a área de estudo foram projetados dispositivos de drenagem, sendo que em 

alguns locais foi necessário prever drenagem para captação de águas que escoam de áreas 

adjacentes no sentido da via, para melhor adaptação do projeto e preservação do trecho. As áreas 

mais povoadas e urbanizadas ao longo do trecho contemplado no projeto sofreram intervenções 

ainda maiores. 

São alicerces da concepção desse projeto os estudos hidrológicos e o projeto geométrico 

desenvolvido, de forma a propor soluções que venham dar conforto e segurança à via projetada. 

7.4.2 – Soluções Propostas 

Para a execução do projeto de drenagem, foram previstas as execuções de vários 

dispositivos como: bocas de lobo, poços de visita, sarjetas, meios fios, sarjeta de canteiro central de 

concreto, sarjeta de corte, valeta de proteção, caixa de ligação, drenos profundos e de pavimentos, 

galerias de águas pluviais, bueiros e pontes, onde se consideraram metodologias e parâmetros de 

dimensionamento, apresentados conforme discriminados a seguir. 

a) – Drenagem Superficial 

Para o dimensionamento hidráulico dos dispositivos de drenagem superficial (sarjetas, 

meios fios, sarjeta de canteiro central de concreto, sarjeta de corte, valetas de proteção, descidas 

d’água e dissipadores de energia para saídas de sarjetas e valetas), a vazão contribuinte é calculada 

pelo Método Racional considerando o tempo de recorrência de 15 anos e tempo de duração mínimo 

de 5 minutos. A capacidade é calculada aplicando a lei de Manning associada à equação de 
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continuidade. Comparando a vazão contribuinte com a capacidade, obteve-se o comprimento crítico 

das sarjetas e também o espaçamento mínimo entre as bocas de lobo. 

As sarjetas foram projetadas nos locais onde serão implantados guias ou meios-fios. As 

sarjetas de corte foram projetadas nos locais onde o final da plataforma da via projetada corta o 

terreno existente. 

As sarjetas de canteiro central de concreto foram projetadas ao longo de toda extensão 

da via, localizadas no eixo do canteiro central para dar escoamento às águas precipitadas dos taludes 

e da plataforma da via. 

As valetas de proteção foram previstas nos locais onde o terreno adjacente tem caimento 

no sentido da via projetada, localizadas nas laterais dos taludes, cortes ou aterros. 

b) – Drenos Profundos e de Pavimentos 

Foram previstos para rebaixamento do lençol freático com objetivo de proteger as 

camadas do pavimento. 

c) – Galerias de Águas Pluviais  

O dimensionamento das galerias de águas pluviais partiu do estabelecimento do balanço 

das vazões e em seguida, efetuou-se o dimensionamento das galerias. Para isso foi utilizada a 

fórmula de Manning associada à equação da continuidade. 

      n
IRV

2/13/2
H 

   Fórmula de Manning 

 
      Q  = S  ×  V    Equação da Continuidade 
 

Onde: Q = Capacidade de escoamento da galeria 

 S = Seção de escoamento da galeria 

 V = Velocidade de escoamento da galeria 

 RH = Raio hidráulico 

 I = Declividade da Galeria 

 n = Coeficiente de rugosidade ou coeficiente de Manning 

Conhecida a vazão “Q” do trecho da tubulação, determina-se o diâmetro, a declividade 

“I” e a velocidade “V”, com valores convenientes ao bom funcionamento das galerias. 
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Para a velocidade foram estabelecidos valores de contorno para garantir a conservação e 

o escoamento nas tubulações, sendo:           Vmin. = 0,75 m/s 

Vmáx. = 4,50 m/s 

Essas velocidades limites são estabelecidas em função das especificações de projeto e 

podem ser variáveis caso a caso. 

O coeficiente de rugosidade adotado no projeto proposto foi de 0,013 e o tempo de 

recorrência de 25 anos. 

Com base nos critérios e parâmetros especificados anteriormente, foram projetados 

vários ramais de galerias de águas pluviais com diâmetro entre 0,40 a 1,50 metros, utilizados para o 

lançamento das águas de toda a área. 

A captação superficial das águas foi feita através de bocas de lobo interligadas entre si 

com tubulações de diâmetros de 0,40 e 0,60 metro, conduzidas até as galerias de águas pluviais 

através dos poços de visitas.  

No volume 2.3- Desenhos do Projeto de Drenagem estão apresentados em planta os 

locais de implantação destes dispositivos e os respectivos detalhes tipo. Complementando este 

projeto apresenta-se no item 6.4 – Estudos Hidrológicos, deste volume, os parâmetros adotados para 

o dimensionamento das galerias, e no item 9 - Especificações de Serviço, encontram-se as 

especificações técnicas necessárias para um bom resultado de execução da obra. 

d) – Dimensionamento das Obras de Artes Correntes (Bueiros) 

As obras de artes correntes foram dimensionadas considerando as vazões de 

contribuição de cada uma conforme recomendações contidas nos Manuais de Drenagem do DNIT. 

Para o dimensionamento foi considerado o bueiro funcionando como canal, ou seja, 

com escoamento em regime livre, sem carga hidráulica à montante. Essa consideração foi adotada 

por se tratar de uma área urbana, a favor da segurança e prevenção contra futuras inundações. 
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7.5 – Projeto de Sinalização 

7.5.1 – Introdução 

O Projeto de Sinalização foi realizado resguardando as normas específicas do trânsito, 

que adverte, regulamenta e indica a movimentação adequada e segura aos usuários do Corredor de 

Transporte, quando transitam, acessam ou se saem desta via. 

O projeto proposto tem como filosofia a segurança de usuários considerando ser via de 

trânsito rápido com acessos controlados e destinados a interligar bairros, assim estabeleceu-se a 

velocidade de 80 km/h como diretriz para o projeto de sinalização, conforme determinação legal. 

Necessitou-se também coibir o tráfego de veículos de carga pelas faixas central e da direita, visando 

dar mais segurança e fluidez para o trânsito. 

Foram observadas as regras e padrões de utilização de todos os dispositivos de 

sinalização inseridos no projeto em acordo com informações do Manual de Sinalização Rodoviária 

do DNER, edição 1.999 que está de acordo com o atual Código Brasileiro de Trânsito. 

No Volume 2.2.1 e 2.2.2 – Desenhos do Projeto de Sinalização são apresentadas todas 

as plantas de locação e os detalhes para a implantação deste projeto e no final deste item se 

encontram as Notas de Serviço da Sinalização Horizontal e Vertical. No item 9 – Especificações de 

Serviços encontram-se as especificações referentes a estes serviços. Devido à ausência de definição 

de detalhes no traçado, os desenhos dos zebrados, setas e legendas serão apresentados no Projeto 

Executivo. 

7.5.2 – Sinalização Horizontal 

Este projeto de sinalização horizontal é composto de: 

 Linhas longitudinais 

 Linhas longitudinais limítrofes da via do BRT 

 Linhas transversais 

 Linhas de travessias de pedestres 

 Áreas zebradas 

 Tachas refletivas 

 Tachões refletivos 

 Legendas 
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As linhas longitudinais são compostas, basicamente, de Pintura de Faixas no pavimento 

e foram utilizadas conforme preconizado pelo manual de maneiras diversas: 

 linhas de bordo de cor branca de largura igual a 0,15 m, em toda extensão da 

Avenida e em suas vias e acessos, delimitando com segurança a faixa carroçável. 

 linhas de bordo de cor branca de largura igual a 0,10 m, em toda extensão da 

ciclovia, delimitando com segurança a faixa carroçável. 

 linhas demarcadoras de faixas de tráfego interrompidas ou (e) contínuas, de cor 

branca, com largura de 15 cm em toda extensão da Avenida e em suas vias e 

acessos. Serão acompanhadas de tachas monodirecionais. 

 linhas longitudinais limítrofes da via do BRT: de cor branca de largura igual a 

0,30 m, em toda extensão da faixa do BRT. Em cada 2,00 metros serão 

implantados um tachão monodirecional. 

Os detalhes das linhas demarcadoras de faixas de tráfego, das linhas de bordo, setas e 

zebrados necessários para a perfeita execução do projeto apresentados no Volume 2.2.2 – Desenhos 

do Projeto de Sinalização. 

Devido à largura da pista, os sinais de regulamentação ou de advertência serão 

instalados em duplicidade colocando um no canteiro central e ou à borda do acostamento. 

Os zebrados foram utilizados, principalmente nas interseções, para canalizar o tráfego 

facilitando o seu acesso à via e oferendo maior segurança e fluidez ao trânsito. Os zebrados são 

acompanhados de tachões monodirecionais. 

As tachas refletivas com dimensões de 100 × 100 × 190 mm são utilizadas para reforçar 

ao usuário a necessidade de transitar dentro das faixas de tráfego e no período noturno serão 

elementos de reforço à segurança com sua reflexidade. Os tachões refletivos, com dimensões de 250 

× 160 × 50 mm, serão utilizados nas áreas zebradas com as funções das tachas e sendo também um 

obstáculo na desobediência à canalização do tráfego imposta. 

7.5.3 – Sinalização Vertical 

A sinalização vertical é composta por sinais de regulamentação, advertência, e 

indicativo. Todos os tipos utilizados e suas dimensões foram obtidos em função da velocidade 

diretriz deste projeto, 60 km/h, observando-se as regras para sua implantação disposta no Manual de 

Sinalização Rodoviária do DNER, versão 1.999. 
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 Sinais de Regulamentação: estes sinais foram posicionados em locais onde devem 

ser obedecidas limitações, obrigações e proibições que regulam o uso da via. 

 Sinais de Advertência: foram utilizados visando antecipar uma condição 

potencialmente rigorosa que exija uma atenção redobrada às manobras que forem 

necessárias para a segurança do trânsito. 

 Sinais indicativos: foram posicionados de modo a proporcionar aos usuários 

informações sobre localidades, distância, sentidos, aspectos naturais. 

Sendo uma via de trânsito rápido, com acostamento, passeio e pista de ciclismo tornou-

se inconveniente a instalação dos sinais de medidas 2,00 × 1,00 m, a uma altura de 1,20 m ou 

2,10 m do solo, pois inibiriam o tráfego de pedestres ou de ciclistas, deduziu-se como melhor opção 

a utilização de pórticos, semipórticos ou bandeiras, expondo os sinais a 6,50 m do solo. Outros 

sinais serão fixados no passeio, próximos à guia e a uma altura de 2,10 do solo. 

Os modelos dos pórticos, dos semipórticos e das bandeiras duplas deverão ser 

escolhidos pela Prefeitura Municipal de São Luís quando da execução do projeto executivo de 

engenharia para que sejam padronizados com a anuência com a Secretaria de Tráfego e Transporte. 

7.5.4 – Sinalização Semafórica 

Está sendo previsto a instalação de quatro semáforos para veículos e mais quatro para 

pedestres, para permitir o acesso do usuário às estações de BRT. 

Esses semáforos estão interligados a um sistema operacional do BRT que conjugue a 

segurança do usuário com o trânsito do BRT e demais veículos. 
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7.6 – Projeto Estrutural 

O conjunto estrutural ao longo do Novo Corredor de Transportes de São Luís é 

composto por 09 (nove) conjunto de Obras de Artes Especiais incluindo viadutos e pontes. 

A seguir é apresentada a relação dessas obras: 

 

OAE 
Nº Denominação Localização Conjunto 

Estrutural 

Área de 
Construção 

(m2) 

01 
Interseção 
Ponte Gov. 
José Sarney 

Est 16 + 00,00 

Alça Elevada - Eixo NE 

10.000,00 

Alça Elevada - Eixo OS 

Alça Elevada - Eixo SE 

Alça Elevada - Eixo ES 

Alça Elevada - Eixo SO 

Elevado - Eixo Principal. 

02 Ponte do 
Jaracatí Est. 110 + 00,00 Ponte 2.153,00 

03 Ponte 
Caratatiua Est. 488 + 14,31 

Elevado LD 

4.145,20 Elevado LE 

Alça Elevada – Eixo T 

04 Ponte Ipase Est. 522 + 05,00 
Ponte LD 

4.452,30 
Ponte LE 

05 Viaduto Sarney 
Filho Est. 552 + 00,00 

Viaduto LD 
651,20 

Viaduto LE 

06 Ponte Anil Est. 572 + 00,00 
Ponte LD 

5.207,80 
Ponte LE 

07 
Viaduto 
Interseção 
Santos Dumont 

Est. 630 + 00,00 Viaduto 1.382,80 

08 
Viadutos 
Interseção São 
Sebastião 

Est. 656 + 00,00 Viaduto 
3.037,40 

Est. 664 + 00,00 Viaduto 

09 

Viadutos 
Interseção 
Jerônimo de 
Albuquerque 

Est. 741 + 00,00 Viaduto 
2.599,30 

Est. 746 + 00,00 Viaduto 

 
 
 



 96 

7.7 – Projeto de Iluminação Pública 

7.7.1 - Objetivo 

O presente memorial visa apresentar e descrever as instalações elétricas do Sistema de 

Iluminação Pública e Paisagística da Nova Via Pública denominada de “Novo Corredor de 

Transporte Urbano de São Luís”, que abrange diversos bairros da cidade, dentre eles estão: 

CENTRO, SÃO FRANCISCO, RENASCENÇA, JARACATY, SANTA EULÁLIA, COHAFUMA, 

IPASE, MARANHÃO NOVO, VILA PALMEIRA, ANIL, AURORA, COHAB, num total de 

aproximadamente 20 km de extensão. Todos localizados na área metropolitana de São Luís – MA 

7.7.2 - Generalidades 

7.7.2.1 - Normas Técnicas 

O projeto de instalações foi concebido com base nas normas prescritas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Concessionária Local - CEMAR, em especial: 

NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

NBR 5101 - Iluminação Pública 

Normas de Fornecimento de Energia em baixa tensão da CEMAR 

7.7.2.2 - Informações Básicas 

Para elaboração do projeto foi usado o levantamento arquitetônico do local, bem como 

estudo luminotécnico. 

7.7.2.3 - Descrição Geral 

O projeto contempla a adequação e melhoria do sistema de Iluminação Pública e 

Paisagística do novo sistema de vias públicas de São Luís, onde será implantado posteamento tipo 

metálico com altura útil até 12 metros e 6 metros, posteamento tipo circular de concreto armado de 

altura útil até 14 metros, para as vias com canteiro central. Circuitos subterrâneos para 

fornecimento de energia dos equipamentos que farão a iluminação da via automotiva, passeio 
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público e ciclovias. Serão instalados postes em locais devidamente necessários, conforme indicado 

no projeto.  

7.7.3 - Suprimento de Energia 

O sistema de iluminação será suprido através de alimentador trifásico, 380/220V, 60Hz, 

proveniente de 27 (vinte e sete) transformadores exclusivos para iluminação pública, e será medido 

através dos respectivos quadros de medição padrão CEMAR, o qual será conectado através de 

terminais tipo agulha, nas mesma bitolas dos cabos. 

Para atender as cargas de iluminação pública serão necessários 27 (vinte e sete) 

transformadores da rede de distribuição da CEMAR, que alimentarão os quadros de medição e o 

respectivo quadro de proteção/comando. A partir do quadro (Q-01,..., Q-27) de onde derivará os 

circuitos de alimentação das luminárias e projetores conforme especificado no projeto elétrico. 

Para permitir o seccionamento e facilitar a construção e manutenção do sistema, serão 

instalados nos Quadros, os circuitos de comando e proteção do Sistema de Iluminação, contendo 

um disjuntor geral trifásico, protegendo também os alimentadores contra curto-circuito, além do 

Circuito de Comando das luminárias e projetores, composto por um Programador Horário atuando 

sobre um Contactor de Força, de onde sairá para os disjuntores monofásicos dos circuitos de 

alimentação, conforme especificação na planta de detalhamento do projeto elétrico. Para proteção 

do circuito de comando contra sub-tensão, sobre-tensão e falta de fase será instalado um Relé Falta 

de Fase com Neutro. 

7.7.4 - Sistema de Distribuição 

Para alimentação das luminárias e projetores localizados na via e passagens subterrâneas, 

serão instalados um sistema de rede de distribuição subterrânea em eletroduto diretamente 

enterrados no solo a uma profundidade de 50 cm, envelopado com concreto magro a cada 10 (dez) 

metros entre os postes e interligada através de caixas de passagem 40x40x50 cm e 80x80x100 cm, 

com cabos de cobre unipolar com isolação em PVC classe 0,6/1 kV, nas bitola 10 mm para os 

circuitos trifásicos de alimentação dos pontos luminosos das ciclovias e na bitola de 25 mm² para os 

circuitos trifásicos de alimentação dos pontos luminosos das vias com canteiro central. A 

interligação entre os quadros de comando (Q-01,..., Q-27) e a subestação serão feitos com cabos de 

cobre unipolar com isolação de PVC classe 0,6/1 kV, na bitola 10 mm². 

Junto em todos os postes, projetores e nas extremidades dos circuitos alimentados pelas 

redes subterrâneas serão instalados caixas de passagem em concreto com tampa em bloco de 

concreto e fundo aberto com britas para facilitar o escoamento d’água, conforme planta de 
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detalhamento do projeto elétrico. Após a instalação e testes do sistema, as caixas de passagem em 

concreto terão suas tampas vedadas com argamassa. 

As emendas dos alimentadores e ramais deverão ser feitas nas caixas de passagens próximas 

aos postes, através de conector ampactinho AMP ou similar protegido com capa de Gel de Silicone. 

Para alimentação das luminárias e projetores das vias, passeio e ciclovias será utilizado cabo 

de cobre tripolar com isolação em PVC e capa externa em PVC, bitola de 2,5mm², específico para 

instalação ao tempo, tipo EPROTENAX GSETTE DA PRYSMIAN ou similar. Os cabos seguirão 

pelo interior dos eletrotudos até as luminárias. Em cada luminária ou projetor será um cabo tripolar: 

fase, neutro e terra.  

Para determinação da bitola dos alimentadores foi considerada a capacidade de condução 

dos cabos e admitidos os seguintes níveis de quedas de tensão máximas: 6,5% entre o medidor e a 

caixa junto ao poste da luminária e 0,5% entre a caixa e a luminária, conforme norma NBR 5410.  

É importante ressaltar que se buscou o equilíbrio das cargas nas fases, sendo, portanto, de 

fundamental importância a identificação das mesmas e o atendimento ao projeto executivo no 

tocante a ligação dos condutores fase às luminárias. 

7.7.5 - Sistema de Iluminação 

O acionamento das luminárias e projetores localizados nas vias, passeios e ciclovias será 

feito através de um Programador Horário atuando sobre um contactor no Quadro de Proteção e 

Comando, conforme planta de detalhamento do projeto elétrico. 

Para Iluminação das vias automotivas, será utilizada uma alternativa de luminária com 

design diferenciado modelo AP 101 da TECNOWATT com suporte de alumínio injetado e fixação 

por parafusos de aço inoxidável. Grau de proteção IP66 conjunto óptico e IP65 alojamento para 

equipamentos auxiliares. Equipadas com lâmpadas Vapor de Sódio de alta pressão com eficiência e 

durabilidade NAV-T 400 W 4Y. Nas ciclovias e passeios públicos, será utilizada uma alternativa de 

luminária decorativa com design diferenciado modelo ALPHA da TECNOWATT, equipadas com 

lâmpadas Vapor de Sódio de alta pressão com eficiência e durabilidade HQI-E/NDL 70 W – com 

IP66 conjunto óptico e alojamento para equipamentos auxiliares, para iluminação direta. Nas 

passagens subterrâneas serão instalados projetores modelo ZEUS IZX C da INDALUX, equipados 

com lâmpadas Vapor de Sódio de alta pressão com eficiência e durabilidade NAV-T 400 W 4Y – 

com sistema óptico I.P 66, classe I, IK 10 para iluminação direta, instalados em Lages de concreto 

conforme detalhamento do projeto elétrico.  

O tipo de luminária, assim como, os tipos de lâmpadas foram selecionados em concordância 

com o plano diretor de iluminação pública de São Luis - MA. 
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O tipo de luminária, tipo de projetor, potência da lâmpada e a interdistância entre postes 

foram definidos por meio de estudo luminotécnico, tomando como base as características de 

utilização do local.  

7.7.6 - Sistema de Aterramento 

Todas as peças metálicas não energizadas serão aterradas (postes, luminárias, quadros, etc). 

Deverá ser cravada uma haste de terra tipo COPPERWELD, 1/2"x2000mm, no fundo da caixa de 

passagem junto aos postes. A esta haste será conectado o condutor terra que interliga a luminária no 

topo do poste. Deverá ser utilizada para tal, solda exotérmica ou conector apropriado. Para 

aterramento dos quadros de comando e proteção bem como dos transformadores serão construídas 

malhas de aterramento, conforme detalhamento do projeto elétrico.  

7.7.7 - Sistemas Existentes 

Os postes da rede de distribuição e demais equipamentos exclusivos ou não de iluminação 

pública indicados no projeto, devem ser retirados e deverão seguir o mesmo modelo de sistema 

previsto para a iluminação pública, com rede subterrânea. 

As redes de energia em alta e baixa tensão e de telefone não envolvidas com o novo sistema 

de iluminação serão mantidas em seu estado atual.  

7.7.8 - Serviços a Serem Executados 

Listamos a seguir os principais serviços a serem executados, visando à implantação do novo 

sistema de iluminação. 

7.7.8.1 - sistemas existentes 

 Equipamentos a Reaproveitar: 

 Inspecionar equipamentos a serem reaproveitados; 

7.7.8.2 - Sistema Novo 

 Instalação das caixas de passagem tipo antifurto, com fundo britado, para escoamento da água, 

Conforme detalhamento do projeto elétrico; 

* Instalação de bases de sustentação dos postes a serem instalados no passeio público; 

* Instalação dos projetores e regulagens dos mesmos; 

* Instalação do quadro de proteção e comando; 

* Instalação das hastes de aterramento no fundo da caixa; 
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* Lançamento dos alimentadores interligando as Caixas de Passagem aos Quadros. 

* Interligação das Luminárias e Projetores aos cabos de alimentação nas caixas de passagem; 

* Teste e ativação definitiva das luminárias. 

* Limpeza geral da obra.  

7.7.8.3 - Serviços Finais 

* Recomposição de pisos e demais trechos afetados tanto na instalação das novas luminárias 

quanto na retirada do sistema existente de forma a manter o mesmo acabamento original; 

* Atualização dos desenhos (“as-built”), conforme executado em campo. 

7.7.9 - Recomendações Gerais 

Será mantida no canteiro de serviços, em bom estado, uma cópia dos desenhos e 

especificações para devido acompanhamento por parte da Fiscalização. 

Deverão ser observadas na execução das instalações todas as recomendações da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), exigências das Concessionárias de Serviços Públicos, do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (quando se fizer necessário) e as 

especificações dos fabricantes dos materiais quanto as seu modo de aplicação, além de legislação 

vigente aplicável, tanto Municipal como Estadual e Federal. 

Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento com todos os 

condutos cuidadosamente instalados, formando um conjunto físico de boa aparência. 

7.7.9.1 - Lançamento e Puxamento de Cabos/Padronização de Cores 

Serão utilizadas as seguintes cores para os condutores da classe 0,6 /1 kV: preto (fase), azul 

claro (neutro) e verde (terra), ou identificado por fita. 

Os cabos de ligação entre o alimentador na caixa de passagem e o topo do poste deverão ser 

tripolares, sendo uma veia na cor preta (fases A, B ou C, de acordo com o indicado no projeto), uma 

veia na cor azul claro, (neutro), e uma veia na cor verde (terra). 

No caso dos condutores serem puxados por método mecânicos, não deverão ser submetidos 

à tração maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a 

instaladora/montadora pelos eventuais danos às características físicas e/ou elétricas do condutor. 

A fim de facilitar o processo de enfiação, poderão ser usados lubrificantes inócuos à isolação 

termoplástica dos cabos (talco com água ou vaselina neutra). 
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7.7.9.2 - Emendas e Conexões 

As emendas deverão ser executadas após o processo de lançamento dos cabos, não podendo 

ser submetidas aos esforços mecânicos de puxamento dos mesmos. 

As conexões e ligações dos condutores de baixa tensão deverão ser feitas nos melhores 

critérios para assegurar durabilidade, perfeita instalação e ótima condutividade elétrica. 

As emendas deverão ser localizadas nas caixas de passagem nos suportes ou no interior das 

luminárias, não devendo, em nenhuma hipótese, ser executado ao longo do percurso ou no interior 

de eletrodutos e postes. 

Deverão ser utilizados conectores tipo SCOTCHLOCK 2 ou similar nas emendas a serem 

efetuadas no interior dos suportes das luminárias. Após o aperto dos cabos vedarem os conectores 

com silicone e isolar a barra com fita isolante plástica (PVC). 

7.7.9.3 - Aquisição de Materiais e Equipamentos 

Todos os equipamentos e materiais deverão ser novos, de primeira utilização. Todos os 

equipamentos metálicos deverão receber proteção contra corrosão. 

A aquisição dos equipamentos e materiais deverá ser efetuada junto a fornecedores 

tradicionais, dando-se preferência aos que tenham fabricação em série, de modo a facilitar a 

reposição de peças e componentes.     

7.7.9.4 - Postes Metálicos 

Todos os elementos metálicos deverão ser galvanizados por imersão a quente, após 

jateamento e tratamento anticorrosivo e pintados conforme especificações técnicas. 

Os postes e suportes para as luminárias deverão receber acabamento em pintura automotiva 

em cor a ser definida pela contratante, sobre base apropriada para uso sobre aço galvanizado. 

7.7.10 - Alterações do Projeto 

Devido à presença de árvores e outros obstáculos naturais, no momento da instalação deverá 

ser observado o melhor encaminhamento para os eletrodutos, evitando assim cortes das raízes.  
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7.8 – Projeto de Urbanização e Paisagismo 

O Projeto de Urbanização e Paisagismo foi realizado com o objetivo de dar ao Novo 

Corredor de Transporte um aspecto harmonioso nas áreas livres tais como, canteiro central, 

interiores de rotatórias e de interseções, etc. Para isso foi previsto o plantio de grama e de plantas de 

algumas espécies, conforme apresentado nos desenhos do Volume 2.5. 
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7.9 – Projeto de Interferências com Redes de Concessionárias Públicas 

Nesta etapa do projeto foram previstos remanejamentos das Redes de Distribuição de 

Águas e de Esgotamento Sanitário, necessários para a implantação da via com a plataforma 

proposta, pois sua construção interferirá em algumas áreas urbanizadas contempladas com rede de 

distribuição de água e de esgotamento sanitário. 

A localização das interferências e remanejamentos será apresentada na próxima fase de 

projeto. 
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7.10 – Projetos de Obras Complementares 

Foram consideradas as seguintes obras complementares: 

7.10.1 – Execução de passeio em concreto: Previsto nas laterais das pistas, em concreto magro 

com espessura de 0,08 m. Os passeios são essenciais para garantir a segurança e o 

conforto dos pedestres evitando que venham a ocupar as faixas de tráfego destinadas 

aos veículos; 

7.10.2 – Revestimento vegetal: Propõe-se revestimento vegetal no canteiro central da avenida, nas 

áreas internas das alças das interseções (com exceção das previstas no paisagismo) e nos 

taludes de corte e aterro. 

7.10.2 – Ciclovia: Propõe-se a construção de pista exclusiva para bicicletas, com largura de 3,00 m 

em toda extensão da via.  
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8 – Planilhas de Quantidades 
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8 – Planilhas de Quantidades 

A seguir encontram-se relacionados os serviços necessários para execução da 1ª Etapa 

do Projeto Básico de Engenharia para a Implantação do Novo Corredor de Transporte Urbano de 

São Luís (MA). 

Cada serviço segue uma especificação, que se encontra relacionado no item 9 - 

Especificações de Serviços e resulta numa quantidade a partir dos projetos apresentados. 

Os preços unitários dos serviços propostos não são fornecidos neste volume. 
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9 – Especificações de Serviços 
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9 – Especificações de Serviços  

A seguir apresentamos as especificações técnicas referentes aos principais serviços que 

constam neste projeto, obedecendo aos critérios de subdivisão abaixo: 

9.1 – Normas Gerais de Trabalho, onde se procuram disciplinar os aspectos ligados à 

documentação contratual e as respectivas regulamentações de responsabilidade das 

partes contratantes. 

9.2 – Especificações Complementares compreendem as especificações que completam as 

previstas nas especificações de serviços do DNIT. 

9.3 – Especificações Gerais têm-se como referência às especificações de serviços do DNIT. 
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9.1 – Normas Gerais de Trabalho 

9.1.1 - Introdução 

O presente documento estabelece as especificações básicas de serviços e as respectivas 

regulamentações de preços a serem obedecidas na execução da obra e constitui parte integrante dos 

contratos de serviços e obras. 

Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os projetos, as 

prescrições contidas neste, as normas técnicas da ABNT, os decretos municipais e outras 

regulamentações aplicáveis. 

A Contratante poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de 

trabalho, não previstas neste, mas necessárias, a seu juízo, à segurança e ao bom andamento dos 

serviços. Essas novas normas passarão a integrar, automaticamente, as Especificações Técnica, 

Regulamentação de Preços e Critérios de Medição. 

Ficam reservados à Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular e porventura omisso neste que seja definido em outros documentos contratuais, como 

o próprio contrato ou projeto. 

Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá-los 

após a devida aprovação da Fiscalização. 

A omissão de qualquer procedimento neste documento ou nos projetos não exime a 

Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, 

respeitando os objetivos básicos do funcionamento e adequação dos resultados. 

A - Disposições Gerais e Definições Básicas 

1 - Definições Básicas 

À Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMURH, proprietária e contratante das 

obras e/ou serviços. 

CONTRATADA:  Empresa contratada pela SEMURH para execução das obras e/ou 

serviços 

FISCALIZAÇÃO:  Pessoa física ou jurídica, designada pela SEMURH, para 

fiscalizar a execução das obras e serviços. 
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PROJETISTA:  Empresa contratada pela SEMURH para execução do projeto da 

obra. 

2 - Relacionamento SEMURH - CONTRATADA 

2.1 - Fiscalização e Contratada 

A obra será fiscalizada por pessoal pertencente a SEMURH, ou empresa por ela 

indicada que será doravante aqui designada Fiscalização. 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à contratada, que será doravante aqui 

designada Contratada. 

A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da contratada, deverá estar 

sempre a cargo de um engenheiro, devidamente habilitado e registrado no CREA. 

2.2 - Direitos e Autoridades da Fiscalização 

A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direto, que sejam adotadas 

pela contratada, providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom 

andamento da obra. 

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os 

serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, 

disciplinares, de segurança ou outros. 

2.3 - Obrigações e Responsabilidade da Contratada 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições 

desta especificação, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas, 

especificações e métodos da ABNT. 

Deverá a Contratada acatar de modo imediato as ordens da Fiscalização, dentro do 

contido nesta Especificação e no contrato. 

A Contratada deverá manter permanentemente e colocar à disposição da Fiscalização os 

meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das 
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instalações das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções para 

efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro. 

A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da Contratada no que concerne às obras e suas implicações próximas ou 

remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos 

vigentes. 

A Contratada deverá estar sempre em condições de atender à Fiscalização e prestar-lhe 

todos os esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento da obra, a 

peculiaridade dos diversos trabalhos e tudo mais que a Fiscalização julgar necessário. 

A contratada será obrigada a afastar do serviço e do canteiro de trabalho todo e qualquer 

elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento da obra ou a 

ordem do canteiro. 

A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizada pela 

SEMURH, salvo aqueles que se caracterizem como necessários à segurança da obra. 

3 - Materiais Fornecidos pela Contratada. 

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as seguintes 

disposições: 

3.1 – Especificações 

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições e reparos 

deverão satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e, ainda, 

serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela SEMURH. 

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda não haja especificações 

aprovadas pela ABNT, as especificações requeridas serão as dos órgãos competentes ou as 

estrangeiras. Na composição de preços, o custo de materiais fornecidos pela Contratada é 

considerado posto na obra. 

3.2 - Inspeção 

Todos os materiais estarão sujeitos a amostragem, testes aprovação. A amostra será 
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fornecida pela Contratada e deverá ser representativa do material a ser usado. 

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalização, 

deverá ser retirado e substituído pela Contratada sem nenhum ônus adicional para a SEMURH. 

3.3 - Fornecedores 

A Contratada deverá entregar à Fiscalização e manter, permanentemente atualizada, 

lista dos fornecedores dos materiais e equipamentos empregados na obra. 

3.4 Armazenamento 

A Contratada tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e respectivo 

acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com 

elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos materiais necessários à confecção do 

concreto, a Contratada deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, e mais as 

recomendações desta Especificação. 

4 - Serviços de Terceiros 

São serviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige especialização 

que não consta da capacidade de produção da contratada. São realizados por terceiros na forma de 

pessoa física ou jurídica através de subcontrato ou instrumentos formais com a Contratada, que se 

afigura como única responsável perante a SEMURH. 

5 - Preços 

Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles orçados, 

aprovados e contratados, e cobrirão todos os custos previstos na composição e regulamentação de 

preços e todas as despesas indiretas e diretas. 

A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios preestabelecidos 

regulamentação de preços e especificações. 

6 - Orçamentos 

Orçamento de obra é a relação discriminada de serviços com as respectivas unidades, 
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quantidades, preços unitários e valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das 

quantidades pelos preços unitários. 

7 - Regulamentação de Preços e Critérios de Medição 

7.1 - Critérios de medição 

A medição dos serviços e fornecimentos executados deverá observar: 

 Condição Geral: somente serão medidos os serviços e fornecimentos quando 

previstos em contrato ou expressamente autorizados pela SEMURH. 

 Serviços Extracontratuais: todo e qualquer serviço ou fornecimento 

extracontratual deverá ter o seu preço previamente aprovado pela SEMURH 

7.2 - Regulamentação dos Preços dos Serviços 

Salvo menção em contrário, devidamente aplicada na Regulamentação de Preços, todos 

os preços unitários ou globais incluem, em sua composição, ou custos relativos a: 

 Materiais 

Fornecimento, carga, transporte, descarga, estocagem, manuseio e guarda de materiais. 

 Mão de obra 

Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social, 

equipamentos de proteção, tais como luvas, capas, capacetes, máscara e quaisquer outros 

necessários à segurança pessoal. 

 Veículos e equipamentos 

Operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de sua propriedade 

necessários à execução das obras, inclusive veículos colocados à disposição da Fiscalização da 

SEMURH. 

 Ferramentas, aparelhos e instrumentos 

Operação e manutenção de ferramentas, aparelhos e instrumentos propriedade e 

necessários à execução da obras. 
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 Materiais de consumo 

Combustíveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral. 

 Água e energia elétrica 

Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos sistemas de distribuição, tanto 

para canteiro como para a execução das obras. 

 Segurança e vigilância 

Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos equipamentos contra fogo e todos 

os demais destinados à prevenção de acidentes, assim como de pessoal habilitado à vigilância das 

obras. 

 Ônus diretos e indiretos 

Encargos sociais e administrativos, impostos, taxas, amortizações, seguros, juros, lucros 

e riscos, horas improdutivas de mão-de-obra e equipamentos e quaisquer outros encargos relativos a 

BDI - Benefícios e Despesas Indiretas. 

B - Serviços Topográficos 

Todas as atividades de topografia que se fizerem necessários para a execução dos 

serviços serão regidas pelas “Especificações Técnicas de Serviços Topográficos” da SEMURH. 

1 - Apoio 

Deverá ser solicitada à fiscalização a implantação de marcos de apoio planialtimétrico e 

altimétrico, que os fornecerá tão perto quanto possível da área de trabalho. 

Nos marcos planimétricos terão definidas as coordenadas planas e orientação; nos 

altimétricos, as suas altitudes sobre o nível do mar. No caso dos marcos de apoio distarem da área 

de trabalho, a Contratada deverá providenciar o transporte das referências dos marcos fornecidos à 

área de trabalho. 

2 - Locação e Nivelamento 

A locação e nivelamento do canal e das tubulações serão feitos de acordo com o projeto 

executivo. A Contratada procederá à locação dos eixos das valas a serem escavadas. A locação será 
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procedida a partir dos marcos de apoio, com elementos topográficos do projeto. 

As cotas do fundo do canal e da geratriz superior das tubulações deverão ser verificadas 

logo após o nivelamento do fundo e assentamento das tubulações para possíveis correções do 

nivelamento. 

C - Pesquisa de Interferência 

A Contratada deverá proceder à pesquisa de interferência existente no local, para que 

não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes e outros elementos ou estruturas que 

estejam na zona atingida pela escavação ou em área próxima a esta. Existindo outros serviços 

públicos, situados nos limites das áreas de delimitação das valas, ficará sob a responsabilidade da 

Contratada a não interrupção daqueles serviços, até que os respectivos remanejamentos sejam 

autorizados. 

1 - Remanejamento 

A Contratada deverá providenciar os remanejamentos de instalações que interferirem 

nos serviços a serem executados. Os remanejamentos deverão ser programados pela Contratada 

com a devida antecedência e de comum acordo com a Fiscalização proprietários e/ou 

concessionárias dos serviços cujas instalações precisem ser remanejadas. 

Os danos que porventura sejam causados às instalações existentes durante o 

remanejamento são de responsabilidade exclusiva da Contratada que deverá obter todas as 

informações a respeito das instalações a remanejar. 

2 - Indicações Fornecidas pela Fiscalização 

A Fiscalização fornecerá as indicações de que dispuser sobre as interferências 

existentes, podendo, entretanto, ocorrer outras não cadastradas, seja sustentação deverá ser 

programada de forma a não prejudicar o início previsto dos serviços. Não havendo possibilidade de 

sustentação, a Contratada procederá ao remanejamento de interferência, que poderá ser definitivo 

ou provisório, a critério da fiscalização. 

3 - Cuidados Especiais 

A Contratada deverá procurar minimizar as interferências dos trabalhos sobre o 
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comércio local e o trânsito de veículos e pedestres. Serão providenciados previamente os passadiços 

e desvios necessários, que deverão ser executados devidamente sinalizados e iluminados, conforme 

as exigências das autoridades competentes, das entidades concessionárias dos serviços de 

transportes. 

D - Serviços Preliminares 

São os serviços de apoio necessários à execução do serviço principal, programados e 

executados conforme as necessidades locais da obra. 

1 - Trânsito e Segurança 

A contratada tomará todas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes 

que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção das obras, assumindo total 

responsabilidade nessas ocorrências. A SEMURH se eximirá de toda e qualquer responsabilidade 

sobre eventuais acidentes. 

Deverão ser providenciadas faixas de segurança para o livre trânsito de pedestres, 

especialmente junto às escolas, hospitais e outros pólos de concentração, em perfeitas condições de 

segurança durante o dia e a noite. 

A Contratada deverá manter permanentemente, durante 24 horas, em todas as frentes de 

serviço, sistema de vigilância efetuado por pessoal devidamente habilitado e uniformizado. 

2 - Sinalização 

A sinalização deverá obedecer às posturas municipais e exigência de outros órgãos 

locais ou concessionárias de serviços. Neste caso, independe do que por assim for exigido, a 

SEMURH exigirá, no mínimo, a sinalização preventiva com placas indicativas, cones de 

sinalização (borracha), cavaletes e placa de barragem, dispositivos de sinalização refletiva e 

iluminação de segurança ao longo da vala. 

3 - Tapume 

Os tapumes deverão ser utilizados para cercar o perímetro de todas as obras urbanas, 

com a exceção das pequenas e de curta duração, nas quais se utilizam cercas portáteis. Podem ser 

empregadas placas laterais, chapas de madeira compensada, tábuas de madeira ou chapas de metal, 
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porém sempre serão pagos pelos custos do tapume de madeira. 

A vedação lateral deve ser feita de maneira a impedir completamente a passagem de 

terra ou detritos. 

A sustentação vertical das chapas ou placas deve ser feita por elementos de madeira ou 

metal, além de uma base interna ao tapume para garantir estabilidade ao conjunto. 

As pranchas devem atingir a altura mínima de 1,10 m, a partir do solo. No caso de obras 

de grande duração deverão atingir, no mínimo, a altura de 2,00 m. 

As pranchas deverão ser colocadas em seqüência, em número suficiente para fechar 

completamente o local. Junto às interseções, o tapume deverá ser altura máxima de 1,10 m até 3,00 

m no alinhamento da construção da via transversal, para permitir visibilidade aos veículos. Além 

disto, poderão ter dispositivos luminosos de luz fixa. 

4 - Fechamento de Vias e Acessos 

As vias de acesso fechadas ao trânsito deverão ser protegidas com barreiras e com a 

devida sinalização e indicação de desvio, devendo, durante a noite, serem iluminadas e, em casos 

especiais, deverão ser postados vigias ou sinaleiros, devidamente equipados. 

Nos cruzamentos ou em outros locais onde não for possíveis utilizar desvios, o serviço 

deverá ser efetuado por etapas, de modo a não bloquear o trânsito. 

Os serviços deverão ser executados sem interrupção, até a liberação da área, podendo 

ser programadas para fins de semana ou para os horários de menor movimento, em comum acordo 

com os órgãos competentes e Fiscalização. 

5 - Grade Portátil 

As grades portáteis deverão ser utilizadas nas obras rápidas e pequenas, ou seja, quando 

de serviços em poços de visita, no leito carroçável ou nas calçadas. 

Para tanto, as grades devem ser potáveis e dobráveis, a fim de cercar o local em obras 

com flexibilidade. 

Para serviços noturnos, deve-se utilizar dispositivo luminoso de luz intermitente ou fixa, 

dependendo da periculosidade do local, bem como da duração dos trabalhos e facilidade de 
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implantação desses dispositivos. 

6 - Passadiço e Travessia 

Deverão ser construídas passagens temporárias nos cruzamentos de ruas e pontes de 

acesso para veículos defronte estacionamentos e garagens. Nas saídas e estradas de veículos em 

áreas de empréstimo, bota-fora ou frentes de serviço, deverá ser providenciada sinalização 

adequada, diurna, especialmente nos casos de eventuais inversões de tráfego. 

As travessias para veículos serão de dois tipos; de madeira e metálicas. 

6.1 - Madeira 

Será executada com pranchas de madeira-de-lei, seção 250 × 50 mm, contraventadas 

com os dois pranchões idênticos aos primeiros e dotados de peças de madeira de seção 75 × 75 mm 

em suas extremidades, para funcionarem como guias. 

Os passadiços para pedestres deverão ser executados com pranchões de madeira-de-lei, 

seção 250 × 250 mm, com guarda-corpo também em madeira-de-lei. 

6.2 – Metálica 

Serão executadas em chapas de aço 1020, espessuras de 18,75 mm (3/4”) a 21,88mm 

(7/8”). 

7 - Sustentação de Estruturas 

A Contratada deverá escorar as estruturas interferentes e existentes no interior das valas, 

com perfis metálicos ou pranchas de madeira. Eventualmente em casos especiais, o escoramento 

metálico ou de madeira poderá ficar perdido, se aprovado pela Fiscalização. 

Os serviços serão executados de forma que as interferências não sofram abalos. 
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9.2 – Especificações Complementares 

9.2.1 - Escavação em Geral 

Concluídas as operações de desmatamento e destocamento, antes de iniciar os serviços 

de escavação propriamente dita, deverá ser executada a raspagem da superfície do terreno, quando 

necessária. 

A escavação compreende a remoção dos diferentes tipos de solo, desde a superfície 

natural do terreno até a cota específica no projeto. Poderá ser manual ou mecânica, em função das 

particularidades existentes, a critério da SEMURH. 

Para efeito dos serviços de movimento de terra são consideradas as seguintes 

escavações: 

a) - Escavação em solo 

Classifica-se como escavação em solo aquela executada em terreno constituído de terra 

em geral, piçarra ou argila, areia, rochas em adiantado estado de decomposição (pouco compactas), 

seixos rolados ou não (diâmetro máximo de 15 cm), matacões (volume menor ou igual a 0,50 m3), e 

em geral todo o material possível de execução manual ou mecânica, qualquer que seja o teor de 

unidade. 

b) - Exploração de Jazidas 

No caso de haver necessidade de exploração de jazidas de solo para aterro, ou de jazidas 

de rocha para enrocamentos, deverão ser observadas as prescrições que se seguem: 

 Escavação de Jazidas de Solo 

A exploração de áreas de empréstimo deverá ser precedida de projeto completo, 

incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. 

Os taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para se manterem 

estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a limite seguro. 

O plano de exploração deverá ser submetido à aprovação da Fiscalização. 
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 Recomposição das Áreas Exploradas para Empréstimo 

Depois de terminado o trabalho e a menos que ordenado de outra forma pela 

Fiscalização, todas as áreas de trabalho e as áreas de empréstimo usadas pela Contratada deverão 

ser regularizadas de maneira a seguir a aparência natural da paisagem de acordo com o disposto em 

projeto ou recomendado pela SEMURH. As áreas onde haja ocorrido destruição devem ser 

reintegradas à paisagem local, sendo reparadas, replantadas e semeadas ou por qualquer outra forma 

corrigida. 

9.2.2 - Escavação de Valas 

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados aos tipos de escavação. Nas 

valas de profundidade até 4m, com escavação mecânica, serão utilizadas retroescavadeiras, podendo 

ser usada escavação manual no certo final da vala. A escavação mecânica de valas com 

profundidade além de 4 m deverá ser feita com escavadeira hidráulica. Se a Contratada não dispuser 

de tal equipamento, a Fiscalização poderá permitir o uso de retroescavadeira. Neste caso, a eventual 

necessidade de rebaixamento do terreno para se atingir a profundidade desejada não será 

remunerada pela SEMURH. Os serviços serão considerados como se fossem executados de 

maneira normal e de acordo com as larguras específicas. 

Ao iniciar a escavação, a Contratada deverá ter feito a pesquisa de interferências, para 

que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabo, postes ou outros elementos ou estruturas 

existentes que estejam na área atingida pela escavação ou próximos a esta. 

Se a escavação interferir nas galerias ou tubulações, a Contratada executará o 

escoramento e a sustentação destas. 

A Contratada deverá manter livres as grelhas, tampões e bocas-de-lobo das redes dos 

serviços públicos, junto às valas, não devendo aqueles componentes ser danificados ou entupidos. 

Mesmo autorizada a escavação, todos os danos causados a propriedades, bem como a 

danificação ou remoção de pavimentos além das larguras especificadas será de responsabilidade da 

Contratada. 

a) - Regularização do Fundo da Vala 

Quando a escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no 

projeto, serão feitas a regularização e a limpeza do fundo da vala. Caso ocorra a presença de água, a 
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escavação deverá ser ampliada para conter o lastro. 

Essas operações só poderão ser executadas com a vala seca ou com a água do lençol 

freático totalmente deslocado para drenos laterais, junto a escoamento. 

b) - Material Proveniente da Escavação 

Quando o material escavado for, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no 

aterro, será, em princípio, depositado ao lado ou perto da vala, aguardando o aproveitamento. 

Em qualquer caso, o material deverá ser depositado fora das bordas da vala, a distância 

equivalente à profundidade da vala. 

Nos casos dos materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, deverão ser 

distribuídos em montes separados. 

c) - Excesso de Escavação 

Qualquer excesso de escavação por desacordo com as tabelas de largura de valas, 

desmoronamento de material, ruptura hidráulica de fundo de cava, deficiência de escoramento ou 

ficha inadequada, será de responsabilidade da Contratada. 

9.2.3 - Aterro e Recobrimento Especial de Valas, Cavas e Poços 

O aterro das valas será processado após a realização dos testes de estanqueidade e até o 

restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais. Deverá ser executado de modo a 

oferecer condições de segurança às estruturas e tubulação e bom acabamento da superfície. 

O aterro deverá também ser desenvolvido em paralela com a remoção dos 

escoramentos. 

A rotina de trabalho de compactação será fixada por instrução de campo, emitida 

oportunamente pela Fiscalização. Não será permitida a compactação de valas, cavas e poços com 

pneus de retro escavadeiras, caminhões, etc. 

No caso de material proveniente da escavação não se prestar para execução do aterro, 

deverá ser utilizado material adequado, importado do empréstimo. 

Nas valas subleito carroçável, o aterro deverá ser executado e controlado com proctor 
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normal ou compacidade relativa, dependendo do material utilizado. 

Após a execução do aterro, todo material proveniente da escavação que não houver sido 

utilizado deverá ser removido ao bota-fora. 

De qualquer forma, os serviços de aterro só poderão ser iniciados após autorização e de 

acordo com indicação da Fiscalização. 

a) - Vala sob o Passeio 

O espaço compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela geratriz 

superior, acrescida de 20 cm, deverá ser preenchida com aterro isento de pedras e corpos estranhos, 

compactados com soquetes manuais, em camadas não superiores a 20 cm. 

O restante do aterro deverá ser executado de maneira que resulte densidade 

aproximadamente igual a solo que apresenta nas paredes das valas, utilizando-se de preferência o 

mesmo tipo de solo isento de corpos estranhos. 

b) - Valas Sob Via Carroçável 

Para tubulação assentada sob via carroçável, cuja vala deva ser recomposta com solos 

coesivos, o espaço compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela geratriz 

externa superior, acrescida de uma altura indicada pela Fiscalização, deve ser preenchido com 

aterro compactado com soquetes manuais, em camadas não superiores a 20 cm e para o restante do 

aterro ser feita compactação mecânica a 95% do Proctor Normal, com desvio de umidade de mais 

ou menos 2%. 

O material do aterro deverá ser isento de pedras e corpos estranhos e poderá ser 

proveniente da própria escavação ou importado, a critério da Fiscalização. 

A compactação mecânica a 95% do Proctor Normal (Método Brasileiro NBR-7122 da 

ABNT) deverá ser executada com equipamentos apropriados, devendo sua execução ser autorizada 

pela Fiscalização, que providenciará ensaios para determinação do grau de compactação e desvio de 

umidade. 

Caso o resultado dos ensaios venha a apresentar valores inferiores aos específicos, os 

serviços deverão ser refeitos, sem ônus para a SEMURH, devendo, da mesma forma, serem refeitos 

os serviços de reposição de pavimentação seja de paralelepípedos, seja de asfalto, tantas vezes 

quantas forem necessárias, caso ocorram arriamentos. 
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9.2.4 - Estrutura de Concreto 

Só poderá ser iniciado o aterro junto às estruturas de concreto, depois de decorrido o 

prazo necessário ao desenvolvimento da resistência do concreto estrutural. 

O material de aterro será proveniente da própria escavação ou importado, a critério da 

Fiscalização. 

A compactação do material de cada camada de aterro deverá ser feita até se obter uma 

densidade aparente seca, não inferior a 95% da densidade máxima, e desvio da umidade de mais ou 

menos 3%, determinada nos ensaios de compactação, em conformidade com o NBR-7122. 

9.2.5 - Compactação Mecanizada de Áreas 

É um processo de adensamento de solos, através da redução do índice de vazios, para 

melhorar seu comportamento relativo à capacidade de suporte, variação volumétrica e 

impermeabilidade. 

A seqüência normal dos serviços deverá atender aos itens abaixo: 

 lançamento e espalhamento do material, procurando-se obter aproximadamente a 

espessura específica para o tipo de equipamento; 

 regularização da camada de modo que a sua espessura seja 20% a 25% maior do 

que a altura final da camada, após a compactação; 

 homogeneização da camada pela remoção ou fragmentação de torrões secos, 

material conglomerado, blocos ou matacões de rocha alterada etc.; 

 determinação expedita da umidade do solo, para definir a necessidade ou não de 

aeração ou umedecimento do solo; 

 caracterização ou rolagem, utilizando-se equipamento adequado, com o número 

de passadas suficientes para se atingir, em toda a camada, o grau de compactação 

desejada. 

Os materiais empregados normalmente serão os do próprio terreno, sendo que no caso 

de substituição ou adição de material, estes serão provenientes de jazidas aprovadas pela 

Fiscalização. 
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9.2.6 - Carga, Transporte e Descarga - Geral 

A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos materiais 

escavados, em bota-fora ou outra área indicada pela Fiscalização, ficará a critério da Contratada e 

deverá ter sido definida no plano de escavação. 

Durante a execução dos serviços poderá a Fiscalização exigir a remoção e substituição 

de qualquer equipamento que não corresponda aos valores de produção indicados no Plano de 

Escavação. ou seja, considerado, por qualquer motivo, insatisfatório. 

Na medida do possível, será sempre programado o uso de material resultante das 

escavações, imediatamente após sua remuneração. Caso não seja isto possível, deverá a Contratada 

preparar um local para estocá-los, conforme indicações da Fiscalização. 

9.2.7. - Escoramento 

Será utilizado escoramento sempre que as paredes laterais de cavas, poços e valas forem 

constituídos de solo possível de desmoronamento, bem como nos casos em que, devido aos serviços 

de escavação, seja contratada a possibilidade de alteração da estabilidade do que estiver próximo à 

região dos serviços. 

É obrigatório o escoramento para valas de profundidade superior a 1,30 m, conforme a 

Portaria nº 17, do Ministério do Trabalho, de 07/07/83 - item 18.6.41. 

Os tipos de escoramento utilizados serão os especificados em projeto e na falta destes, 

serão determinados pela Fiscalização. 

A SEMURH se reserva o direito de proceder a alterações no projeto dos sistemas de 

escoramento, caso haja conveniência de ordem técnico-econômica. 

Na execução do escoramento, devem ser utilizadas madeiras duras, como peroba, 

canafistula, sucupira, etc., sendo as estroncas de eucalipto, com diâmetro não inferior a 0,20 m. 

Caso não seja possível utilizar as bitolas especificadas, estas deverão ser substituídas por peças com 

módulo de resistência equivalente. 

9.2.8 - Esgotamentos 

Sempre que se fizer necessário, deverá se proceder ao esgotamento de águas, a fim de 
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que seja permitida a execução dos trabalhos. 

A proteção das valas, cavas e poços contra a inundação das águas superficiais se fará 

mediante a construção de muretas longitudinais nas bordas das escavações. 

Nas valas inundadas pelas enxurradas, findas as chuvas e esgotadas as valas, os tubos já 

assentados deverão ser limpos internamente, e aqueles cujas extremidades estiverem fechadas, serão 

convenientemente lastreados de maneira que não flutuem quando inundadas as valas. 

A água retirada deverá ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar danos às 

áreas vizinhas ao local de trabalho. O esgotamento será feito por bombas superficiais ou por sistema 

de rebaixamento do lençol freático, tipo ponteiras a vácuo, a critério da Fiscalização. 

9.2.9 - Bomba Superficial 

A Contratada deverá dispor de equipamento suficiente para que o sistema de 

esgotamento permita a realização dos trabalhos a seco. 

As instalações de bombeamento deverão ser dimensionadas com suficiente margem de 

segurança e deverão ser previstos equipamentos de reserva, incluindo grupo moto-bombas Diesel, 

para eventuais interrupções de fornecimento de energia elétrica. 

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressão das águas subterrâneas, as 

instalações de rebaixamento do nível desta somente poderão ser desligadas após o completo aterro 

das valas. 

A instalação da rede elétrica alimentadora, pontos de força, consumo de energia ou 

combustível e a manutenção, operação e guarda dos equipamentos serão de responsabilidade da 

Contratada. 

9.2.10 - Rebaixamento de Lençol Freático 

Os locais da implantação do sistema de rebaixamento do lençol freático deverão atender 

às indicações dos desenhos de projeto e instruções da Fiscalização. 

Todas as escavações deverão ser mantidas secas através de sistema adequado de 

rebaixamento do lençol freático. 

No caso de aplicação de rebaixamento do lençol freático por sistema de ponteiras a 
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vácuo, a escavação abaixo do nível original do lençol só poderá ser executada após a comprovação 

do perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores de nível. 

As instalações de bombeamento para o rebaixamento do lençol, uma vez instaladas, 

funcionarão sem interrupção (24 horas por dia) até o término do serviço. 

Não será permitida a interrupção do funcionamento dos sistemas sob a alegação de 

nenhum motivo, nem nos períodos noturno ou de feriados, mesmo que nos respectivos intervalos de 

tempo nenhum outro serviço seja executado na obra. 

Nos locais onde a obra estiver sendo mantida seca através do bombeamento ou 

rebaixamento do lençol freático, as operações de bombeamento cessarão gradativamente, de 

maneira que o nível piezométrico seja sempre mantido, pelo menos, meio metro abaixo da cota 

superior atingida pelo aterro. 

9.2.11 – Levantamento de Pavimentação 

Os serviços de levantamento de pavimentação serão executados de acordo com as 

necessidades; devendo ao término dos trabalhos, os pavimentos, guias e sarjetas apresentarem-se 

com as mesmas características anteriores ou de projeto, salvo determinações da Fiscalização. 

 nos casos de materiais aproveitáveis, estes serão retirados e arrumados em locais 

adequados; 

 quando houver necessidade de remoção de guias, a operação será realizada até o 

ponto de concordância com logradouros adjacentes. Antes de sua arrumação 

deverão ser limpos da massa de rejuntamento aderente; 

 redes coletoras de esgotos sanitários: medindo pelo estaqueamento topográfico, 

descontando-se meia cava da singularidade de montante e meia cava da 

singularidade de jusante, quando ocorrerem; o entulho e os materiais não sujeitos 

a reaproveitamento de qualquer demolição ou remoção serão transportados pela 

Contratada e levados a bota-fora escolhido pela Fiscalização, ou, no caso de esta 

não se pronunciar, em locais a critério da Contratada. 

9.2.12 - Regularização e Revestimento 

Nas vias de terra, com revestimento de cascalho, brita ou pedregulho, o revestimento 

deverá ser reposto com espessura igual à do pavimento existente, compactado e regularizado com 
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motoniveladora. 

Nos acessos às obras deverá ser feita regularização mecanizadas e revestimento, quando 

necessário, a critério da Fiscalização. 

9.2.13 - Execução de Pavimentação 

A reposição do pavimento deverá ser iniciada logo após a conclusão do reaterro 

compactado e regularizado. A Contratada deverá providenciar as diversas reposições, reconstruções 

ou reparos de qualquer natureza, de modo a tornar o executado igual ao que foi removido, demolido 

ou rompido. Na reposição de qualquer pavimento, seja no passeio ou no leito carroçável, deverão 

ser obedecidos o tipo, as dimensões e a qualidade do pavimento encontrado. 

A reconstrução do pavimento implica a execução de todos os trabalhos correlatos e 

afins, tais como recolocação de meios-fios, tampões, bocas-de-lobo e outros, eventualmente 

demolidos ou removidos para execução dos serviços. 

O pavimento, depois de concluído, deverá estar perfeitamente conformado ao greide e 

seção transversal do pavimento existente. Não serão admitidas irregularidades ou saliências a 

pretexto de compensar futuros abatimentos. As emendas do pavimento reposto com pavimento 

existente deverão apresentar perfeito aspecto de continuidade. Se for o caso, deverão ser feitas 

tantas reposições quantas forem necessárias, sem ônus adicionais para a SEMFRA, até que não haja 

mais abatimentos na pavimentação. 

9.2.14 – Galeria de Águas Pluviais 

Estas especificações tratam dos procedimentos a serem seguidos na execução de 

dispositivos de drenagem. Os dispositivos aqui considerados abrangem integrantes dos detalhes do 

projeto. 

a) Materiais 

Todos os materiais utilizados deverão atender integralmente às especificações 

correspondentes adotadas pela ABNT ou DNER, a saber: Cimento, Agregado Miúdo, Agregado 

Graúdo, Água, Concreto, Argamassa e Formas. 

O concreto utilizado deverá ser dosado experimentalmente para as seguintes resistências 

à compressão (fck) min. aos 28 dias: 
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. 11 Mpa: 

Para a composição de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão, destinado ao berço 

das tubulações sujeitas à ação do trafego. 

. 15 Mpa: 

Caixas de ligação/passagem, câmara dos poços de visita, laje de redução das chaminés 

dos poços de visita, rebaixo das gralhas das bocas-de-lobo, base das bocas-de-lobo e tubos. 

. 22 Mpa: 

Grades de apoio das bocas-de-lobo com grelha de ferro. 

Em todos os casos, o concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito 

nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT. 

Para revestimento interno das bocas-de-lobo será utilizada argamassa cimento-areia, 

traço 1:3, ou 1:2 conforme especificado no detalhe. 

A composição das paredes das bocas-de-lobo e da chaminé dos poços de visita será feita 

com alvenaria de tijolos maciços requeimados de categoria “C”, atendendo ao disposto na norma 

NBR 7170 da ABNT. 

Os tubos de concreto armado a serem empregados terão armadura simples ou dupla e 

serão do tipo encaixe macho e fêmea ou ponta e bolsa. Devendo atender às prescrições contidas na 

NBR 8794 da ABNT - “Tubo de concreto armado de seção circular para águas pluviais”. A classe 

de tubo a empregar deverá ser compatível com a altura de aterro prevista. Os tubos deverão ser 

rejuntados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. 

O material utilizado no tampão fundido cinzento utilizado nos poços de visita deverá 

atender ao disposto na NBR 6598 da ABNT. 

b) Execução 

1 - Bocas de Lobo com Tampa de Concreto ou com Grelha de Ferro 

As bocas-de-lobo são dispositivos a serem executados junto aos meios-fios com 

sarjetas, em áreas urbanizadas, com o objetivo de captar as águas pluviais e conduzi-las à rede 

condutora.  
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Na dependência da vazão de chegada as bocas-de-lobo simples ou duplas com grelas de 

ferro ou tampa executivas a seguir descritas aplicáveis a ambas: 

 Escavações e remoção do material existente, de forma a comportar a boca-de-lobo 

prevista; 

 Compactação da superfície resultante no fundo da escavação, e execução de base 

de concreto simples com 15 cm de espessura; 

 Execução das paredes em alvenaria de tijolos, assentados com argamassa cimento-

areia, traço 1:2, conectando a boca-de-lobo à condutora e reajustamento o (s) tubo 

(s) de entrada e/ou saída alvenaria executada, através de reajuste com a mesma 

argamassa; 

 Execução de cinta superior em concreto simples ou armado conforme 

especificado no detalhe, e revestimento das paredes internas com argamassa 

cimento-areia, traço 1:2; 

 Instalação do meio-feio; 

 Moldagem “In loco” do quadro de concreto simples para assentamento da grelha 

de ferro ou guia chapéu; 

 Moldagem “In loco”  do rebaixo de concreto na área anexa à boca de lobo; e 

 Instalação da grelha de ferro ou pré-moldagem da tampa de concreto e instalação 

da mesma sobre a caixa. 

2 - Caixas de Passagem 

As caixas de ligação e passagem são os dispositivos auxiliares implantados nas redes de 

águas pluviais, a fim de possibilitar a ligação das bocas-de-lobo à rede coletora e permitir as 

mudanças de declividade das coletas. Poderão ser executadas sem dispositivo interno de queda ou 

com queda interna de 50 cm ou 100 cm. O processo básico envolve as seguintes etapas: 

 A escavação necessária à implantação das caixas de ligação e passagem será parte 

integrante da escavação das valas da rede coletora; 

 Compactação da superfície de apoio da caixa de passagem. 

 Execução das paredes em alvenaria de tijolos, assentados com argamassa cimento 

e areia, traço 1:2, conectando a caixa de passagem à rede condutora e ajustando o 

(s) tubo (s) de entrada e/ou saída à alvenaria executada, através de reajuste com a 

mesma argamassa; 

 Pré-moldagem da tampa de concreto e instalação da mesma sobre a caixa. 



 145 

3 - Poços de Visita 

Poços de visita são dispositivos auxiliares implantados nas redes de águas pluviais, a 

fim de possibilitar a ligação das bocas-de-lobo à rede coletora e permitir as mudanças de direção, de 

declividade e dos diâmetros de tubos empregados além de proporcionar acesso para efeito de 

limpeza e inspeção de rede, devendo, para isso, ser instalados em pontos convencionais, São 

constituídos por uma câmara similar à das caixas de ligação e passagem, à qual é acoplada uma 

chaminé protegida por úmido. As etapas executivas são as seguintes: 

3.1 Câmara dos Poços de Visita 

 A escavação necessária à implantação dos poços de visita será parte integrante da 

escavação das valas da rede coletora; 

 Compactação da superfície resultante da escavação das valas das redes coletoras, 

no local de instalação do poço de visita; 

 Execução das paredes em alvenaria de tijolos, assentados com argamassa cimento 

e areia, traço 1:2, conectando o poço de visita à rede condutora e ajustando o (s) 

de entrada e/ou saída à alvenaria executada, através de rejunte com a mesma 

argamassa; 

 Execução da laje superior em concreto armado da chaminé; 

 Revestimento das paredes internas com argamassa cimento e areia, traço 1:2. 

3.2 - Chaminés dos Poços de Visita 

 Execução do corpo de chaminé, em alvenaria de tijolos, após a cura do concreto 

da câmara do poço de visita. Utilizar no assentamento argamassa cimento-areia, 

traço 1:2; 

 Execução da escada interna tipo “marinheiro”, conforme especificadas no projeto, 

com aço CA-25 de 16 mm dobrado, chumbado no corpo da chaminé; 

 Pré-moldagem de laje de redução em concreto armado, e instalação da mesma no 

topo da chaminé; 

 Complementação do colarinho da chaminé com alvenaria de tijolos encimada por 

concreto simples, este já ajustado para receber o caixilho do tampão de ferro 

fundido; 
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4 - Rede Coletora 

A rede coletora será constituída por tubos de concreto armado de seção circular, que 

deverão, preferencialmente, ser instalação sob os passeios anexos ao pavimento. No caso de 

instalação da rede sob área trafegável, os tubos se apoiarão sobre berços de concreto ou brita. A 

seqüência executiva envolve as seguintes etapas; 

 Escavação das valas com as declividades e profundidades previstas no projeto, em 

largura superior ao diâmetro do tubo em 60 cm; 

 Compactação do fundo das valas com soquetes manuais ou mecânicos; 

 Execução da camada do berço, até a geratriz inferior dos tubos; 

 Instalações dos tubos, conectando-os às bocas-de-lobo, caixas da passagem, poços 

de visitas; 

 Execução da segunda camada do berço; 

 Reajustamento dos tubos com argamassa cimento-areia, traço 1:3; 

Execução do reaterro, preferencialmente com o próprio material escavado, deste que 

seja de boa qualidade. Caso não seja, importar material selecionado. A compactação do reaterro 

deverá ser executada em camadas individuais de no máximo 15 cm de espessura, por meio de 

“sapos mecânicos”, placas vibratórias ou soquetes mecânicos. Especial atenção deverá ser dada na 

compactação junto às paredes de tubo. O reaterro deverá prosseguir até se atingir uma espessura de 

no mínimo 50 cm acima da geratriz superior externa dos tubos. 

c) Controle 

1 – Controle Geométrico e de Acabamento  

O controle Geométrico e de Acabamento consistirá: 

 Na conferência, por processos topográficos correntes, dos alinhamentos, 

declividades e dimensões transversais das valas executadas; 

 Na verificação das medidas externas das bocas-de-lobo, caixas de passagem e 

poços de visita executados. O controle das condições de acabamento dos 

dispositivos de drenagem pluvial urbana será feito, pela Fiscalização, em bases 

visuais. 

2 - Controle Tecnológico 

O controle tecnológico dos tubos empregados deverá atender ao prescrito na NBR 9794 
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da ABNT - “Tubo de concreto Armado de Seção Circular para águas Pluviais”. Em princípio, serão 

executados apenas ensaios à compressão diametral, atendendo ao definido na NBR 9795 da ABNT, 

formando-se amostras de 2 peças para cada lote de no máximo 100 tubos de cada diâmetro 

utilizado. Ensaios de permeabilidade e absorção somente serão exigidos se existirem suspeitas 

quanto às características dos tubos utilizados. 

O controle tecnológico do concreto empregado nas bocas-de-lobo, caixas de passagem, 

poços de visitas e berços será realizado, aos 7 dias de idade, de acordo com o prescrito na NBR 

6118 da ABNT para controle assistemático. Para tal, deverá ser estabelecida, previamente, a relação 

experimental entre as resistências à compressão simples aos 28 e aos 7 dias. 

Os tijolos empregados na confecção de bocas-de-lobo, caixas de passagem, chaminés e 

paredes de poços de visita serão submetidos ao ensaio à compressão definida na NBR 7170. 

3 - Aceitação 

Os serviços serão considerados aceitos deste que atendidas as seguintes condições: 

 O acabamento seja julgado satisfatório; 

 As características geométricas previstas tenham sido obedecidas, não sendo 

aceitas diferenças superiores a 10% para medidas isoladas; 

 A resistência à compressão simples estimada para os concretos (fck) st., 

determinada segundo o prescrito na NBR 6118 para controle assistemático, seja 

superior à resistência característica especificada; 

 A resistência à compressão diametral dos tubos obtida nos ensaios efetuados seja 

superior aos valores mínimos especificados na NBR 9794, para classe e diâmetro 

de tubo considerado, e 

 A resistência à compressão mínima dos tijolos, verificada conforme a NBR 6460, 

seja superior a 4 Mpa. 

d) Medição 

Os serviços relativos à execução de dispositivos de drenagem pluvial urbana serão 

medidos de acordo com os seguintes itens: 

1 – Escavação 

Será determinado o volume escavação para a execução da rede coletora e acessórios 
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(bocas-de-lobo, caixas de passagem e poços de visitas), classificado de acordo com os critérios da 

DNER-ES-T 03-70 e expresso em metros cúbicos. Será feita distinção em relação ao processo de 

escavação empregado (manual ou mecânico). 

2 - Bocas-de-lobo 

As bocas-de-lobo serão medidas, de acordo com o tipo empregado, pela determinação 

do número de unidades aplicadas. 

3 - Caixas de Ligação e Passagem. 

As caixas de ligação e passagem serão medidas, de acordo com o tipo empregado, pela 

determinação do número de unidades executadas. 

4 - Poços de Visita 

Os poços de visita serão medidos, de acordo com o tipo utilizado, pela determinação do 

número de unidades aplicada. 

As chaminés serão computadas separadamente. 

5 - Rede Coletora 

Será determinada a extensão executada, expressa em metros lineares, discriminando-se 

o diâmetro interno do tubo e a previsão ou não de berço de concreto. Não se fará distinção em 

relação à classe de tudo empregada. 

6 - Reaterro 

Os volumes de reaterro não serão objeto de medição em separado. 

e) Pagamento 

1 - Escavação  

O pagamento será feito ao preço unitário proposto para cada categoria e processo 

utilizado, devendo, em cada caso, todas as operações, ferramentas e equipamentos, mão-de-obra, 

transportes, encargos e eventuais necessários à completa execução do item considerado. Os preços 
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propostos deverão remunerar, inclusive, o transporte do material escavado até uma distância de 50 

m, sua descarga e seu reaproveitamento nas operações inerentes ao reaterro. 

2 - Bocas-de-lobo 

O pagamento das bocas-de-lobo será feito ao preço unitário proposto para cada tipo, 

devendo remunerar todas as operações, ferramentas e equipamentos, materiais, transportes, mão-de-

obra, encargos e eventuais necessários à completa execução do serviço, incluídas as grelhas de 

concreto armado e o rebaixo de concreto simples. 

3 - Caixas de Ligação e Passagem 

As caixas de ligação e passagem serão pagas ao preço unitário proposto para cada tipo, 

o qual deverá remunerar todas as operações, ferramentas e equipamentos, materiais, transporte, 

mão-de-obra, encargos e eventuais necessários à completa execução do serviço. 

4 - Poços de Visita 

Os poços de visita serão pagos ao preço unitário proposto para cada tipo, o qual deverá 

remunerar todas as operações, ferramentas e equipamentos, materiais, transportes, mão-de-obra, 

encargos e eventuais necessários à completa execução do serviço. 

5 - Rede Coletora 

O pagamento será ao preço unitário proposto para cada diâmetro de tudo, considerado o 

empregado ou não de berço de concreto, devendo remunerar todas as operações, ferramentas e 

equipamentos, materiais, transportes, mão-de-obra, encargos e eventuais, necessários à completa 

execução do item considerado. 
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9.3 – Especificações Gerais 

As especificações de Serviços Gerais serão as especificações de Serviços do 

DNER/DNIT, atualmente revisadas e em vigor, listadas a seguir: 

9.3.1 – Terraplenagem 

Serviços Preliminares DNIT-ES  104/09 
Caminho de Serviços DNIT-ES  105/09 
Cortes DNIT-ES  106/09 
Empréstimos DNIT-ES  107/09 
Aterros DNIT-ES  108/09 
Projetos de Aterros sobre solos moles para obras viárias DNER-PRO 381/98 

9.3.2 – Pavimentação 

Regularização do Subleito DNIT-ES  137/10 
Sub-base estabilizada granulometricamente DNIT-ES  139/10 
Base estabilizada granulometricamente DNIT-ES  141/10 
Base de Solo melhorado com cimento DNIT-ES  142/10 
Imprimação com ligante asfáltico convencional DNIT-ES  144/10 
Pintura de ligação com ligante asfáltico convencional DNIT-ES  145/10 
Pavimentos flexíveis – Concreto Asfáltico DNIT-ES  031/06 

9.3.3 – Drenagem 

Sarjetas e valetas  DNIT-ES  018/06 
Meios - fios e guias DNIT-ES  020/06 
Dissipador de Energia DNIT-ES  022/06 
Bueiros Tubulares de Concreto DNIT-ES  023/06 
Caixas Coletoras DNIT-ES  026/04 
Demolição de Dispositivo de Concreto DNIT-ES  027/04 
Limpeza e Desobstrução de Dispositivo de Drenagem DNIT-ES  028/04 
Restauração de Dispositivos de Drenagem Danificados DNIT-ES  029/04 
Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana DNIT-ES  030/04 

9.3.4 – Sinalização 

Sinalização Horizontal DNIT-ES  100/09 
Sinalização Vertical DNIT-ES  101/09 

9.3.5 – Obras Complementares 

Proteção Vegetal DNIT-ES  102/09 

As especificações não constantes neste item deverão ter como referencias as normas 

técnicas da ABNT, ou as especificas da contratante. 


