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APRESENTAÇÃO 

O presente documento contém os elementos necessários para a execução dos serviços do Projeto 

Básico de OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE 

REASSENTAMENTO DO LOTEAMENTO MÃE JAQUINHA, DAS COMUNIDADES DE 

JUSTIÇA E PAZ (TURURU) E SÃO PEDRO E PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E 

SINALIZAÇÃO DE VIAS NOS BAIRRO DO JANGA, PAULISTA-PE, PARA 

CONCLUSÃO DAS OBRAS DO TERMO DE COMPROMISSO N° 0223918-99/2007 – 

MCIDADES. 

Este empreendimento está sendo promovidos por meio da SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA. 

O Projeto de OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE 

REASSENTAMENTO DO LOTEAMENTO MÃE JAQUINHA, DAS COMUNIDADES DE 

JUSTIÇA E PAZ (TURURU) E SÃO PEDRO E PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E 

SINALIZAÇÃO DE VIAS NOS BAIRRO DO JANGA, PAULISTA-PE, PARA 

CONCLUSÃO  DAS OBRAS DO TERMO DE COMPROMISSO N° 0223918-99/2007 - 

MCIDADES está orçado em R$ 10.683.177,78 (Dez milhões, seiscentos e oitenta e três mil, 

cento e setenta e sete reais e setenta e oito centavos)Com inclusão de 24,20% (Obras Civis), 

15,07% (Aquisições) e 44,75% (Projetos) de BDI.                                                                                                                                                                                                         

A elaboração desse trabalho visa estabelecer as diversas fases da obra, desenvolvendo uma 

metodologia para execução de atividades e etapas da construção, a fim de assegurar um controle 

permanente e o melhor padrão de qualidade, seguindo os Projetos e Normas da ABNT. 

Desse modo, contém neste documento a Proposta de Intervenção justificada pelo Memorial 

Descritivo, as Disposições Preliminares para execução dos Serviços, a Especificação Técnica, 

Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Documentação Fotográfica e o Projeto de 

Arquitetura fundamental para o alcance das metas estabelecidas pela SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA, na correta execução do Projeto. 
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É responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA a elaboração e conclusão 

do processo licitatório.  

 

 

Paulista, 01 de Setembro de 2022. 

1.0 INTRODUÇÃO 

1.1 Programa  

A Prefeitura Municipal do Paulista por meio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

apresenta a proposta para a OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA 

DE REASSENTAMENTO DO LOTEAMENTO MÃE JAQUINHA, DAS COMUNIDADES 

DE JUSTIÇA E PAZ (TURURU) E SÃO PEDRO E PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E 

SINALIZAÇÃO DE VIAS NOS BAIRRO DO JANGA, PAULISTA-PE, PARA 

CONCLUSÃO DAS OBRAS DO TERMO DE COMPROMISSO N° 0223918-99/2007 – 

MCIDADES, cuja finalidade principal é promover a qualidade de vida dos cidadãos por meio do 

acesso à execução de atividades socioeconômicas, atendimento à saúde, consentindo uma nova 

mentalidade e atitudes voltadas para o bem estar social, requalificando espaços públicos, 

prevenção à violência e defesa da cidadania, que representa a personificação do compromisso 

assumido pelo governo da Prefeitura Municipal de construir uma Paulista cidadã. 

Esta política está em sintonia com a ideia de cidade saudável, requalificando espaços públicos, 

gerando ambientes com áreas comuns de inclusão social, ou seja, um local em que todos possam 

ter acesso aos serviços básicos, à moradia decente, à educação, ao trabalho digno, à cultura, ao 

lazer, à oportunidade de desenvolver suas habilidades, à liberdade de expressão e criação. Um 

espaço de convivência fraterna e solidária. 

A Secretaria de Infraestrutura tem um papel fundamental na construção de um município 

comprometido com a qualidade de vida da população. 
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Constata-se a grande carência de espaços públicos para tal finalidade e nos que têm esse espaço, 

a infraestrutura é deficiente. Por outro lado, constata-se, ainda, que nos locais existentes, a falta 

de acesso das populações mais carentes é uma realidade. 

A proposta é valorizar o espaço público, no sentido de incentivar o fluxo de pessoas e a 

integração da comunidade. É fundamental a construção de vínculos sociais frente ao problema 

da violência, uma vez que, ao utilizar esse espaço para atividades criativas e participativas, 

estaremos promovendo um processo de socialização. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

• Ampliar o sistema de esgoto sanitário; 

• Construção de uma Policlínica;  

• Pavimentar a Rua São Pedro e sinalizar a Rua João Alfredo; 

• Ampliar o sistema de Macrodrenagem de água pluviais.  

O público alvo é toda a população de Paulista, principalmente a população do LOTEAMENTO 

MÃE JAQUINHA, DAS COMUNIDADES DE JUSTIÇA E PAZ (TURURU) E SÃO PEDRO. 

Os resultados esperados são: 

• Elevação da autoestima da população, já aumenta a autoestima dos moradores 

beneficiando positivamente à população; 

• Redução de alagamentos; 

• Aumento da capacidade de atendimento a saúde; 

 

 

2.0 MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO 
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2.1 Aspectos Gerais 

 

O Estado de Pernambuco é constituído por 185 municípios, ocupando uma área de 

98.076km2, representando cerca de 6,5% da área total da Região Nordeste e 1,19% da área do 

país. De acordo com o IBGE, em seu último Censo Demográfico (ano 2010), Pernambuco 

registra 8.796.448 habitantes, sendo a população urbana total de 7.052.210 habitantes e a 

densidade demográfica de 89,62hab/km2. O espaço territorial do estado de Pernambuco 

compreende cinco mesorregiões, divididas da seguinte forma: 

➢ Mesorregião Metropolitana do Recife; 

➢ Mesorregião da Mata Pernambucana; 

➢ Mesorregião do Agreste Pernambucano; 

➢ Mesorregião do Sertão Pernambucano, e; 

➢ Mesorregião do São Francisco Pernambucano. 

Dentre as Mesorregiões acima definidas, deve-se salientar a Mesorregião Metropolitana 

do Recife, que compreende as Microrregiões de Itamaracá, Recife, Suape e Fernando de 

Noronha, estando, as três primeiras, situadas nas Zonas Fisiográficas do Litoral e da Mata. Essa 

Mesorregião abrange uma área de 2.772,7 km2, correspondendo a 2,8% da superfície de 

Pernambuco (Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco – PERH/1996-

1998), constituindo um dos segmentos mais dinâmicos do Estado, sobretudo em termos 

demográficos, concentrando cerca de 42% da população estadual, com densidade populacional 

de 1.114,6 hab/km2. 

Estando inserido na Zona Fisiográfica do Litoral e da Mata, o município de Paulista 

abrange uma área total de 102,3km2 (Censo Demográfico IBGE-Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – Síntese/2015) tendo como limites, ao norte e a noroeste o município de 

Abreu e Lima, ao sul o Município de Olinda, a sudoeste o Recife e a leste o Oceano Atlântico. A 

sede municipal, a cidade de Paulista, tem seu centro localizado a uma distância de 17,3 
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quilômetros ao norte do centro da capital pernambucana, mais especificamente nas coordenadas 

geográficas 07º 56’ 30” de latitude sul e 34º 52’ 45 de longitude oeste, a uma altitude média de 

13m acima do nível do mar. 

Em termos de densidade demográfica, Paulista destaca-se na RMR, por ser o quarto 

município com maior índice no estado de Pernambuco. De acordo com o último Censo 

Populacional (IBGE/2016 op. cit.) estimado, o município de Paulista totalizava uma população 

de 325.590 habitantes na zona urbana, não se tendo registros de residentes fixos em zonas rurais, 

não se caracterizando população rural no seu território. A elevada densidade populacional 

(3.182,69hab/km2) representa um reflexo do constante crescimento do município e indica a 

necessidade de um aumento na oferta dos instrumentos e serviços públicos prestados à 

comunidade. 

a) Caracterização Fisiográfica 

Aspectos Climáticos 

O clima na área, segundo a classificação de Koppen, é: As’ – quente e úmido com 

chuvas de inverno antecipadas para outono. A precipitação pluviométrica média anual, de 

acordo com a Estação Meteorológica de Recife/PE é de 2.458mm, apresentando um período 

chuvoso extenso, com duração anual da ordem dos seis meses.  

A evaporação potencial média anual é inferior à pluviometria, com 1.389,7mm 

evaporados contra 2.458mm precipitados, indicando um balanço hídrico com saldo positivo de 

1.068mm, razão pela qual os recursos hídricos superficiais são relativamente abundantes na área 

estudada. 

A temperatura média anual gira em torno de 26ºC, tendo a média mensal mais elevada 

no mês de janeiro, com 26,6ºC, e a mais baixa, em agosto, com 23,9ºC. 
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A umidade relativa do ar é alta, com valores médios anuais próximos a 80%, tendo seus 

picos mensais, máximo e mínimo, de 85%, entre os meses de maio a agosto e 73% no mês de 

janeiro, respectivamente. 

A insolação média anual gira em torno de 2.464 horas, com máxima mensal de 266h 

em novembro e mínima de 108h em agosto. 

Geologia 

Na área objeto desta descrição, observa-se a presença do Pré-Cambriano indiviso, 

pertencente ao complexo migmatítico, em afloramentos na borda oeste, faixa onde se encontram 

as nascentes dos rios e riachos litorâneos. Nessa borda, limite com a bacia sedimentar 

Pernambuco-Paraíba, o cristalino, quando não recoberto por sedimentos da Formação Barreiras, 

encontra-se geralmente recoberto por um manto aluvial que pode chegar a mais de 20m de 

espessura. 

O município de Paulista, localizado na zona mais a leste da área, do ponto de vista 

geológico, situa-se numa região onde predominam os terrenos da bacia Sedimentar de Praia e 

aluvião, com alguns afloramentos da Formação Barreiras. 

Os terrenos sedimentares ocupam uma faixa litorânea variando entre 15 e 20km de 

largura, enquanto que os afloramentos da Formação Barreiras possuem espessura média de cerca 

de 80m. Este subdomínio da Bacia Sedimentar Costeira de Pernambuco-Paraíba-Rio Grande do 

Norte, se apresenta, dentro da área pertencente ao território do município de Paulista, em uma 

sequência lito-estratigráfica constituída pelas Formação Beberibe, Formação Barreiras e 

Sedimentos Recentes. 

Geomorfologia 

Segundo a descrição geomorfológica feita para todo o Estado, pela Secretaria de 

Recursos Hídricos, no Plano Estadual dos Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco/1996-
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1998, o sítio geomorfológico, no qual a área sob enfoque está inserida, pode ser analisado sob o 

aspecto das regiões baixas. 

As regiões baixas são representadas pelas planícies interioranas e costeiras, resultantes 

dos processos erosivos responsáveis pelo recuo e penetração dos vales fluviais em forma de 

terraços, embutidos na superfície dos tabuleiros. Nessas regiões distinguem-se 3 (três) terraços 

(superior, médio e inferior) que testemunham o desenvolvimento de um ciclo polifásico de 

aplanamento, conhecido como “Ciclo Polifásico Paraguaçu” (Mabsoone & Castro, 1975 apud 

SRH/2001 op. cit.): 

Hidrogeologia 

A cidade de Paulista, bem como todo o município, e zonas adjacentes da planície 

Sedimentar Costeira da área norte da Região Metropolitana e do Distrito Industrial de Paratibe, 

utiliza o Aquífero Beberibe como a principal fonte de abastecimento d’água com águas 

subterrâneas. 

O Aquífero Beberibe é composto, predominantemente, por arenitos, ligeiramente 

calcíferos no topo, próximos ao contato com a formação Gramame de constituição calcárea. 

Possui espessura média de 150m e mergulho suave de oeste para leste, onde tende a alcançar as 

maiores espessuras. 

Sua ocorrência, na área em estudo, é na forma de confinado, onde se acha sobreposto 

na faixa oeste por sedimentos areno-argilosos da Formação Barreiras. 

Quanto ao Aquífero Barreiras, não apresenta, em geral, boas condições de 

condutividade hidráulica nem de armazenamento, face ao predomínio de sedimentos sílticos-

argilosos sobre os arenosos. Em algumas localidades, entretanto, ocorrem “bolsões”, ou, 

presença de fácies arenosa dentro dessa formação, o que tem proporcionado condições 

aceitáveis à boa exploração dos recursos hídricos. 
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Por fim, no topo das formações, estão presentes os Depósitos Recentes, que chegam a 

atingir espessuras de até 30m, sendo muito utilizados através de poços rasos, na forma de 

cacimbões ou poços a trado. 

Recursos Hídricos de Superfície 

De acordo com o PERH – 1996/1998, que dividiu o Estado em Unidades de 

Planejamento, o município de Paulista está inserido dentro da Unidade de Planejamento UP-14 

também denominada GL-1 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos, que é constituído 

pelas bacias dos rios Jaguaribe, Arataca, Botafogo, Igarassu, Timbó, Paratibe e Beberibe. 

Paulista, especificamente, compreende partes das bacias dos rios Paratibe e Timbó, que 

são descritas adiante: 

Bacia do Paratibe 

Compreende diversos cursos de água de pequeno porte que se juntam ao rio Paratibe, 

também denominado de rio Doce, nas proximidades do Oceano Atlântico. Sua área é de 

118km2, com cerca de 1km2 fora da RMR, apenas. 

Geologicamente a bacia é composta por sedimentos terciários e quaternários, ocorrendo 

alúvios, mangues e sedimentos de praia, além de arenitos do grupo Barreiras. 

As regiões baixas são representadas pelas planícies interioranas e costeiras, resultantes 

dos processos erosivos responsáveis pelo recuo e penetração dos vales fluviais em forma de 

terraços, embutidos na superfície dos tabuleiros. Nessas regiões distinguem-se 3 (três) terraços 

(superior, médio e inferior) que testemunham o desenvolvimento de um ciclo polifásico de 

aplanamento, conhecido como “Ciclo Polifásico Paraguaçu” (Mabsoone & Castro, 1975 apud 

SRH/2001 op. cit.): 

Bacia do Timbó 

A área da sua bacia de drenagem é de 79,0km2, totalmente inserida na RMR. Este rio 

nasce nas proximidades da Reserva Ecológica de Caetés, tendo como principal afluente o rio 
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Barro Branco. Além desse contribuinte o Timbó não recebe afluentes de porte, mas apenas o 

pequeno arroio Desterro. Na porção superior da bacia, o vale do rio é encravado nos sedimentos 

arenosos grosseiros do Grupo Barreiras, atingindo também os siltitos da Formação Beberibe. No 

curso inferior conta com componentes arenosos mais finos enquanto na planície (zona estuarina 

e zona da barra), predominam materiais recentes destacando-se as aluviões flúvio-deltaicas, as 

dunas litorâneas e os mangues salinizados. 

Em praticamente todo o curso do rio a bacia do Timbó apresenta forte ocupação 

urbana, tanto em áreas do município de Paulista quanto de Abreu e Lima. 

As principais vias de acesso são a BR-101, PE-15, PE-27 e PE-1. 

3.0 LOCALIZAÇÃO 

A EEE 2513 (Estação Elevatória de Esgoto) está localizada na Rua Floresta, a Policlínica está 

localizada na Rua Aureliano Arthur Soares Quintas, a pavimentação e drenagem será executada 

na Rua São Pedro, a sinalização será executada na Rua Alfredo e a Macrodrenagem será situada 

nas Rua Água Preta e Rua Napoleão Francisco Cruz Neves até o leito do Rio Paratibe, todos no 

bairro do Janga, Cidade do Paulista-PE. 
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Imagem da EEE 2513 (Estação Elevatória de Esgoto), hachurada em vermelho. 

 

Imagem da Policlinica, hachurada em vermelho. 
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Imagem da Rua São Pedro, hachurada em vermelho. 
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Imagem da Macrodrenagem, hachurada em vermelho. 

 

4.0 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

É obrigação da Empresa contratada, a execução de todas as obras, serviços descritos ou 

mencionados no Projeto Básico, ou constante no projeto ou planilha, fornecendo para tanto, toda 

mão de obra e equipamentos necessários. 

São de responsabilidade da contratada: 

O cumprimento das prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Previdência Social e Seguro de 

Acidentes do Trabalho; 

O pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que vierem a incidir sobre a 

execução da obra ou serviços; 
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Será responsável pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de 

execução, comprometendo-se a removê-lo, desde que provenham da má execução do serviço, 

sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL PAULISTA; 

a) Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade; 

b) Aprovação dos projetos e devidas licenças através dos órgãos competentes; 

c) Manter todos os projetos em local visível no canteiro de obras; 

d) A contratada ao iniciar a obra, deverá apresentar junto a Secretaria Executiva de Meio 

Ambiente o PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), uma vez que 

ela é responsável pela obra e seu bota fora a partir do início de sua execução; 

Para qualquer serviço mal executado, a fiscalização terá o direito de modificar, mandar refazer, 

sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem como a extensão do prazo 

para conclusão da obra. 

Além do descrito acima, são obrigação da contratada os itens referenciados. “Obrigações da 

contratada” do Projeto Básico/Termo de Referência, base para o processo licitatório.  

5.0 FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização será efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA através da 

Secretaria de Infraestrutura, a qual exercerá o controle e a fiscalização da execução da obra em 

suas diversas fases, e decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção. As anotações 

necessárias, bem como a discriminação de todos os eventos ocorridos na obra, serão 

obrigatoriamente registradas no livro DIÁRIO DE OBRA, entre elas: 

a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) As modificações efetuadas no decorrer da obra; 

c) As consultas à fiscalização; 

mailto:sein.dpo@gmail.com


 

 

Secretaria de Infraestrutura  

DPO – Departamento de Projetos e Orçamentos 

  
 

Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves - 222 – Maranguape I – Paulista – PE – CEP: 53.440-600 

Fone: (81) 3437-2322 / 3437-2314 – CNPJ: 10.408.839/0001-17 - E-mail: sein.dpo@gmail.com 
 

 

3 

 

15 

 

 

 

d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-físico 

financeiro aprovado; 

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

f) As respostas às interpelações da fiscalização; 

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro. 

A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada 

quanto à perfeita execução do trabalho.  

6.0 MEDIDAS DE SEGURANÇA 

A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à 

proteção dos trabalhadores, observando as leis em vigor. O uso de equipamentos de segurança 

como botas, capacetes, cintos de segurança (trabalhos em altura superior a 2,00m), máscaras, 

etc., serão obrigatórios. A contratada deverá assumir toda responsabilidade sobre a segurança 

das obras. 

 

7.0 PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução desta obra será de 12 meses, contados a partir da emissão da ordem de 

serviço. 

 

8.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Disposições Preliminares 

• Caberá a contratada o planejamento administrativo e técnico, devendo submetê-lo, 

entretanto, a aprovação prévia da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PAULISTA. 
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• A obra de construção será executada de acordo com o Projeto de Arquitetura e 

especificações técnicas fornecidas pela Secretaria de Infraestrutura da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PAULISTA, por meio deste memorial descritivo e qualquer 

especificação complementar caso seja necessária durante a execução da obra. 

• Em caso de omissão das especificações inclusas neste documento, prevalecerá o disposto 

no Projeto de Arquitetura e vice-versa. Em casos especiais os critérios acima 

estabelecidos poderão ser alterados durante a execução da obra, mediante prévio 

entendimento entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, entendimento este cujas 

conclusões deverão ser expressas por escrito no DIÁRIO DE OBRAS. 

• As especificações técnicas só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, 

emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA. 

• Todo material de acabamento será apreciado pela equipe técnica da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PAULISTA antes da aplicação do mesmo, tais como: alambrado, tubo 

de ferro, tinta, piso, etc. Poderá ser solicitado pela fiscalização a contratada nota fiscal 

dos materiais a serem aplicados, para fins de observação de atendimento ao especificado 

e normas vigentes. 

• As empresas participantes do processo licitatório deverão ter ciência da localização da 

obra e fazer visita prévia (facultativo) ao local. 

 

Administração local 

A administração é formada por engenheiro da contratada para acompanhamento da obra, Três 

Encarregados em tempo integral exclusivo para cada frente de obra (Sendo dois a ser custeado 

pelo município), Apontadore e vigias durante período noturno. 
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Sistema de Esgotamento Sanitário – Sub Bacias 2, 3 e 4 

 

Ramal Predial 

Ramais de esgotos sanitários com utilização de tubo e conexções PVC série normal, DN 

100mm, para esgoto, inclusive a escavação e reaterro da vala. 

  

Caixa de inspeção 

Caixa em anéis em concreto pré-moldado, h=45cm, diâmetro 40cm, fundo em concreto magro e 

tampa em armado. Incluso a recomposição do passeio em concreto magro. 

 

Ligação domiciliar de esgoto 

Ligação de esgoto executado com Tubos e conexões em PVC soldável, PB, DN 100mm, Incluso 

caixa de inspeção. Ligação da casa até a caixa. 

 

Demolição de revestimento 

Serão demolidas manualmente com utilização de ferramentas manuais como alavancas marretas 

e escopos. 

O material resultante da demolição deverá ser enviado para o bota-fora. 

 

Piso cimentado com lastro de concreto 

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo 

mecânico da argamassa. 

Lastro de concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ 

brita 1) - preparo manual. 

 

Reaterro manual  

Reaterro manual apiloado com soquete. 
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Escavação manual  

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

  

Locação e nivelamento de emissário 

As alturas e alinhamentos dos tubos serão dados por um fio de nylon esticado com base nas 

referências topográficas, não superiores a 20,00 metros nas tangentes horizontais e verticais e 

5,00 metros nas curvas horizontais e verticais.  

 

Escavação mecanizada, carga descarga e transporte 

Escavação de valas e carga com utilização de escavadeira hidráulica. 

 

Reaterro mecanizado 

Os solos para a execução dos reaterros serão provenientes de áreas de empréstimos ou das 

próprias escavações no local e, deverão apresentar boa qualidade, ser isento de material orgânico 

e de impurezas. 

 

Regularização manual do terreno: 

Regularização manual apiloado com soquete. 

 

Assentamento de tubo de PVC 

O fundo da vala deverá ser de forma tal, que no assentamento dos tubos sejam evitados trechos 

com mudanças bruscas e saliências no seu leito.  

 

Poço de visita 

Serão executados poços de visita em anel de concreto pre-moldado, assentado com cimento e 

areia traço 1:3. As dimensões dos poços serão conforme projeto.  
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Tampão de concreto d=60cm 

O tampão em concreto fck 25mpa, malha em aço CA-50 6.3 caixilho de ferro. 

 

 

Teste de rede de esgoto 

Para realização do teste será utilizado caminhão pipa, que irá inserir água no sistema para que 

haja verificação do funcionamento do mesmo. 

 

Cadastro 

A empresa contratada executora dos serviços de implantação da rede, fará o AS-BUILT da 

implantação com cadastro de adutoras, coletores e interceptores. 

 

Tela de sinalização laranja 

Isolamento com montante de madeira tipo barrote 2”x2” e tela de sinalização laranja malha 

retangular, altura 1,2m. 

 

Fornecimento de tubo em PVC 

Tubo coletor de esgoto, PVC, JEI, DM 150mm. 

 

Recomposição de pavimento em paralelepípedo 

A recomposição do pavimento em paralelepípedos com reaproveitamento do paralelo e 

rejuntamento com argamassa de cimento e areia. 

 

Escoramento de valas com pranchão 

O escoramento realizado com pranchas metálicas deverá ter com comprimento 2m superior a 

altura da vala, cravadas 1,50m dentro do solo, aplicada com utilização escavadeira hidráulica. 
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A vala deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o 

preenchimento total da vala. 

 

Escoramento de valas com blindado 

O escoramento realizado com “blindados” metálicos, deverá ter altura superior à altura da vala 

o, aplicada com utilização escavadeira hidráulica a medida que se realiza a escavação. 

A vala deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o 

preenchimento total da vala. 

 

Rebaixamento de lençol freático 

Consiste na implantação de 60 ponteiras filtrantes, com um pequeno espaçamento entre elas (1 a 

2 metros) ao longo do perímetro da área a rebaixar, as quais são ligadas à rede coletora por meio 

de mangueiras plásticas. 

 

EEE 2513 – Em Memorial Descritivo complementar da Compesa VER ANEXO II DO 

PROCESSO LICITATÓRIO. 

 

POLICLÍNICA 

 

Limpeza manual 

Limpeza manual de vegetação superficial do terreno com utilização de enxada. 

 

Escavação Manual, carga descarga e transporte 

Escavação manual de vala com profundidade até 1,30 m, e transporte com caminhão basculante 

com distância de até 10 km. 

 

Reaterro manual  

Reaterro manual apiloado com soquete em camadas, até 20cm por camada. 
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Aterro manual  

Aterro manual de valas com solo argiloso-arenoso e compactação mecanizada em camadas, até 

20cm por camada. 

 

Concreto magro 

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo manual. 

 

Concreto de 25MPa  

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2, 3:2, 7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l. 

 

Concreto armado  

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2, 3:2, 7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l. Montagem e desmontagem de formas em chapa de 

madeira compensada resinada, 6 utilizações, armação em aço CA-50. 

 

Laje 

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota 

convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3).  

 

Impermeabilização de paredes com argamassa 

Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo 

impermeabilizante. 
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Chapisco 

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, 

argamassa traço 1:3 com preparo manual. 

Massa única  

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA), preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, 

espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

Emboço 

Emboço, para recebimento revestimento cerâmico, em argamassa traço 1:2:8 (CIMENTO, CAL 

E AREIA MÉDIA), preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, 

espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

Forro de Gesso 

Forro em placas de gesso, dimensões 60x60cm e espessura de 12mm. 

Alvenaria de ½ vez 

Alvenaria de 1/2 vez em blocos cerâmicos furados na vertical 9x19x19cm, assentado com 

argamassa traço 1:4 (cimento, areia), espessura da argamassa de 1cm.  

Alvenaria de 1 vez 

Alvenaria de 1 vez em blocos cerâmicos furados na horizontal 9x19x19cm, assentado com 

argamassa traço 1:4 (cimento, areia), espessura da argamassa de 1cm. 

Revestimento Cerâmico 

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 

35x45cm. 

 

Piso Cerâmico 

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. 

Observar a planta de detalhe do projeto. 
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Rodapé 

Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. 

 

Piso em granilite 

Piso em granilite na cor cinza, espessura de 8mm. 

 

Piso cimentado  

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo 

mecânico da argamassa. 

 

Estrutura de madeira para telhado com telhas em fibrocimento  

Fabricação e instalação de estrutura de madeira aparelhada para telhados com até 2 águas e para 

telha em fibrocimento, incluso transporte vertical. Observar detalhe no projeto.  

 

Telhamento com telha em fibrocimento 

Telhamento com telha em fibrocimento, com 2 águas, incluso transporte vertical. 

Estrutura de metálica para telhados  

Fabricação e instalação de estrutura metálica tipo SHED com ligações perfuradas, incluso perfis 

metálicos, chapas mão de obra e transporte vertical.  

Telhamento com telha em alumínio 

Telhamento com telha em alumínio, 0,5mm de espessura com 2 águas, incluso transporte 

vertical. 

Kit de porta de madeira 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, espessura 3,5cm, itens inclusos: 

dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução de furo, fornecimento e 

instalação, tamanhos 80cm a 90cm x 210cm. 
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Porta de alumínio 

Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, com vidro, batente, acabamento dom 

acetato e ferragens. 

Janela de alumínio 

Janela de correr em alumínio, com 2 e 4 folhas para vidro, com vidro, batente, acabamento dom 

acetato e ferragens. 

Janela de maxim-ar em alumínio para vidro, com vidro, batente, acabamento dom acetato e 

ferragens. 

Aplicação de fundo selador 

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 

Pintura Tinta látex Acrílica em paredes internas / externas 

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, cor a ser 

definida. 

Aplicação e lixamento de massa látex no teto 

Aplicação e lixamentoe de massa látex em teto, uma demão. 

Aplicação manual de pintura no teto 

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em teto, duas demãos. 

Pintura com cal e fixador 

Pintura tipo caiação, executados com tinta branca a base de cal e utilização de fixador. 

Pintura em esmalte sintético 

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel 

sobre superfícies de madeira. 

Aplicação e lixamento de massa a óleo 

Aplicação e lixamento de massa a óleo sobre selador. 

Aplicação de fundo selador 

Aplicação de fundo sintético selador para madeira, uma demão. 
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Plantio de árvores 

Plantio de árvore ornamental (Oiti/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da região) com altura 

menor ou igual a 2m. 

Plantio de grama 

Plantio de grama (equivalente da região) em placas. 

Escavação manual  

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.  

Alvenaria de 1 vez 

Alvenaria de 1 vez em blocos cerâmicos furados na vertical 19x19x19cm, assentado com 

argamassa traço 1:4 (cimento, areia). 

Piso intertravado  

Execução de piso intertravado, com bloco retangular cor natural e colorido de 20 x 10 cm, 

espessura 6 cm. Os blocos serão assentados sobre uma camada de areia média e rejuntados com 

pó de pedra. A compactação será com placa vibratória reversível. 

Regularização Manual 

O corte ou aterro deverá ser executado de forma manual utilizando ferramentas manuais como 

pás, enxadas e réguas. 

Execução de sub-base estabilizada 

Sub-base em BGS com 20cm de espessura, incluindo espalhamento, homogeneização, 

umidificação e compactação. 

Piso direcional 

Piso tátil direcional e/ou alerta, em concreto, dimensões 25x25cm, na cor amarelo, aplicado, 

rejuntado. 

Rampa de acessibilidade  

A construção da rampa de acessibilidade terá inclinação máxima de 8,33%, em piso de concreto 

desempolado manualmente, com lajota de concreto podotátil de 25x25cm. 
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PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO PEDRO E SINALIZAÇÃO DA RUA JOÃO 

ALFREDO 

 

Terraplenagem 

DNER-ES 278/97 Serviços Preliminares 

DNER-ES 280/97 Cortes 

DNER-ES 282/97 Aterros 

 

Pavimentação 

DNER-ES 299/97 Regularização do Subleito 

DNER-ES 301/97 Sub-Base Estabilizada Granulometricamente 

 

Drenagem 

DNIT 020/2006 Meios-Fios e Guias 

DNIT 026/2004 Caixas coletoras 

DNIT 027/2004 Demolição de dispositivo de concreto 

DNIT 028/2004 Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem 

 

Acessibilidade 

NBR 9050/20 Acessibilidade à Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos 

ABNT 16537/16 Acessibilidade Sinalização Tátil 

 

Rebaixamento de Pena D’água, rebaixamento de distribuidor e instalações das conexões: 

Quando necessária, serão realizados serviços de rebaixamento de pena d’água, rebaixamento do 

distribuidor de 110mm e as instalações das conexões das redes da COMPESA, em decorrência 

de alterações do greide do logradouro ou de implantação ou alteração de qualquer outro 

equipamento urbano (galeria pluvial, redes de telefonia e de eletrificação, etc). 
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Escavação em Material de 1° categoria: 

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nesta especificação, todas 

as prescrições da NBR 6122.  

As escavações serão todas realizadas em material de 1ª categoria.  

Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente coeso, tais 

como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem 

componentes orgânicos, formados por agregação natural, que possam ser escavados com 

ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á 

também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, 

diâmetro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em 

geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria.  

Antes de iniciar os serviços de escavação, deverá efetuar levantamento da área da obra que 

servirá como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados. 

As escavações além de 1,50m de profundidade serão taludadas ou protegidas com dispositivos 

adequados de contenção. Quando se tratar de escavações permanentes deverão seguir os projetos 

pertinentes.  

A execução das escavações implicará responsabilidade integral pela sua resistência e 

estabilidade.  

Remoção de material de escavação: 

Os materiais provenientes das escavações serão removidos através de carga mecânica em 

caminhão basculante para o bota fora licenciado. 

Regularização do subleito: 

A regularização é um serviço que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via 

pública, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura máxima da camada será de 15 cm, 

sendo executados com o auxílio de equipamentos apropriados para o serviço.  

De maneira geral, consiste num conjunto de operações, tais como aeração, compactação, 

conformação etc., de forma que a camada atenda as condições de grade e seção transversal 

mailto:sein.dpo@gmail.com


 

 

Secretaria de Infraestrutura  

DPO – Departamento de Projetos e Orçamentos 

  
 

Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves - 222 – Maranguape I – Paulista – PE – CEP: 53.440-600 

Fone: (81) 3437-2322 / 3437-2314 – CNPJ: 10.408.839/0001-17 - E-mail: sein.dpo@gmail.com 
 

 

3 

 

28 

 

 

 

exigida. Toda a vegetação e material orgânico, porventura existente no leito da rodovia, deverão 

ser removidos. 

Os cortes serão executados rebaixando o terreno natural para chegarmos à grade de projeto, ou 

quando se trata de material de alta expansão, baixa capacidade de suporte ou ainda, solo 

orgânico, o CBR > = a 10%.  

Os aterros são necessários para a complementação do corpo estradal, cuja implantação requer o 

depósito de material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas.  

A camada de regularização deverá estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de 

compactação deverá ser de no mínimo 100% em relação a massa específica aparente seca 

máxima obtida na energia Proctor Intermediário.  

Após a regularização, o subleito receberá um colchão cujo material terá expansão igual ou 

inferior a 2%. 

 

Execução de aterro com compactação mecânica: 

Aterros são segmentos de rodovias, cuja implantação requer o depósito de materiais, no interior 

dos limites das seções de projeto (off-sets), que definem o corpo do terrapleno. Os materiais 

podem ser provenientes de cortes e/ou empréstimos.  

As operações de aterro compreendem descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente 

umedecido ou aeração, e compactação, com CBR > ou = a 20%, dos materiais destinados a:  

a) Construção do corpo do aterro, abaixo da cota correspondente ao greide de terraplenagem;  

b) Construção da camada final do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem;  

c) Substituição eventual dos materiais de qualidade inferior previamente retirados, a fim de 

melhorar as fundações dos aterros e/ou cortes. 

d) A compactação será realizada através do rolo compactador pé de carneiro 

Sub-base: 

Consiste na execução de uma camada constituída pelo entrosamento de agregado graúdo 

devidamente preenchido por agregado miúdo de faixa granulométrica especificada. O material 
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que constituirá a referida sub-base deverá ser disposto uniformemente sobre o leito estradal em 

camadas e espalhado de forma a evitar a segregação. Após o espalhamento, o material deverá 

ser compactado por meio de equipamentos apropriados e preenchido com material de 

granulometria mais fina.  

 

Meio-fio de concreto: 

Será executado meio-fio em concreto, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3. Ao 

longo das ruas deverão ser executados meio-fios em concreto pré-moldado de acordo com as 

dimensões e localizações definidas no projeto. O concreto das peças pré-moldadas deverá ter 

uma resistência característica aos 28 dias fck ≥ 15,0Mpa.  

Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro linear (m). 

 

Linha d’água em concreto: 

Linha d água O concreto das peças pré-moldadas deverá ter uma resistência característica aos 28 

dias fck ≥ 20,0Mpa. A linha d’água terá largura de 25cm, espessura de 15cm, assentado sobre 

camada de regularização de concreto magro com 5cm de espessura. 

Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro linear (m). 

Pavimento em paralelepípedo: 

O Pavimento será em paralelepípedos de pedra graníticos, provenientes de rocha sã, aparelhados 

e apresentar faces de forma aproximadamente retangular, sem arestas quebradas. Quando 

percutidos com um martelo seu som deverá ser claro. 

Rejuntamento: Deverá ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3, após 

o assentamento e compactação das pedras com a prévia varrição da superfície por ela definida. 

A varrição tem por finalidade a limpeza das juntas formadas entre as pedras. 

Demolição de calçadas: 

Serão demolidas manualmente com utilização de ferramentas manuais como alavancas marretas 

e escopos. 

mailto:sein.dpo@gmail.com


 

 

Secretaria de Infraestrutura  

DPO – Departamento de Projetos e Orçamentos 

  
 

Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves - 222 – Maranguape I – Paulista – PE – CEP: 53.440-600 

Fone: (81) 3437-2322 / 3437-2314 – CNPJ: 10.408.839/0001-17 - E-mail: sein.dpo@gmail.com 
 

 

3 

 

30 

 

 

 

O material resultante da demolição deverá ser enviado para o bota-fora. 

Remoção de entulho ou metralha: 

Os entulhos e/ou metralha proveniente das demolições e das escavações serão removidos através 

de carga mecânica em caminhão basculante para o bota fora licenciado. 

Regularização manual do terreno com corte ou aterro: 

O corte ou aterro deverá ser executado de forma manual utilizando ferramentas manuais como 

pás, enxadas e réguas. 

Rampa de acessibilidade  

A construção da rampa de acessibilidade terá inclinação máxima de 8,33%, largura de 1,2m até 

2,0m, em piso de concreto desempolado manualmente, com lajota de concreto podotátil de 

25x25cm. Ver detalhe no projeto. 

Algumas rampas terão guarda-corpo/corremão de aço galvanizado de 0,92m de altura, 

montantes tubulares de 1.1/2” espaçados de 1,20m, 3 travessas horizontais tubulares 1.1/2”,  

fixado com chumbador mecânico e pintura com esmalte sintético, na cor a definir. Observar 

projeto. 

Passeio  

Primeiramente, onde há piso de calçadas existentes e de acordo com o projeto indicar 

demolição, deverá proceder com a demolição inclusive do lastro e fazer a sua remoção, 

ENVIANDO PARA O BOTA-FORA LICENCIADO. Após isto, sobre a camada granular 

devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma 

ao concreto a ser lançado. 

A calçada será feita em concreto de 20 Mpa, usinado, com espessura de 5cm e junta de dilatação 

seca. 

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do 

concreto; 

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, 

aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. 
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As calçadas terão espessura de 5cm e será feito um aterro de 15cm para o nivelamento, com a 

devida regularização. 

Galerias:  

Serão utilizados tubos de concreto CA1 – DN 40 e 60cm, a serem utilizados nas galerias serão 

inspecionados pela fiscalização. Os sistemas de tubos para drenagem pluvial e suas variações de 

aplicações estão desenhados para proporcionar capacidade hidráulica baseando-se no tamanho e 

inclinação da tubulação. O alinhamento ou a linha do tubo é a posição horizontal do mesmo, 

enquanto que a inclinação é a inclinação vertical do tubo. Para que um sistema de águas da 

chuva, sanitário ou de rodovias funcione como se desenhou, é importante instalar o tubo com a 

linha e inclinação adequadas.  

O alinhamento é determinado mediante o levantamento topográfico do local. Uma vez que a 

vala tenha sido escavada ao longo do alinhamento horizontal, deve-se colocar o material de 

suporte (camada) com a espessura adequada. A parte superior do material de suporte deve 

ajustar-se para permitir acomodar a diferença entre o nível de arrasto do traço (linha de fluxo) e 

a espessura da parede do perfil do tubo (diferença entre diâmetro externo e diâmetro interno) 

calculando sempre a inclinação do projeto.  

Caixa coletora: 

As caixas serão executadas junto às redes laterais, com o objetivo de captar as águas pluviais e 

conduzi-las a rede condutora do deflúvio pluvial. Será construída em alvenaria nas dimensões 

25x85x100cm. A tampa será em grade de concreto com dimensões 30x95cm 

A operação de preparo do local e construção das bocas de lobo se dará pela seguinte forma:  

a) escavação e remoção do material existente, de forma a comportar a caixa coletora prevista, e 

instalação do gabarito;  

b) início do levantamento das alvenarias, rejuntados com arg. ci.- ar., 1:4 até atingir o respaldo 

da alvenaria e a cota pretendida e fechamento hermético com a tampa de concreto armado.  

c) instalação de meio-fio.  
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d) As bocas de lobos e tampas terão variações de acordo com o diâmetro do tubo dimensão de 

acordo com os detalhes tipos apresentadas nos mesmos. 

Poço de visita 

Poço de visita circular em alvenaria de tijolos cerâmicos, diâmetro interno igual a 1,20m e 

profundidade até 1,50m, incluindo tampão circular em ferro fundido, com diâmetro de 60cm. 

Sinalização horizontal  

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de 

vidro. 

Placa de identificação de rua 

Placa de aço esmaltada , para identificação de rua, nas dimensões 45x20cm. 

Sinalização vertical e suporte metálico  

A sinalização vertical, é composta por placas de sinalização que tem por objetivo aumentar a 

segurança, ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e fornecer informações aos usuários da 

via. As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas de aço laminado a 

frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à rodovia.  

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada mediante a aplicação 

de películas refletivas, com coloração invariável, tanto de dia como à noite. Os suportes das 

placas serão metálicos Ø 2”. As placas que serão utilizadas nas vias são: - Placa de 

Regulamentação (GTGT totalmente refletiva): * Circulares com fundo branco, tarja vermelha 

símbolo e inscrições em preto; e placa de parada obrigatória. - Placa de Advertência (GTGT 

totalmente refletiva) com fundo amarelo, bordas e símbolos em preto conforme previsto Normas 

descritas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (CONTRAN), Conselho Nacional de 

Trânsito. A medição da sinalização vertical será feita por metro quadrado de placa. 

Pintura de meio fio 

Consiste na execução de pintura de meio fio com caiação que tem a função de definir e orientar 

a trajetória do que é ou não permitido estacionar. Deverá ser executada uma sinalização 

horizontal simples e contínua. 
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A durabilidade deve ser de 12 meses. Os serviços de sinalização horizontal serão medidos por 

metro linear executado. 

MACRODRENAGEM 

Escavação mecanizada, carga descarga e transporte 

Escavação de valas e carga com utilização de escavadeira hidráulica (1,2m³), com profundidade 

1,5m a 4,0m (Medida média entre montante e jusante), largura da vala 1,5 a 2,5m, e transporte 

com caminhão basculante com distância de até 12 km. 

Reaterro mecanizado 

Os solos para a execução dos reaterros serão provenientes de áreas de empréstimos ou das 

próprias escavações no local e, deverão apresentar boa qualidade, ser isento de material orgânico 

e de impurezas. 

Escoramento de valas com pranchão 

O escoramento realizado com pranchas metálicas deverá ter com comprimento 2m superior a 

altura da vala, cravadas 1,50m dentro do solo, aplicada com utilização escavadeira hidráulica. 

A vala deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o 

preenchimento total da vala. 

Escoramento de valas com blindado 

O escoramento realizado com “blindados” metálicos, deverá ter altura superior a altura da vala 

o, aplicada com utilização escavadeira hidráulica a medida que se realiza a escavação. 

A vala deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o 

preenchimento total da vala. 

Rebaixamento de lençol freático 

Consiste na implantação de 60 ponteiras filtrantes, com um pequeno espaçamento entre elas (1 a 

2 metros) ao longo do perímetro da área a rebaixar, as quais são ligadas à rede coletora por meio 

de mangueiras plásticas. 

 

 

mailto:sein.dpo@gmail.com


 

 

Secretaria de Infraestrutura  

DPO – Departamento de Projetos e Orçamentos 

  
 

Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves - 222 – Maranguape I – Paulista – PE – CEP: 53.440-600 

Fone: (81) 3437-2322 / 3437-2314 – CNPJ: 10.408.839/0001-17 - E-mail: sein.dpo@gmail.com 
 

 

3 

 

34 

 

 

 

Esgotamento com bombas 

Esgotamento de vala com bomba centrifuga elétrica ou a combustão, com utilização de mangote 

para direcionamento do fluido.  

Fornecimento e assentamento de aduelas e caixas de ligação 

Antes de iniciar o assentamento das aduelas, o fundo da vala deve estar regularizado e com a 

declividade prevista em projeto. Transportar com auxílio da escavadeira a aduela para dentro da 

vala, com cuidado para não danificar a peça. Limpar as faces externas dos encaixes das aduelas. 

Posicionar os encaixes da aduela a peça já assentado, proceder ao alinhamento e realizar o 

encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de montante para jusante. 

Finalizado o assentamento, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa, aplicando o 

material na parte externa de todo o perímetro do encaixe da aduela, e envolve o encaixe com 

bidim. 

Fornecimento e assentamento de caixa de ligação de aduelas 

As caixas devem ser confeccionadas em concreto armado fck 30Mpa, paredes e lajes com 20 cm 

de espessura, dimensões internas que seja capaz de abraçar as aduelas. 

Muro de gabião 

Será constituído com gaiolas metálicas preenchidas com pedras britadas arrumadas 

manualmente e construídas com fios de aço galvanizado em malha hexagonal com dupla torção, 

o processo de preenchimento com as pedras, sendo aplicadas em três camadas, acomodando-as 

para que não sobrem muitos vazios. A cada camada (1/3 da altura do gabião), deve-se aplicar 

dois tirantes metálicos, sem esticá-los muito para não haver deformação da gaiola. 

Regularização e Compactação 

Regularização e Compactação de subleito com CBR > ou = a 10% 
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ESTUDOS DE TRANSIENTES HIDRÁULICOS DA LINHA DE RECALQUE DA EEE 

25.13 

 

Os estudos de transientes hidráulicos são importantes para entender o comportamento da 

velocidade de um fluído e sua variação de pressão, evitando assim, a ruptura de certas 

canalizações que não apresentam coeficientes de segurança suficientes, principalmente onde as 

canalizações são operadas por bombeamento (recalque). 

 

As seguintes situações de operações devem ser avaliadas quanto à possibilidade de efeitos 

transitórios, eventuais riscos de rompimento da tubulação e/ou situações que coloquem o 

sistema projetado em risco: 

 

- Partida e parada de conjuntos moto-bomba; 

- Fechamento de válvulas ou registros; 

- Operação das válvulas de controle; e/ou 

- Qualquer evento na linha que cause variação na velocidade do escoamento. 

 

As seguintes etapas devem ser consideradas para elaboração do estudo de transientes: 

 

1 - Escolha do software; 

2 - Definição das condições de contorno; 

3 - Definição de cenários;  

4 - Definição da Alternativa Ótima para a solução do transitório 

 

SOFTWARE 

As simulações das situações de transientes hidráulicos devem ser realizadas com o auxílio dos 

softwares: Hammer, Surge, ou similar. 
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CONDIÇÕES DE CONTORNO 

As condições de contorno devem ser compatíveis com o projeto hidráulico no caso de linhas 

novas e compatíveis com as instalações reais no caso de linhas existentes e sistema de proteção 

existente. 

No caso de linhas existentes a confiabilidade no cadastro ou “as-built” irá garantir a qualidade 

do estudo e eventuais soluções. Caso necessário, de sondagem devem ser contratados ou 

elaborados paralelamente para subsidiar o estudo de transientes. Os serviços topográficos estão 

inclusos nos serviços. 

A tubulação deve ser dividida em segmentos para o cálculo dos transientes. Os segmentos não 

devem estar distantes em mais de 100 m, além de todos os pontos altos e baixos, válvulas de 

retenção, válvulas de manobra ao longo da linha, curvas, descargas, ventosas e eventuais 

derivações da linha. Considerar as características de cada material, em cada segmento, não 

adotar valores médios nos cálculos.  

Após a definição do traçado da tubulação que resulte em ponto notável que seja necessária a 

execução de bloco de ancoragem ou outro elemento estrutural de travamento (curvas 

horizontais, verticais, pontos vizinhos a travessias aéreas, etc), este ponto deverá ser apresentado 

em forma de tabela no memorial descritivo, com indicação das pressões em regime permanente, 

máximas e mínimas transitórias de modo a subsidiar o projeto estrutural da peça proposta.  

A definição do material da linha deve levar em consideração os valores de pressões máximas e 

mínimas, com indicação da classe de pressão e outras características relevantes para atender às 

condições na ocorrência de transientes. 

 

CENÁRIOS 

Para cada linha a ser estudada, deve-se analisar os seguintes cenários:  

a) Sem dispositivos de proteção – realizar o estudo de transiente considerando somente a linha 

pressurizada, sem nenhum tipo de dispositivo de proteção contra efeitos transitórios. As 

mailto:sein.dpo@gmail.com


 

 

Secretaria de Infraestrutura  

DPO – Departamento de Projetos e Orçamentos 

  
 

Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves - 222 – Maranguape I – Paulista – PE – CEP: 53.440-600 

Fone: (81) 3437-2322 / 3437-2314 – CNPJ: 10.408.839/0001-17 - E-mail: sein.dpo@gmail.com 
 

 

3 

 

37 

 

 

 

ventosas para retirada de ar no enchimento e operação da linha, caso existam, não devem ser 

consideradas neste cenário;  

b) Com dispositivos de proteção existentes – realizar o estudo de transiente considerando a 

linha pressurizada com os dispositivos existentes, apresentando um diagnóstico do sistema;  

c) Com dispositivos de proteção projetados – realizar o estudo de transiente com os 

dispositivos de proteção projetados, em linha nova, ou com dispositivos projetados para 

complementar a proteção existente, como por exemplo: ventosas com dispositivo de fechamento 

lento, reservatório hidropneumático - RHO, tanque alimentador unidirecional – TAU, válvulas de 

alívio, válvulas de jusante com definição de tempo de fechamento (gravidade), entre outros;  

d) Diferentes materiais – para o caso de linha nova realizar o estudo de transientes 

considerando diferentes materiais com comparação dos resultados;  

e) Para as tubulações existentes e novas, o estudo deve compreender a operação em separado 

de cada tubulação/trecho e operação conjunta e/ou em paralelo. 

 

ALTERNATIVA ÓTIMA 

Apresentar a alternativa ótima adotada em função dos cenários estudados, levando-se em 

consideração não somente critérios técnicos para atender as solicitações impostas pelo modelo 

hidráulico como também econômicos (custos de implantação, operação e manutenção). 

Antes da definição do dispositivo de proteção a ser implantado no sistema, se o mesmo for de 

grande porte (RHO’s, TAU’s, outros), deverá ser realizada reunião com a área operacional 

(USEM’s, UR’s, USPD) para a consolidação do equipamento escolhido.  

Na definição da solução ótima deverá ser considerada a importância da instalação no sistema em 

que ela está inserida de forma a definir a necessidade ou não de redundância da solução proposta 

(ex.: RHO + RHO, RHO + válvula de alívio, válvula de alívio + linha em PEAD, etc.). Outro 

fator a ser analisado é a necessidade de parada para vistorias e manutenção dos equipamentos 

constituintes do sistema de proteção (vasos de pressão do RHO, válvulas de alívio, etc.).  
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A concepção da solução deverá considerar a possibilidade de parada parcial, no caso de 

instalações redundantes, ou de parada total, no caso do tempo de parada ser comportado pelo 

sistema. Deve ser realizada uma avaliação específica das pressões negativas indicadas pela 

simulação, tais valores deverão ser confrontados com dados da literatura pertinente bem como 

dos fabricantes de dispositivos de proteção e tubulações.  

Caberá ainda análise detalhada da ocorrência de fenômenos de cavitação, formação de vapor e 

separação de coluna, bem como proposição de soluções para atenuar ou extinguir tais efeitos. 

 

APRESENTAÇÃO 

O Estudo de Transientes faz parte do projeto básico de engenharia e deve ser apresentado 

conforme orientações a seguir: 

- Memorial Descritivo; 

- Arquivo digital da simulação; 

- Localização dos dispositivos de proteção; 

- Perfil reduzido da(s) linha(s) e envoltórias de pressão; 

- Peças Gráficas; 

- Especificações Técnicas; 

- Plano de operação da(s) linha(s). 

 

Memorial Descritivo 

O memorial deve conter todas as condições de contorno consideradas na simulação e solicitadas 

pelo software utilizado. Informações como material da(s) tubulação(ões), diâmetro nominal e 

interno, nível do reservatório (fundo, mínimo e máximo), cota das tubulações e dispositivos, 

altura de entrada e saída das tubulações, celeridade de cada trecho, especificações das bombas 

(rotação, inércia, curva da bomba, entre outros), diâmetro dos orifícios das ventosas, 

especificações de RHOs, TAUs, tempo de fechamento de válvulas à jusante (gravidade), entre 

outras, devem ser apresentadas. 
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As análises e considerações do projetista devem ser descritas de forma ampla e irrestrita, não 

sendo permitida a utilização de soluções que impliquem em coeficientes ou informações que não 

possam ser divulgadas pelo projetista 

 

Os resultados devem ser apresentados em forma de tabelas e gráficos juntamente com texto 

justificando os dispositivos adotados. 

 

No memorial do estudo de transientes apresentar os dados e resultados utilizando as seguintes 

unidades: 

Vazão – l/s;  

Pressão – mca;  

Potência – CV;  

Diâmetro – mm;  

Extensão – km ou m;  

Declividade – m/m;  

Celeridade – m/s;  

Rotação – rpm;  

Sobrepressão, Subpressão – mca; 

 

Arquivo digital da simulação 

Os arquivos digitais da simulação hidráulica do transiente devem ser fornecidos a 

FISCALIZAÇÃO com todos os cenários estudados. 

 

Localização dos dispositivos de proteção 

Todos os dispositivos de proteção projetados e/ou existentes devem ser localizados na linha, 

mostrando a cota e localização em planta. A localização dos dispositivos deve estar 

compatibilizada nas peças gráficas do projeto hidráulico da linha. 
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Perfil da linha e envoltórias de pressão 

Junto com o memorial descritivo deve ser apresentado o perfil reduzido da linha nos diferentes 

cenários contendo as seguintes informações:  

 

- Perfil da Linha;  

- Linha Piezométrica no regime permanente; 

- Envoltória das pressões máximas e mínimas durante o transiente sem dispositivos de proteção; 

- Envoltória das pressões máximas e mínimas durante o transiente com dispositivos de proteção. 

 

O perfil reduzido deve ser apresentado em folha A4 ou A3, e estar em escala adequada. O eixo 

das ordenadas (y) deve conter os valores das cotas (elevação) em m e o eixo das abscissas (x) 

deve conter a extensão da linha em m.  

 

Deve também apresentar um gráfico contendo as envoltórias de pressão em formato A4 ou A3, 

em escala adequada, sendo que no eixo das ordenadas (y) deve conter os valores das pressões 

em mca e no eixo das abscissas (x) conter a extensão da linha em m. 

 

Peças Gráficas 

O detalhamento da solução escolhida deve ser desenvolvido apresentando todos os detalhes 

necessários à posterior execução da obra. Atender todas as exigências das Prescrições de Projeto 

Básico de Engenharia do Manual de Projetos de Saneamento - MPS. 

 

Especificações Técnicas 

A solução escolhida deve conter todas as Especificações Técnicas dos equipamentos e peças 

necessários à posterior execução da obra. Atender todas as exigências das Prescrições de Projeto 
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Básico de Engenharia do Manual de Projetos de Saneamento – MPS e do Manual de Projetos e 

Obras de Instalação Mecânica – MPOIM. 

 

Plano de operação da linha 

O Plano de operação da linha deve conter todas as definições de operação dos equipamentos 

e/ou das peças especiais que possam provocar efeitos transitórios na linha, bem como para os 

equipamentos projetados para reduzir este efeito 

 

Deve ser definido o modo de funcionamento de cada válvula, indicando o tempo associado ao 

percentual (%) de abertura da válvula, nas operações de fechamento e de abertura da válvula. 

 

Deve descrever a operação do sistema de proteção de cada trecho de tubulação. Indicar os 

cuidados na operação em série e/ou em paralelo, linha operando sozinha e linha com operação 

associada, quando existir.  

 

Deve descrever a operação do sistema de proteção com operação de um conjunto moto-bomba e 

com mais conjuntos. No caso de operação de mais de um conjunto moto-bomba definir o 

intervalo de tempo para ligar/desligar os conjuntos. 

 

9.0CASOS OMISSOS 

Os casos omissos de detalhes construtivos e especificações de materiais serão resolvidos pela 

equipe técnica da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA juntamente com os arquitetos e 

engenheiros da Contratada. 
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10.0 EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DE PAULISTA 
 

Yves Ribeiro                                    Prefeito do Município do Paulista 

Gilvandro Vieira                              Vice-Prefeito do Município do Paulista 

Eng° Lídio Sérgio Valença de Souza              Secretário de Infraestrutura 

 

 

 

Lídio Sérgio Valença de Souza 

Engenheiro Civil 

Secretário de Infraestrutura 
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