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1. APRESENTAÇÃO 

A Engesolo Engenharia Ltda. apresenta ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

Minas Gerais - DER/MG o Projeto de Engenharia Rodoviária para Implantação, 

Pavimentação e Obra-de-arte Especial na Interseção da MG-010 (Linha Verde) com o Acesso 

ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, relativo ao Contrato n°  PJU-24.005/08 

firmado entre as partes. 

Trata-se de um acesso a ser implantado a partir da pista principal da Rodovia MG-010 (Linha 

Verde), sentido Belo Horizonte - Confins, no segmento compreendido entre a interseção com a 

Rodovia MG-433 (Acesso a Santa Luzia) e a interseção com o Acesso ao Bairro Morro Alto/São 

Benedito/Bonsucesso, nas imediações do km 15 (Norte), envolvendo: 

— ramo de acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, com extensão de cerca de 

640m, transpondo a Rodovia MG-010 através de OAE do tipo túnel, a ser construido por sistema 

similar ao NATM - New Austrian Tunneling Method (método não destrutivo); 

— pista marginal externa ao ramo de acesso, com extensão de cerca de 540m, destinada basicamente 

ao tráfego de ônibus. 

Cabe ressaltar que o presente projeto trata do acesso ao Centro Administrativo para o fluxo de 

tráfego a partir de Belo Horizonte, já que o fluxo com origem no sentido oposto é de menor porte, 

portanto secundário, sendo conduzido pelo sistema de vias laterais da Rodovia MG-010. 

O Projeto Executivo ora apresentado contempla o detalhamento da alternativa de OAE selecionada 

pelo DER-MG entre as duas opções estudadas, na fase de Anteprojeto, para a transposição da 

Rodovia MG-010 no ramo de acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, a saber: 

— trincheira em concreto, implantada através de método convencional, com interrupção do fluxo de 

tráfego da via-tronco (processo destrutivo); 

— túnel, a ser construido por sistema similar ao NATM - New Austrian Tunneling Method (método 

não destrutivo), alternativa finalmente considerada. 

A apresentação do projeto contempla os seguintes volumes e anexos: 

— Volume 1 - Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência (o presente volume); 

— Volume 2 - Projeto de Execução; 



— Volume 3 - Memória Justificativa; 

— Anexo 3B - Estudos Geotécnicos; 

— Volume 3C - Memória de Cálculo de OAE; 

— Anexo 3D - Notas de Serviço e Cálculo de Volumes. 
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2. MAPA DE SITUAÇÃO 

Apresenta-se a seguir o Mapa de Situação da Interseção da MG-010 (Linha Verde) com o Acesso 

ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 
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3. RESUMO DOS ESTUDOS E PROJETOS 

3.1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

Os Estudos Topográficos foram realizados objetivando fornecer subsídios à elaboração dos estudos 

e projetos, consistindo basicamente de: 

— transporte de coordenadas e cotas a partir de dois marcos existentes dentro da área de 

implantação do Centro Administrativo, a saber (ver croqui de localização a seguir): 

MARCO COORDENADAS UTM COTA 
NORTE ESTE (m) 

CD1 7.812.625583 609.805,178 835,360 
CD2 7.812.384,103 609.368,458 812,928 

Tais marcos foram implantados com GPS diferencial, tendo como referência o Sistema 

Geodésico Brasileiro (datum horizontal SAD69); as cotas altimétricas são referenciadas ao nível 

do mar (marégrafo de Imbituba); 

— marcação e locação do eixo de referência, com a utilização de estação total, pelo bordo esquerdo 

do ramo de acesso ao Centro Administrativo; 

— nivelamento e contranivelamento do eixo locado com o emprego de nível; 

levantamento de seções transversais ao eixo locado, espaçadas a cada 20m ao longo do ramo de 

acesso e a cada 5m no segmento da OAE, com o emprego de estação total; 

— cadastro geral da plataforma da MG-010 e da faixa/área de abrangência do projeto, através da 

irradiação de pontos com o emprego de estação total, sendo coletados os seguintes elementos 

principais: bordas das pistas principais e marginais, acostamentos, canteiros, passeios, meios-fios, 

passarela, dispositivos constituintes do sistema de drenagem de água pluvial, redes de serviços 

públicos (posteamento, placas indicativas de gasoduto subterrâneo), dispositivos de segurança 

viária (placas do sistema de sinalização vertical, defensas, grades), pontos do terreno para 

definição do relevo, pé e crista de taludes, árvores, cercas limites da faixa de domínio com a 

identificação dos confrontantes, edificações com a identificação dos proprietários, sistema viário 

adjacente, etc. 



CD1 
14r781262$,583 
E.609.805,178 
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3.2 ESTUDOS DE TRÁFEGO E CAPACIDADE 

3.2.1 Introdução 

Os Estudos de Tráfego realizados para o dimensionamento dos segmentos interceptantes a que se 

refere o presente relato foram conduzidos pelo DEOP, em fase de estudo anterior à presente etapa 

de desenvolvimento do Projeto Executivo. 

Os dados de tráfego obtidos, após a adoção de alguns coeficientes de segurança para suas projeções, 

foram incorporados ao projeto na presente fase, sem a realização de novas pesquisas, conforme 

acordado entre o DER/MG e a Engesolo. 

Os volumes de tráfego para o dimensionamento do ramal de acesso foram fornecidos pelo DEOP, 

com base em previsões quanto ao número de pessoas que demandará o Centro Administrativo. 

Para a Rodovia MG-010, no segmento de interesse ao acesso, foram obtidos dados de pesquisa de 

tráfego no DER/MG, consolidados em volumes projetados para a rodovia, considerando um período 

de vida útil de projeto de 15 anos, a partir de 2007. 

O principal objetivo do presente estudo consistiu na consolidação e detalhamento de uma 

concepção para o acesso rodoviário ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, tendo-se 

considerado inicialmente várias alternativas de utilização de estruturas pré-existentes, especialmente 

no que toca às configurações de geometria e de drenagem, tanto do segmento da MG-010 

diretamente envolvido no estudo, como os ramais de acesso das interconexões dos denominados 

"Trevo do Jóquei" (interseção da rodovia MG-010 com o acesso leste à Santa Luzia através da 

MG-433/Avenida Brasília) e o "Trevo de São Benedito" (interseção com a via de ligação oeste-leste 

entre os bairros Morro Alto e São Cosme). 

Essas opções, após as considerações de suas características geométricas, cotejadas com a 

expectativa dos volumes demandados de tráfego, foram avaliadas como vias alternativas de caráter 

secundário, em função do baixo nível de operação admissivel para um volume de tráfego expressivo 

e da complexa solução em termos de desapropriação, na hipótese de adequá-las às necessidades dos 



8 

respectivos fluxos de tráfego. Estima-se que essas estruturas auxiliares absorveriam em torno da 

terça parte do fluxo previsto como de demanda ao Centro. 

Todavia, tendo em vista o porte da obra proposta e considerando-se o grau de estimativa que os 

dados obtidos possuem sobre a futura demanda, o dimensionamento da via de acesso não levou em 

conta esse aspecto de opção auxiliar ao atendimento da demanda pelos referidos dispositivos, tendo-

se dimensionado um acesso capaz de atender toda a demanda prevista. 

Além disso, no presente estudo, os volumes de tráfego obtidos, seja no DEOP, seja no DER/MG, 

foram afetados por um coeficiente adicional de 15%, visando garantir a hipótese de eventuais 

atrasos na implantação do empreendimento ou um horizonte mais longo para a vida útil do acesso. 

Cabe reafirmar que a preocupação em termos de tráfego do projeto é com o fluxo de ingresso no 

Centro, a partir de Belo Horizonte, já que o fluxo com origem nos demais sentidos é secundário, 

devendo ser absorvido pelo sistema de vias laterais da rodovia MG-010. Por sua vez, o tráfego de 

saída do empreendimento deverá ocorrer de forma diluída, em intervalos espaçados, cujo fluxo será 

também absorvido pelo sistema marginal da rodovia tronco. 

Os elementos obtidos são resumidamente apresentados a seguir. 

3.2.2 Estimativa de Tráfego na Via de Acesso ao Centro Administrativo no Horário de Ponta 

(DEOP) 

Os principais dados coletados são: 

— quantidade de funcionários: 16.000; 

— pessoal de apoio: 4.000; 

— total: 20.000; 

— utilização de ônibus coletivos articulados: 14.000 pessoas; 

— utilização de automóveis: 6.000 pessoas. 
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3.2.3 Hipóteses de Projeto 

Foram admitidas as seguintes hipóteses de projeto: 

— período de maior demanda no acesso: entre 07:30h e 09:00h (1,5 horas); 

— número de ônibus articulados: 14.000 pessoas com 60 passageiros/veículo = 233 ônibus; 

— coeficiente de segurança: 1,15 (15%); 

— volume horário de ônibus: 233 x 1,15/1,5 = 179 ônibus/h; 

— número de automóveis: 6.000 pessoas com 1,5 usuário por veiculo = 4.000 automóveis; 

— volume horário de automóveis: 4.000 x 1,15/1,5 = 3.067 automóveis/h; 

— fator de conversão de ônibus articulado em veículo de projeto = 4; 

— Volume horário de projeto: 3.067 + (4 x 179) = 3.783 veículos/h. 

3.2.4 Estimativa de Tráfego na MG-010 no Horário de Ponta (DER/MG) 

Dos Estudos de Tráfego realizados pelo DER/MG para o projeto de ampliação da Rodovia 

MG-010 foram extraídos os seguintes elementos para o segmento de interesse ao presente trabalho: 

— velocidade do fluxo livre = 110 lcm/h (-70 mi/h); 

- características do trecho em estudo: trecho plano, com rampa média de 1,99% e aclive 

específico em torno de 3,5% na extensão de 970m; 

- horário de ponta no trecho da MG-010 de interesse: entre 11:00h e 12:00h; 

relação do volume horário de ponta e do volume médio diário: kl = 8,1% do VMD; 

— pico dos 15 minutos em relação ao volume horário de ponta: PHF1 = 0,87; 

— fator k no horário entre 7:30 e 9:00h (maior demanda no acesso): ka = 7,0% do VMD; 

— fator PHF no horário de maior demanda no acesso: PHFa = 0,88; 

- VMD obtido na pesquisa, no sentido BHZ - CNF = 16.926 veículos/dia (2004); 

- VMD direcional projetado para o ano meta (15 anos) = 30.467 veículos/dia; 

- volume horário na rodovia, no período de maior demanda no acesso = 30.467 x 0,07/0,88 = 

2.424 veículos/h. 

No período de maior solicitação de demanda por parte do acesso ao Centro Administrativo, a 

rodovia apresentará um volume da ordem de 15% inferior em relação ao seu volume no horário de 

maior solicitação. 
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Por outro lado, tendo em vista tratar-se de um ramal direcional de acesso, a velocidade para o 

segmento poderia ser regulamentada com um valor mais baixo, exatamente por se tratar de uma 

transição a partir de uma via expressa, para atingir um empreendimento, em cujo entorno ocorre um 

trânsito de veículos de natureza local, inclusive ônibus, sendo indesejável a utilização de altas 

velocidades. 

A redução proposta na velocidade de regulamentação seria da ordem de 10%, isto é, considerar-se a 

velocidade operacional máxima permitida no ramal de acesso igual a 70 km/h (43,75 mi/h). 

Com um volume de 3.783 veic/h, com 3 faixas de tráfego, a densidade, de acordo com o HCM-

1994, será de 28,8, valor intermediário no nível de serviço "D". Adotando-se 4 faixas de tráfego, a 

densidade seria de 21,6, compatível com o nível de serviço "C". 

Considerando-se para os ônibus uma faixa exclusiva, e para os automóveis, com um volume 

estimado em 3.067 veículos na hora de pico, apenas 2 faixas de tráfego, a densidade neste último 

caso seria de 35, isto é, com o fluxo operando no nível da capacidade, no horário de ponta. A 

densidade de tráfego para 3 faixas para os automóveis seria de 23,4, isto é, ainda no âmbito do nível 

de serviço "C". 

A adoção de 4 faixas de tráfego no segmento de acesso ao empreendimento, inclusive no interior da 

estrutura de passagem sob a rodovia MG-010, permitiria manter um nível de serviço de mesma 

qualidade daquela considerada pelo DER/MG para a via expressa. 

3.2.7 Dimensionamento do Trecho de Transição 

Com base no estudo desenvolvido pelo DEOP, a solução geométrica apresentada aborda ainda um 

redimensionamento da plataforma da Rodovia MG-010, no âmbito do trecho de interesse, desde o 

ramal de entrada na via a partir do acesso secundário ao bairro Canaã, até logo após a confluência 

do local de saída da MG-010 com destino ao Centro Administrativo. 

Para assegurar um trecho de transição compatível com o porte do investimento, o estudo considerou 

a extensão disponibilizada na rodovia-tronco, com aproximadamente 1.200 pés (360 m) entre as 
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agulhas delimitadoras do trecho de divergência de fluxos e 2 faixas de tráfego iniciais na saída da 

rodovia ("two lane off-ramp"). 

Com base nessa configuração em termos de extensão e nos volumes envolvidos, seja na 

aproximação do trecho em estudo, seja após a saída para o acesso, foi dimensionada a interferência 

ocorrente nas duas faixas de tráfego contíguas ao segmento de transição (V12: volume estimado nas 

faixas 1 e 2, adjacentes ao acostamento), através da densidade de tráfego, obtida de um modelo 

matemático recomendado pelo HCM-1994, expresso por: 

DR  = 4,252 + 0,0086 V12  - 0,009 LD  e VI2 = VR + PFD (VF VR) 

onde: 

- DR: densidade de tráfego nsegmento de influência do ramal de acesso; 

- V12: fluxo de tráfego nas faixas contíguas ao acostamento, no início da transição; 

- LD: comprimento total do trecho de transição (1.200 pés ou 360m, no presente caso); 

- VR: fluxo total no ramal de acesso (3.783 veículos/h); 

- PFD: porcentagem dos veículos remanescentes na rodovia após o acesso; 

- VF: fluxo total de aproximação do segmento de transição (6.207 veículos/h). 

A estimativa da porcentagem de tráfego remanescente na rodovia tronco, isto é, volume de tráfego 

que, apesar de se situar nas faixas contíguas ao acesso, permanecem na rodovia principal, é dado em 

função do número de faixas de tráfego disponibilizadas para o trecho de transição. 

Para 3 faixas, PFD = 0,45; para 4 faixas, PFD  = 0,26 (HCM-1994). 

Nessas condições, a densidade obtida para ambas as configurações seria a seguinte: 

- 	para 3 faixas de tráfego: V1 2 = 3.783 + 0,45 x 2.424 = 4.874; DR  = 35,4> 35 —> nível "E"; 

- 	para 4 faixas de tráfego: V12  = 3.783 + 0,26 x 2.424 = 4.413; DR  = 31,4 > 28 —> nível "D". 

Para 4 faixas de tráfego, o segmento operaria na faixa média do nível "D". A opção recomendada 

para projeto será pois de considerar 4 faixas de tráfego no trecho da rodovia MG-010, na 

aproximação do acesso ao Centro Administrativo. 
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3.3 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

3.3.1 Introdução 

Os Estudos Geotécnicos foram desenvolvidos visando fornecer subsídios à elaboração do Projeto 

Geotécnico e de Terraplenagem, do Projeto de Pavimentação, do Projeto de OAE e do Projeto de 

Contenções, através do reconhecimento e caracterização dos materiais presentes na área e a serem 

trabalhados durante a execução da obra, envolvendo a realização das seguintes investigações: 

- sondagens a percussão/mistas no local de implantação da OAE (túnel) e de obras de contenções, 

com vistas ao reconhecimento do maciço natural existente lateralmente à MG-010, na faixa de 

desenvolvimento do ramo de acesso ao Centro Administrativo, e da plataforma da MG-010 

(implantada localmente com terraplenagem em seção mista); 

- sondagens a poço/trado e ensaios de campo (densidade "in situ") dos materiais a serem 

movimentados na terraplenagem (cortes) e materiais constituintes do subleito das plataformas 

das vias a pavimentar (ramo de acesso ao Centro Administrativo e pista marginal externa a esse 

ramo), bem como coleta de amostras para a realização de ensaios em laboratório; 

- estudos específicos para a avaliação dos parâmetros de cisalhamento dos materiais constituintes 

do maciço natural a ser terraplenado (corte) para a implantação das vias, envolvendo a 

realização de sondagens a poço, coleta de blocos de amostras indeformadas e ensaios especiais 

em laboratório. 

Os Estudos Geotécnicos envolveram também a identificação das fontes de materiais de construção 

para emprego nos serviços de implantação da obra e, ainda, a identificação de áreas de bota-fora 

para a disponibilização dos volumes de materiais provenientes da escavação (terraplenagem). 

3.3.2 Estudos dos Locais de OAE e de Obras de Contenção 

As investigações geotécnicas no local de implantação da OAE (túnel) e de obras de contenções 

foram realizadas com base em plano de sondagem previamente elaborado, envolvendo a realização 

de sondagens a percussão tipo SPT e mista/rotativa, sendo: 

— 08 (oito) furos de sondagem a percussão 4 2 1/2", com ensaio de penetração dinâmica (SPT) a 

cada metro, conforme NBR 6484/2001 - "Solo - Sondagens de Simples Reconhecimento com 

SPT", da ABNT; 
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3.2.5 Nível de Serviço na Rodovia MG-010 

Nessas condições, o estudo realizado pelo DEOP prossegue na determinação do volume de projeto 

na MG-010, no trecho de aproximação da agulha de saída em direção ao acesso. Esse volume 

deverá se constituir da soma dos volumes horários ocorrentes no período de maior demanda de 

tráfego em direção ao Centro Administrativo, ou seja, 2.424 + 3.783 = 6.207 veículos/h. Nesse 

volume, segundo esses estudos, estariam incluídos os veículos com origem no ramal da interseção 

com a Rodovia MG-433 (acesso a Santa Luzia). 

Na simulação realizada, com a adoção de 3 ou 4 faixas de tráfego nesse intervalo, o volume horário 

por faixa seria respectivamente de 2.069 veículos/h para 3 faixas e 1.552 veículos/h para 4 faixas de 

tráfego. 

Para uma velocidade operacional de 110 km/h (70 mi/h) na rodovia, a densidade de tráfego será de 

29,6 para 3 faixas e 22,2 para 4 faixas. 

Segundo o Highway Capacity Manual (HCM-1994), com esses valores de densidade, o nível de 

serviço para 3 faixas situar-se-ia no terço final do nível "D", cuja densidade limite é dada por 

32 veículos/milha/faixa. O nível de serviço para 4 faixas de tráfego, por outro lado, situa-se no nível 

"C", cuja densidade limite é igual a 24 veículos/milha/faixa. 

O nível de serviço "C" foi o padrão recomendado pela administração do DER/MG no projeto de 

ampliação da Rodovia MG-010. 

3.2.6 Dimensionamento da Via de Acesso 

No presente estudo, considerou-se para a via de acesso ao Centro Administrativo uma planimetria 

representada por uma curva de raio aproximadamente igual a 280 m, sem transição, ou de 250 m 

com transição. 

Teoricamente, para essa configuração e com uma superelevação confortável de apenas 2%, a 

velocidade possível, com segurança, nas condições de pavimento molhado, seria igual a 76,5 km/h 

(Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do DNER-1999). 
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_ 01 (um) furo de sondagem mista/rotativa iji BX-SPT, com coroa de wídia (não foi atingida a 

rocha), com ensaio de penetração dinâmica (SPT) a cada metro no trecho em solo. 

Os boletins de sondagem são apresentados no Anexo 3B - Estudos Geotécnicos. A locação dos 

furos de sondagem é apresentada nos seguintes desenhos constantes do Volume 2 - Projeto de 

Execução: 

— "Projeto Geométrico - Planta, Seções Tipo e Detalhes" (folha: GM-01); 

_ "Projeto Geométrico - Perfis - Acesso ao CAMG e Pista Marginal" (folha: GM-02). 

3.3.3 Caracterização Geotécnica do Maciço Natural e da Faixa de Implantação da OAE 

A obra em questão se implanta em terrenos siltosos (argilosos e/ou arenosos), típicos da 

decomposição/alteração das rochas gnáissicas-migmatíticas do embasamento cristalino do chamado 

Complexo Belo Horizonte (Arqueano). 

O perfil típico dos terrenos é encimado por solos silto-argilosos, medianamente compactos, rosados 

a avermelhados, de espessura média da ordem de meia dezena de metros, seguidos de siltes cada 

vez mais arenosos e compactos, descorados (amarelados e esbranquiçados), constituindo a transição 

de uma a uma e meia dezenas de metros. 

O NA freático se situa nesta camada de solos descorados, oscilando em geral dentro da segunda 

dezena de metros de profundidade (de 12 a 22 m). 

A rocha alterada aparece nos furos de sondagem além dos vinte metros. 

A escavabilidade dos terrenos foi considerada, em projeto, como l a  categoria. 

3.3.4 Estudos dos Materiais de Cortes e Subleito 

As investigações dos materiais a serem movimentados durante a implantação da obra (corte do 

maciço natural a ser efetuado para a implantação do ramo de acesso ao Centro Administrativo e da 

pista marginal externa a esse ramo), bem como dos materiais constituintes do subleito das vias a 
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pavimentar envolveu a realização de sondagens a poço/trado, com a classificação expedita dos 

materiais e verificação da presença de lençol freático (NA). 

Foi ainda efetuada a coleta de amostras para a realização, em laboratório, de ensaios rotineiros de 

caracterização física (granulometria por peneiramento e sedimentação, limite de liquidez e limite de 

plasticidade) e caracterização mecânica (compactação com a energia do Proctor normal e ISC) dos 

materiais. 

Com vistas à quantificação do item de serviço "Compactação de bota-fora a 80% do Proctor 

normal", cujo volume considerado é geométrico, medido após compactação, foram ainda realizados 

ensaios para determinação da densidade "in situ" dos materiais do maciço (corte). O quadro a seguir 

sintetiza os resultados obtidos. 

CONDIÇÕES "IN SITU" 

CONDIÇÕES EM 
LABORATÓRIO 

(COMPACTAÇA0 

CONDIÇÕES NO 
BOTA-FORA 

(COMPACTAÇÃO FATOR DE 

FURO PROFUN- (CORTE) PROCTOR NORMAL - PROCTOR NORMAL - CONVERSÃO 

N° DIDADE GC = 100hi PN) GC = 80% PN) DENSIDADE 
(m) (BOTA-FORA - 

DENSIDADE UMIDADE DENSIDADE UMIDADE DENSIDADE - CORTE) 
SECA NATURAL SECA ÓTIMA SECA 
(Vm3) (%) (Um') (*A) (Um') 

2,00 -2,20 1,168 23,7 1,552 25,6 1,242 0,87 
02 

1,449 22,6 1,547 24,1 4,00 - 4,20 1,238 1,10 

2,00 - 2,20 1,328 19,3 1,628 19,7 1,302 1,00 
03 

1,554 19,4 1,578 22,8 1,262 5,00 - 5,20 1,05 

2,00 - 2,20 1,421 22,7 1,647 20,8 1,318 1,18 
04 - - 	- 

1,457 18,6 1,691 17,2 1,353 1,16 5,00 - 5,20 

1,00 - 1,20 1,261 22,9 1,516 25,8 1,213 0,92 
07 --- 

1,135 25,2 1,504 25,5 ..... 3,00-3,20 1,203 0,93 

2,00 - 2,20 1,378 14,2 1,713 18,1 1,370 0,79 
09 ---- - 

1,460 17,8 5,00 - 5,20 1,653 19,8 1,322 0,99 
- 

1,361 20,6 1,603 21,9 Média - 1,282 1,00 

Os boletins de sondagem e quadros-resumo de ensaios são apresentados no Anexo 3B - Estudos 

Geotécnicos. 

A locação dos furos de sondagem é apresentada nos seguintes desenhos constantes do Volume 2 - 

Projeto de Execução: 

- "Projeto Geométrico - Planta, Seções Tipo e Detalhes" (folha: GM-01); 

- "Projeto Geométrico - Perfis - Acesso ao CAMG e Pista Marginal" (folha: GM-02). 
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O desenho "Projeto Geotécnico e de Terraplenagem - Perfil Geotécnico - Acesso ao CAMG e Pista 

Marginal" (folha: TR-04), constante do Volume 2 - Projeto de Execução, ilustra a natureza dos 

materiais presentes na área. 

3.3.5 Estudos de Corte - Ensaios Especiais 

Com vistas ao fornecimento de subsídios à realização das análises de estabilidade do talude de corte 

a ser configurado pelos serviços de terraplenagem para a implantação da obra (ramo de acesso ao 

Centro Administrativo e pista marginal, lado direito), foram realizados estudos específicos para a 

avaliação dos parâmetros de cisalhamento dos materiais constituintes do maciço natural, 

envolvendo: 

— sondagens a poço e coleta de 02 (dois) blocos de amostras indeformadas (poço de inspeção PI-01 

e PI-02) para a realização de ensaios em laboratório; 

— ensaios de densidade "in situ", de caracterização física (granulometria por sedimentação, limites e 

densidade real) e caracterização mecânica (compactação Proctor normal); 

— ensaios especiais do tipo cisalhamento direto rápido (inundado) com corpos-de-prova obtidos dos 

blocos de amostras indeformadas. 

Os quadros-resumo de ensaios são apresentados no Anexo 3B - Estudos Geotécnicos. 

A locação dos furos de sondagem (poços) é apresentada no desenho "Projeto Geométrico - Planta, 

Seções Tipo e Detalhes" (folha: GM-01) constante do Volume 2 - Projeto de Execução. 

3.3.6 Identificação de Fontes de Materiais de Construção 

Considerando que o projeto se implanta em região com grande disponibilidade de pedreiras 

comerciais, foram identificadas as fontes de materiais pétreos britados passíveis de emprego nos 

serviços de implantação da obra (drenagem, pavimentação e concreto), bem como as fontes de 

aquisição de areia comercial. São elas: 

— ICAL - Indústria de Calcinação S.A., fornecedora de agregado pétreo britado de rocha calcárea e 

de bica corrida. As instalações de britagem localizam-se às margens da MG-424, em Pedro 

Leopoldo, a cerca de 13 km do local de projeto; 
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_ Pedreira Santiago, fornecedora de agregado pétreo britado de rocha gnáissica e de bica corrida. 

As instalações de britagem localizam-se no Bairro Céu Azul, em Belo Horizonte, a cerca de 

14 km do local de projeto. 

Como fontes de fornecimento de areia comercial na região são indicadas: 

— Mineração GCA (Fazenda do Casado), localizado no distrito Vera Cruz de Minas, de Pedro 

Leopoldo, a cerca de 46 km do local de projeto; 

— Mineração Pedro Leopoldo - MPL/Areal Taquitu (Fazenda Alvorada), localizado no distrito Vera 

Cruz de Minas, de Pedro Leopoldo, a cerca de 44 km do local de projeto. 

No Volume 2 - Projeto de Execução são apresentados os croquis de localização das pedreiras e 

areais; ver desenhos: 

_ Projeto de Pavimentação - Mapa de Localização das Fontes de Materiais - Pedreiras 

(folha: PV-02); 

_ Projeto de Pavimentação - Mapa de Localização das Fontes de Materiais - Areais 

folha: PV-03). 

Foram ainda identificadas as usinas de asfalto instaladas na região, com capacidade de fornecimento 

de massa asfáltica para os serviços de pavimentação asfáltica. São elas: 

— Usina ETROS, localizada em São José da Lapa (km 3 da Rodovia Inácia de Carvalho), a cerca de 

18 km do local de projeto, com capacidade de produção de 50 a 70 t/h; 

— Usina RAL, localizada em Vespasiano (Rua 18, n°  50 - Bairro Nova Pampulha), a cerca de 

6 km do local de projeto, com capacidade de produção de 60 t/h (usina fixa). 

Para o fornecimento de concreto para serviços diversos durante a implantação da (estruturas, 

drenagem, obras complementares, etc.) obra foram identificadas as seguintes usinas instaladas na 

região: 

USINA LOCALIZAÇÃO 

DISTÂNCIA AO 
LOCAL DE 
PROJETO 

(km) 

CAPACIDADE DE 
PRODUÇÃO 

(m3/h) 

CONCRETEX Km 4 da BR-262 - Bairro Caiçara - Belo Horizonte 16,0 

4,0 

4,0 

4,0 

17,0 

50 

CONCRETEX Avenida 1, n°  320 - Lote 07 e 08- Quadra 04- 
Parque Industrial Norte - Vespasiano 50 a 60 

POLIMIX Avenida 1, n° 210 - Parque Industrial Norte — 
Vespasiano 60 

LAFARGE Avenida 1 -Lote 10 e 11 - Quadra 04- Parque 
Industrial Norte - Vespasiano 60 

SUPERMIX Rua José Vieira de Mendonça, n°  1121 - Bairro 
Engenho Nogueira - Belo Horizonte 60 
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Para a disposição dos materiais provenientes da escavação foram identificadas 4 (quatro) áreas na 

região, passíveis de recebimento dos materiais escavados para a implantação da obra (segmentos de 

vias e do túnel). São elas: 

BOTA-FORA LOCALIZAÇÃO 

DISTÂNCIA AO 
LOCAL DE 
PROJETO 

(km) 

CAPACIDADE 
(m3) 

Bota-fora 01 
(Fábio) Rua Beira Rio, n°  2.000 - Santa Luzia 16,0 

16,5 

12,0 

5,5 

480.000 
(600 x 200 x 4)m 

Bota-fora 02 
(Daniel) Rua Beira Rio, n°  2.000 - Santa Luzia 420.000 

(700 x 200 x 3)m 
Bota-fora 03 

(MG-424) MG-424 -Pedro Leopoldo 400.000 
(500 x 200 x 4)m 

Bota-fora 04 
(Gávea 02) Avenida 03 -Bairro Gávea 02 480.000 

(600 x 200 x 4)m 

No Volume 2 - Projeto de Execução são apresentados os croquis de localização de tais áreas, 

complementados por fotografias com vista geral da situação de cada uma delas; ver "Projeto de 

Terraplenagem - Mapa de Localização das Áreas de Bota-Fora" (folha: TR-03). 
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3.4 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

Os Estudos Hidrológicos foram desenvolvidos com os objetivos de se estabelecer uma 

caracterização climática da região do projeto, definir precipitações e os métodos de transformação 

chuva-vazão para as obras de drenagem projetadas. 

3.4.1 Coleta de Dados 

Para caracterizar-se a climatologia regional foram utilizadas as normais climatológicas 

(1961 - 1990) do Departamento Nacional de Meteorologia, conforme apresentado na Tabela 1. 

Complementarmente, foram pesquisados os postos pluviométricos regionais de responsabilidade da 

ANA - Agência Nacional de Águas. Escolheu-se para estudo o posto de Vespasiano-MG 

(01943009); os dados foram utilizados com o nível de consistência 2 (consistência da ANA). 

3.4.2 Características da Área 

A região na qual se insere a via está submetida a um clima do tipo Cwa segundo classificação de 

Kõppen. 

A obra em questão se implanta em terrenos siltosos (argilosos e/ou arenosos), típicos da 

decomposição/alteração das rochas gnáissicas-migmatíticas do embasamento cristalino do chamado 

Complexo Belo Horizonte (Arqueano). O relevo da área em questão é suavemente ondulado. A 

vegetação predominante é de campo. 

Pelos registros pluviométricos do posto de estudo de Vespasiano-MG, observa-se a existência de 

dois períodos distintos: um seco, de abril a setembro, e outro chuvoso, de outubro a março, com 

maior incidência de chuva nos meses de dezembro e janeiro. Os meses de abril e setembro são de 

transição entre o período seco e chuvoso. 

O quadro com a caracterização climática da região é apresentado a seguir e os histogramas com as 

normais mensais de precipitação e o número de dias de chuva do posto de Vespasiano-MG são 

apresentados na figura 1. 



TABELA 1 - NORMAIS CLIMATOLOGICAS REGIONAIS 

QUADRO CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

POSTO: BELO HORIZONTE 	 LATITUDE (S): 19,56 	 PERÍODO: (61/90) 

CÓDIGO: 83587 	 LOGITUDE (W.Gw): 43,56 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MÉDIA 
ANUAL 

Temperatura Máxima °C 28,20 28,80 28,60 27,50 26,00 25,00 24,60 26,50 27,20 27,70 27,50 27,30 324,90 27,08 

Temperatura Média °C 22,80 23,20 23,00 21,10 19,80 18,50 18,10 1900, 21,00 21,90 22,20 22,20 252,80 21,07 

Temperatura Mínima °C 18,80 19,00 18,80 17,30 15,00 13,40 13,10 14,40 16,20 17,50 18,20 18,40 577,70 16,68 

Amplitude Absoluta °C 9,40 9,80 9,80 10,20 11,00 11,60 11,50 12,10 11,00 10,20 9,30 8,90 124,80 10,40 

Insolação Horas 189,80 195,50 215,10 228,90 237,10 240,10 256,50 255,60 210,10 190,50 181,70 165,10 2.566,00 213,83 

Evaporação mm 86,70 84,70 95,30 92,40 92,80 92,40 105,70 132,10 137,20 117,70 96,30 84,10 2.690,80 101,45 

Precipitação Média mm 341,50 212,00 195,40 76,80 30,70 14,00 12,60 11,40 46,90 123,30 260,60 388,50 1.713,70 142,81 

Número de Dias de Chuva 15,00 12,00 12,00 7,00 4,00 2,00 1,00 2,00 4,00 9,00 14,00 18,00 100,00 8,33 

Umidade Relativa (%) 79,00 75,10 74,70 73,90 72,50 71,40 68,70 64,50 65,10 69,80 74,10 78,00 866,80 72,23 

Índice Pluviométrico Anual mm 1.500 mm 

Altitude da Estação 852,28 metros 

Clima (Classificação) Inicio do trecho: Cwa Inicio do trecho: Cwa Inicio do trecho: Cwa 

Vegetação Campo 

Fonte: Normais Climatológicas (1961 -1990) 
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Dias de Chuva Mensais 

3.4.3 Definição das Bacias Hidrográficas e Vazões de Projeto 

A caracterização geomorfológica das bacias hidrográficas foi estabelecida com base no 

levantamento topográfico realizado para o presente projeto. 
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Uma vez delimitadas as áreas de contribuição de cada bacia hidrográfica, foram calculadas as 

vazões de projeto segundo o Método Racional (áreas de drenagem de até 5 km2). 

3.4.3.1 Intensidade da Chuva de Projeto 

A intensidade da chuva de projeto foi calculada através da equação de chuvas intensas, estabelecida 

com base nas relações Intensidade x Duração x Freqüência e de ietogramas típicos de distribuição 

temporal, para as precipitações históricas da Região Metropolitana de BH. 

A precipitação média anual adotada nos estudos e projetos de microdrenagem no Município de Belo 

Horizonte é de 1.500 mm. 

3.4.3.2 Coeficiente de Escoamento Superficial 

O coeficiente de escoamento superficial adotado foi de C = 0,60. 

3.4.4 Resultados Obtidos 

Apresentam-se a seguir os resultados dos Estudos Hidrológicos: 

— Mapa de Bacias de Contribuição (EH-01); 

— Planilha de Cálculo das Vazões de Projeto. 
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CÁLCULO DE VAZÕES -MÉTODO RACIONAL E RACIONAL COM COEFICIENTE DE RETARDO 

ELEMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA CÁLCULO DA VAZÃO MÁXIMA ESTUDO HIDRÁULICO 

BACIA N° LOCALIZAÇÃO (ESTACA) 
ÁREA TALVEGUE DECLIV. TC RUN OFF INTENSIDADE (mm/h) 

n 
COEF. VAZÃO MAX. (m /s) OBRA-DE-ARTE 

(há) (km) (m/m) horas C 10 15 25 0 10 15 25 EXISTENTE REDE - BSTC DN (rara) 11 (m) 

1 41 	 0,00 0,30 20,00 0,01 10,00 0,60 194,48 0,10 600 0,17 

2 38 	+ 	10,00 0,95 50,00 0,01 10,23 0,60 191,43 0,30 600 0,30 

2 36 	+ 	0,00 0,99 50,00 0,01 10,62 0,60 186,37 0,31 600 0,31 

3 33 	 10,00 1,03 50,00 0,01 11,02 0,60 181,63 0,31 600 0,31 

3 31 	 5,00 1,93 45,00 0,01 11,41 0,60 177,19 0,57 600 0,44 

4 28 	 15,00 1,97 50,00 0,02 11,70 0,60 174,06 0,57 600 0,35 

4 26 	 5,00 2,01 50,00 0,03 11,95 0,60 171,51 0.58 600 0,32 

5 23 	 15,00 2,78 50,00 0,04 12,17 0,60 169,30 0,79 600 0,38 

5 21 	 5,00 3,65 50,00 0,03 12,37 0,60 167,39 1,02 800 0,38 

6 18 	 15,00 3,70 50,00 0,03 12,56 0,60 165,58 1,03 800 0,40 

6 16 	 5,00 3,75 50,00 0,03 12,77 0,60 163,67 1,03 800 0,41 

6 15 	 0,00 5,73 25,00 0,04 12,98 0,60 161,78 1,55 800 0,48 

6 14 	 0,00 5,75 20,00 0,03 13,07 0,60 161,06 1,55 800 0,54 

6 14 	 0,00 5,75 25,00 0,04 13,14 0,60 160,40 1,54 1200 0,38 

6 5,75 50,00 0,02 13,22 0,60 159,74 1,54 1200 0,45 

7 23 	• 	5,00 0,21 40,00 0,01 10,00 0,60 194,48 0,07 600 0,15 

8 21 	 5,00 0,37 40,00 0,02 10,55 0,60 187,33 0,12 600 0,16 

9 19 	 5,00 0,52 40,00 0,02 10,90 0,60 183,02 0,16 600 0,18 

10 16 	 0,00 0,66 65,00 0,03 11,17 0,60 179,87 0,20 600 0,19 

11 0,76 11,00 0,02 11,57 0,60 175,51 0,22 600 0,23 

12 45 	 0,65 0,97 27,00 0,013 10,00 0,60 194,48 0,32 600 0,30 

13 46 	• 	0,65 1,75 20,00 0,02 10,39 0,60 189,27 0,55 800 0,47 

14 1,88 55,00 0,01 10,50 0,60 187,88 0,59 800 0,39 

.....--...., 
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3.5 PROJETO GEOMÉTRICO/INTERSEÇÃO DE NÍVEIS DIFERENTES 

3.5.1 Introdução 

O Projeto Geométrico/Projeto de Interseção de Níveis Diferentes foi desenvolvido considerando-se: 

_ o lay-out arquitetõnico da implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais e as 

condições de acesso previstas; 

— a situação planialtimétrica do futuro empreendimento em relação à MG-010, a partir da qual será 

implantado o acesso em questão; 

— o projeto de ampliação da MG-010 no segmento de interesse, complementado por observações 

locais, especialmente da seção da rodovia, composta localmente pelas pistas principais e pistas 

marginais (Rua Lateral Esquerda Santa Luzia e Rua Lateral Direita Morro Alto/São Cosme), bem 

como do desnível das pistas principais. A pista principal, de sentido Belo Horizonte - Confins, 

encontra-se implantada cerca de 3,00 m acima da cota da pista principal de sentido Confins - 

Belo Horizonte; tal desnível se dá através de talude no canteiro central; 

— o "as built" das obras de ampliação da rodovia; 

— a estimativa do volume de tráfego e do nível de serviço operacional; 

— as características dos terrenos lindeiros à rodovia nas imediações da área de implantação da 

interseção, no que se refere aos aspectos ambientais, da topografia e de densidade e tipo de 

ocupação; 

os aspectos geológico-geotécriicos locais, especialmente o tipo de solo e o nível do lençol 

freático; 

a existência no local de redes de serviços públicos subterrâneas; 

o levantamento topográfico planialtimétrico cadastral da faixa de interesse do estudo, realizado 

especificamente para o desenvolvimento do presente projeto; 

a seção transversal tipo dos segmentos de aproximação e da obra de transposição da MG-010, 

introduzindo-se alterações na seção originalmente proposta, através da incorporação de ciclofaixa 

e alargamento do passeio lateral; 

o gabarito vertical da OAE, adotando-se, de comum acordo com o DER/MG, altura mínima de 

5,00 m. 
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3.5.2 Planialtimetria 

3.5.2.1 Ramo de Acesso ao Centro Administrativo 

O traçado do ramo de acesso desenvolve-se na lateral direita da MG-010, sentido Belo Horizonte - 

Confins, no segmento imediatamente anterior ao início da área de implantação do Centro 

Administrativo, que se encontra desocupado, sem edificações importantes, e bastante degradado. 

A solução apresentada é pouco impactante no que tange ao meio antrópico, uma vez que o traçado 

se desenvolve em grande parte sobre área de servidão do DER/MG, não conduzindo ao 

remanejamento de moradores ou quebra de relações sociais. 

A extensão efetiva do ramo de acesso, considerando apenas o intervalo entre a saída da MG-010 e a 

interseção com a via Coletora "A", integrante do sistema viário interno do Centro Administrativo, é 

de 640 m, dos quais cerca de 152 m correspondem à OAE (túnel). 

Em planta o traçado é suave, além de ser esteticamente adequado, com curva de transição com 

110 m de extensão, para uma curva circular central, de raio 255,13 m e ângulo central 78°49'06", 

considerando-se para situação de conforto dos usuários, uma superelevação mínima compatível com 

a declividade transversal de abaulamento da pista em tangente (2%). 

A obra de transposição da MG-010 é um túnel, a ser construído por sistema similar ao NATM, 

concebido em 2 células: 

uma maior (túnel principal), com altura livre de 7,90 m (altura de 10,80 m, incluindo o "invert") 

e largura de 15,80 m, destinada ao tráfego de veículos; 

a outra, menor (túnel adjacente), com altura livre de 4,00 m (altura de 5,70 m, incluindo o 

"invert") e largura de 4,00 m, destinada à ciclofaixa e trânsito de pedestres. 

Em perfil, os pontos de atendimento obrigatório considerados para a definição do greide foram os 

seguintes: 

— saída da MG-010 com a mesma rampa das pistas da rodovia; 

_ recobrimento mínimo da OAE (túnel) na transposição da MG-010; 

— gabarito vertical mínimo da OAE; 
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— cota final de entrada no Centro Administrativo, na interseção com a via Coletora "A" (definida 

no Projeto de Infra-estrutura do empreendimento). 

Em perfil o ramo do acesso ao Centro Administrativo será implantado em cota inferior à da 

plataforma da MG-010, com rampas suaves, ascendentes (máxima 3,50%) até as imediações do 

início da transposição da MG-010. A partir daí, apresenta, no segmento do túnel, declive também 

suave (rampa máxima 3,77%); o encaixe com a via Coletora "A" (área interna do Centro 

Administrativo) se dá em curto segmento de aclive (rampa 0,67%). 

O gabarito vertical mínimo da obra de transposição da MG-010 poderia ser de 4,50 m, considerando 

tratar-se de acesso a um núcleo de administração estadual, no qual os veículos comerciais 

demandados (caminhões) seriam basicamente aqueles utilizados para abastecimento de insumos, 

portanto, de pequeno porte e, ainda, que os maiores ônibus de transporte coletivo deverão ser do 

tipo articulado, com altura inferior a 4,00 m. 

Por outro lado, por questões de segurança, foi definido, em conjunto com o DER/MG, o gabarito 

mínimo vertical como sendo de 5,00 m, ligeiramente inferior ao gabarito convencional nas rodovias 

estaduais, que é de 5,50 m. 

3.5.2.2 Pista Marginal 

Tendo em vista a interferência do início do ramo do acesso ao Centro Administrativo com um ponto 

de parada de ônibus existente às margens da MG-010, atendendo recomendação técnica do 

DER/MG, foi projetada uma pista marginal, externa ao ramo de acesso, em desnível com esse ramo, 

para atendimento ao tráfego de ônibus ("bus-way"). 

Essa via possibilitou a eliminação do ponto de ônibus na rodovia-tronco, ampliando os aspectos da 

segurança dos pedestres que, de outro modo, circulariam pelo trecho de transição da via expressa 

em direção à via de acesso ao Centro Administrativo. 

A pista marginal apresenta extensão total de 540 m, desenvolvendo-se a partir do início do ramo de 

acesso ao Centro Administrativo, até a Rua Lateral Direita Morro Alto (São Cosme) da MG-010, 

nas imediações do acesso ao Posto de Serviço existente. 



Em perfil, a via apresenta rampas ascendentes suaves, com a declividade máxima inferior a 5%. 

3.5.3 Seção Transversal 

3.5.3.1 Acesso ao Centro Administrativo 

A seção transversal do ramo de acesso ao Centro Administrativo foi estabelecida visando a fluidez 

do tráfego no horizonte de projeto, estendendo-se para o acesso padrões de qualidade de 

desempenho operacional e de segurança compatíveis com o porte do empreendimento e da obra 

proposta. 

Dessa forma, a plataforma do ramo de acesso contempla 4 faixas de tráfego, em um único sentido 

de tráfego. O segmento inicial do acesso, na saída da rodovia MG-010, por questões de segurança, 

foi projetado com 2 faixas de tráfego, ampliando-se esse número até o limite de 4 faixas, na medida 

que ocorre o afastamento do ramo de acesso em relação à MG-010. 

A seção transversal adotada para o acesso contempla plataforma com largura total de 21,30m, assim 

constituída (exceção ao segmento de -túnel): 

3 faixas de tráfego destinadas a veículos de passeio: 10,00m; 

1 faixa de tráfego destinada a ônibus: 4,00m; 

— 2 faixas de segurança laterais: 2 x 0,60m; 

barreira rígida de concreto, tipo "New Jersey": 0,40m; 

ciclofaixa: 2,00m; 

passeio: 2,00m; 

dispositivo separador ciclofaixa/passeio: 0,10m; 

_ dispositivos de drenagem (sarjetas): 2 x 0,80m. 

As figuras a seguir ilustram as seções transversais representativas para segmentos em tangente e em 

curva. 
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DO GREIDE 

PONTO DE APOCAÇA0  
00 0096 

No segmento do túnel principal, a seção transversal comporta plataforma com largura total de 

15,80 m, assim constituída: 

_ 3 faixas de tráfego destinadas a veículos de passeio: 10,00m; 

— 1 faixa de tráfego destinada a ônibus: 4,00m; 

_ 1 faixa de segurança lateral: 0,60m; 

— barreira rígida de concreto, tipo "New Jersey": 0,40m; 
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_ dispositivo de drenagem: 0,80m. 

O túnel adjacente apresenta seção transversal com 4,00 m de largura, composta por ciclofaixa, com 

largura 2,00 m e passeio na largura 2,00 m. 

A figura a seguir ilustra a seção transversal representativa do segmento em túnel. 

SEÇÃO TIPO DA OAE (TÚNEL) - RAMO DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO 

    

    

    

    

    

    

    

    

CANALETA COM 
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3.5.3.2 Pista Marginal 

A seção transversal da pista marginal comporta plataforma com largura total de 9,00m, assim 

constituída: 

— pista de rolamento: 7,00m; 

— dispositivo de drenagem: 0,50m; 

— passeio: 1,50m. 

A figura a seguir ilustra a seção transversal da pista marginal. Foi introduzido, por questões de 

segurança e proteção visual do usuário, um dispositivo lateral constituído de uma banqueta de terra, 

com 1,20m de altura, posicionado na borda da pista, junto ao talude entre o acesso ao Centro 

Administrativo e a própria pista marginal, função do desnível ocorrente entre as mesmas. 
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5% 
	

1 

No segmento inicial da pista marginal, desde a ligação com passeio existente nas proximidades da 

Rua Ceuta e Marrocos (Bairro Canaã), até as imediações do local definido para a parada dos ônibus 

(imediações da estaca 19), a seção tipo da via apresenta passeio com 3,50m de largura e ciclofaixa 

lateral externa com 2,00m, que se conectam ao passeio e ciclofaixa do ramo de acesso ao Centro 

Administrativo. 

A figura a seguir ilustra a seção transversal do segmento inicial da pista marginal. 
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3.6 PROJETO GEOTÉCNICO E DE TERRAPLENAGEM 

3.6.1 Introdução 

O Projeto Geotécnico e de Terraplenagem foi desenvolvido a partir do Projeto Geométrico e 

Estudos Geotécnicos realizados, com vistas ao fornecimento de subsídios à implantação da obra e 

estimativa do volume de movimentação de materiais. 

O presente item aplica-se à terraplenagem para a implantação do ramo de acesso ao Centro 

Administrativo, exclusive o segmento da OAE (túnel), e para a implantação da pista marginal 

externa a esse ramo; a escavação do segmento em túnel é parte integrante do Projeto de OAE do 

Tipo Túnel (item 3.9, adiante). 

3.6.2 Considerações Gerais 

A implantação do ramo de acesso ao Centro Administrativo e da pista marginal será efetuada com 

terraplenagem convencional, exclusivamente em corte (escavação taludada), em material de la 

categoria. 

No segmento de aproximação da entrada do túnel são previstas contenções em estruturas de 

concreto, a saber: 

— estaca 33 + 3,859 a 34 + 3,859, lado esquerdo do ramo de acesso ao Centro Administrativo, junto 

à pista principal da MG-010. Trata-se de uma cortina atirantada com altura de 5,0 m, junto ao pé 

de talude com inclinação e altura variável; 

— estaca 34 + 3,859 a 35 + 18,859, lado direito e esquerdo, com a dupla função de contenção da 

plataforma da MG-010 (lado esquerdo)/maciço de terra (lado esquerdo) e de sustentação da 

estrutura do pergolado projetada pelo escritório responsável pela Arquitetura do Centro 

Administrativo (Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer Ltda.). 

Na saída do túnel, lado direito, entre estacas 43 + 9,274 a 45 + 10,63, é prevista cortina 

atirantada/muro de arrimo para contenção da "saia" do talude de aterro da plataforma da MG-010. 
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No segmento inicial da pista marginal ("bus-way"), entre estacas 17 + 10,00 e 21, para minimizar 

desapropriações de edificações, também é prevista contenção em estrutura de concreto (muro de 

arrimo). 

3.6.3 Análises de Estabilidade de Talude de Corte 

O estudo de estabilidade de talude foi efetuado visando a verificação das condições de segurança do 

talude de corte a ser configurado pelos serviços de terraplenagem, a montante das vias (ramo de 

acesso ao Centro Administrativo e pista marginal). A situação inicialmente avaliada corresponde à 

seção da estaca 36 (eixo de referência do ramo de acesso ao Centro Administrativo), de maior altura 

de corte (mais critica). 

Posteriormente, para possibilitar a incorporação da estrutura do pergolado para a entrada do túnel, 

foi introduzida estrutura de contenção em concreto no lado direito do ramo de acesso, em 

substituição à escavação taludada que seria efetuada entre o ramo de acesso ao Centro 

Administrativo e a pista marginal. 

Dessa forma, as análises de estabilidade realizadas envoleram as duas configurações geométricas, a 

saber: 

_ situação 1: escavação taludada (corte pleno); 

— situação 2: contenção de pé de 11,0m de altura (bordo direito do ramo de acesso ao Centro 

Administrativo) e escavação taludada a montante da pista marginal. 

3.6.3.1 Parâmetros Geotéenicos dos Materiais 

Os parâmetros geotécnicos adotados para os materiais foram estabelecidos com base nos resultados 

de ensaios especiais do tipo cisalhamento direto rápido (inundado) com corpos-de-prova obtidos de 

blocos de amostras indeformadas coletados no maciço natural (ver item 6. Estudos de Corte - 

Ensaios Especiais do Anexo 3B - Estudos Geotéenicos), sendo considerados: 

_ peso especifico: y = 16 KN/m3; 

_ coesão: c = 11 kPa; 

— ângulo de atrito: cp = 27,3°. 
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3.6.3.2 Metodologia Empregada 

As configurações geométricas do corte foram verificadas com base nos estudos de estabilidade de 

taludes desenvolvidos com a utilização do programa computacional PCSTABL5, empregando-se o 

Método de Bishop Simplificado, sendo admitido um fator de segurança mínimo (F,„;„) de 1,30. 

3.6.3.3 Resultados Obtidos 

Os estudos indicam a adequabilidade das configurações geométricas com escavação taludada (corte 

pleno), conforme detalhado no item 3.6.4, adiante, e com contenção de pé de 11,0m de altura (bordo 

direito do ramo de acesso ao Centro Administrativo) e escavação taludada a montante da pista 

marginal. 

O quadro a seguir sintetiza os resultados dos estudos realizados, com a indicação dos menores 

fatores de segurança das superfícies de deslizamento. 

SITUAÇÃO AVALIADA FATOR DE SEGURANÇA 
F 

Escavação taludada (corte pleno) - Estaca 36 [ 1,329 

1,419 Contenção de pé e escavação taludada - Estaca 36 

3.6.4 Inclinação dos Taludes de Corte e Estruturas de Contenção 

Função da natureza do maciço natural, constituído predominantemente por silte areno-argiloso — 

ver item 3.3.3 Caracterização Geotécnica do Maciço Natural e da Faixa de Implantação da 

OAE — a inclinação adotada para os taludes de corte é relativamente suave: 

inclinação variável para o talude de corte a ser configurado entre o ramo de acesso ao Centro 

Administrativo e a pista marginal, apresentando inclinação máxima de cerca de 78,5% 

(1,3H: IV) nas imediações da estaca 36, onde atinge altura máxima de cerca de 11,5m (incluindo 

altura de 1,2m relativa à banqueta de proteção junto à pista marginal); 

inclinação 1 (H):1(V) e altura de 8,0m (1°  talude, inferior), seguido de banqueta de 5,0m de 

largura a cada 6,0m de altura (2° e 3° taludes, superiores), para o talude a ser configurado a 

montante da pista marginal (talude com inclinação máxima resultante de cerca de 1,6H:1V). 
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Entretanto, para possibilitar a incorporação da estrutura em pergolado na entrada do túnel, foi 

introduzida uma estrutura de contenção em concreto no lado direito do ramo de acesso (estaca 

34 + 3,859 à estaca 35 + 18,859), em substituição à escavação taludada que seria efetuada entre o 

ramo de acesso ao Centro Administrativo e a pista marginal. 

O talude de corte entre a pista principal da MG-010 e o ramo de acesso ao Centro Administrativo 

(lado esquerdo) foi projetado com inclinação suave (variável de 3H: IV até 2H:1V entre estacas 22 a 

33 + 3,859). A partir daí o talude (altura de cerca de 8,0 m) se torna mais íngreme, atingindo 

inclinação de aproximadamente 1H:1V (altura de cerca de 11,0 m) na estaca 34 + 3,859, junto à 

estrutura do pergolado; nesse segmento foi projetada uma cortina atirantada com altura de 5,0 m, 

com inclinável variável, junto ao pé de talude. 

Na sequência, estaca 34 + 3,859 a 35 + 18,859, da mesma forma que do lado direito, foi indicada 

uma estrutura em concreto até a entrada do túnel, com a dupla função de contenção da plataforma 

da MG-010 (lado esquerdo)/maciço de terra (lado esquerdo) e de sustentação da estrutura do 

pergolado projetada pelo escritório responsável pela Arquitetura do Centro Administrativo 

(Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer Ltda.). Tratam-se de contenções em paredes diafragma, 

com altura de cerca de 11,00m, revestidas com placas pré-moldadas de concreto. 

Após o túnel, nas proximidades da área interna do Centro Administrativo, tem-se: 

no lado direito, entre estacas 43 + 9,274 a 45 + 10,63, uma estrutura de contenção em concreto 

(cortina atirantada na parte inicial e muro de arrmo na parte final), de altura variável, máxima de 

11,5 m, junto à "saia" do talude de aterro da plataforma da MG-010, seguida de talude de corte 

para conformação da área entre a MG-010 e a via Coletora "A" (sistema viário interno do centro 

Administrativo); 

— no lado esquerdo, lateralmente à pista, talude de corte com inclinação suave (3H: 1V). 

No segmento inicial da pista marginal ("bus-way"), entre estacas 17 + 10,00 e 21, para minimizar 

desapropriações de edificações, também é prevista contenção em estrutura de concreto (muro de 

arrimo com altura variável, máxima de 4,00 m). 
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3.6.5 Volumes de Escavação 

A movimentação de materiais na terraplenagem para a implantação da obra se caracteriza 

basicamente pela escavação de materiais de la categoria, totalizando volume de cerca de 

227.000 m3, exclusive o segmento da OAE (túnel), destinados basicamente a bota-fora (cerca de 

223.000 m3). 

As seções foram gabaritadas tendo-se como referência o greide de pavimento acabado e de 

terraplenagem, considerando-se a escavação adicional/rebaixamento dos cortes relativa à 

substituição de material do subleito das plataformas das vias e descontando-se as espessuras das 

camadas do pavimento, inclusive da camada de macadame seco (ramo de acesso ao Centro 

Administrativo) e de solo argiloso (pista marginal) para efeito de cálculo dos volumes de escavação 

(cubação). 

No Volume 2 - Projeto de Execução são apresentados os desenhos das seções gabaritadas; ver 

"Projeto de Terraplenagem - Seções Transversais" (folha: TR-01 e TR-02). 

O cálculo dos volumes de materiais a serem movimentados é apresentado através das fichas de 

cubação constantes do Anexo 3D - Notas de Serviço e Cálculo de Volumes. 

3.6.6 Substituição de Material do Subleito 

Conforme item 3.8 Projeto de Pavimentação, adiante, é prevista a substituição dos solos de 

natureza siltosa (silte areno-argiloso) do subleito das plataformas das vias a pavimentar, que em 

geral apresentam, nas condições ótimas de compactação, em laboratório, com a energia do Proctor 

normal, baixa capacidade de suporte e, ainda, características expansivas. São indicados os seguintes 

materiais para reposição dos materiais escavados/rebaixamento dos cortes: 

ramo de acesso ao Centro Administrativo: camada drenante do tipo macadame seco, espessura 

variável, conforme indicado a seguir e em especificação de serviço constante do projeto: 

• 40,0 cm na largura relativa à pista de rolamento (faixas de veículos e ônibus), no lado 

esquerdo da plataforma (jusante); 

• 60,0 cm na largura relativa à ciclofaixa e passeio, no lado direito da plataforma (montante); a 

maior espessura em relação à parte esquerda/jusante da seção se justifica por questões 



37 

geométricas, tendo em vista que as camadas sobrejacentes do pavimento na ciclofaixa e 

passeio são mais delgadas se comparadas às das pistas de rolamento; 

• 20,0 cm no segmento do túnel principal e adjacente, considerando que tal camada se assentará 

sobre espessa camada drenante do "invert"; 

— pista marginal: camada de solo argiloso, espessura 40,0 cm, devendo-se observar: 

• compactação em camadas individuais com espessura final, após compactação, de 20,0 cm 

cada; 

• compactação com a energia de referência do Proctor normal (GC > 100%); o desvio de 

umidade em relação à ótima deverá situar-se entre - 2% e + 0,5%, preferencialmente no ramo 

seco; 

• que o solo argiloso a ser empregado será proveniente das camadas de cobertura do corte, 

devendo ser estocado para posterior aproveitamento. 

3.6.7 Áreas de Bota-fora 

Os materiais provenientes da escavação serão disponibilizados em área de bota-fora, podendo-se 

utilizar uma ou mais dentre as 4 (quatro) áreas identificadas, a saber: 

BOTA-FORA LOCALIZAÇÃO 
DISTÂNCIA AO LOCAL DE 

PROJETO 
(km) 

CAPACIDADE 
(m') 

Bota-fora 01 
(Fábio) Rua Beira Rio, n°  2.000 - Santa Luzia 16,0 480.000 

(600 x 200 x 4)m 
Bota-fora 02 

(Daniel) Rua Beira Rio, n°  2.000 - Santa Luzia 16,5 420.000 
(700 x 200 x 3)m 

Bota-fora 03 
(MG-424) MG-424 -Pedro Leopoldo 12,0 400.000 

(500 x 200 x 4)m 
Bota-fora 04 
(Gávea 02) Avenida 03 -Bairro Gávea 02 5,5 480.000 

(600 x 200 x 4)m 

No Volume 2 - Projeto de Execução são apresentados os croquis de localização de tais áreas, 

complementados por fotografias com vista geral da situação de cada uma delas; ver "Projeto de 

Terraplenagem - Mapa de Localização das Áreas de Bota-Fora" (folha: TR-03). 

• 
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3.7 PROJETO DE DRENAGEM 

3.7.1 Introdução 

O Projeto de Drenagem teve como finalidade a concepção e dimensionamento das estruturas 

necessárias à coleta das águas interferentes com o corpo das vias (ramo de acesso ao Centro 

Administrativo e pista marginal, externa a esse ramo) e sua condução até pontos seguros de 

deságüe, de modo a preservar sua estrutura e os terrenos adjacentes. 

O projeto compreendeu o posicionamento, o dimensionamento hidráulico e a definição das 

condições estruturais dos dispositivos indicados com os seguintes serviços: 

— drenagem superficial; 

_ drenagem de talvegues; 

— drenagem subterrânea. 

3.7.2 Drenagem Superficial 

• 
O Projeto de Drenagem Superficial foi desenvolvido com base nas características do Projeto 

Geométrico, de Terraplenagem e de Pavimentação, tendo sido projetados os seguintes dispositivos: 

3.7.2.1 Saídas d'Água 

Dispositivos de transição que conduzem as águas captadas pelas sarjetas existentes próximas à 

contenção lateral direita, na saída do túnel, para a descida d'água de aterro. Foi utilizado o projeto 

tipo SDA-01, padrão DER-MG. 

3.7.2.2 Descidas d'Água 

Conduzem as águas captadas por outros dispositivos de drenagem pelos taludes de corte e aterro. 

Quando vindas de valetas de proteção de corte e de valetas de banquetas, deságuam em caixas 

coletoras ao ser atingido o comprimento crítico e/ou quando existem pontos baixos. Quando as 

águas provêm de sarjetas de aterro, deságuam na canaleta armada 0,50x0,50m. Foi utilizada a 

descida d'água em degraus, padrão SUDECAP. 



3.7.2.3 Valetas de Proteção de Corte 

Tem o objetivo de interceptar as águas que escorrem pelo terreno a montante, impedindo-as de 

atingir o talude de corte. A valeta de proteção indicada foi do tipo VP-03 (70x50) nas banquetas e 

nas cristas de corte, padrão DER-MG. No corte próximo à saída do túnel (estaca 44 a 46, lado 

direto), foi indicada uma canaleta armada de dimensões 0,50x0,50m; o projeto especifico é 

apresentado no Volume 2 - Projeto de Execução. 

3.7.2.4 Sarjeta de Corte 

Capta a água que precipita sobre as plataformas das vias e pelo talude de corte, sendo conduzida 

longitudinalmente até o ponto onde o lançamento é possível ou quando o comprimento crítico da 

sarjeta atingir seu limite. Esse tipo de sarjeta deve ser executado em todos os cortes, conforme 

listagens específicas apresentadas no Volume 2 - Projeto de Execução. As sarjetas de corte 

obedecem ao padrão do DER-MG, códigos SCC 70/15 e SCC 72/20, com largura útil de 0,80 m e 

profundidades de 15 e 20 cm respectivamente. 

3.7.2.5 Canaleta com Tampa em Concreto Armado 

Tem como objetivo conduzir longitudinalmente a água captada pela sarjeta de corte do ramo de 

acesso ao Centro Administrativo (passeio e ciclofaixa). O detalhamento do dispositivo é 

apresentado no desenho "Projeto de Drenagem - Projeto Tipo - Canaletas" (folha DR-02) constante 

do Volume 2 - Projeto de Execução. 

3.7.2.6 Meio-fio - Sarjeta 

São dispositivos com o objetivo de coletar e conduzir as águas precipitadas sobre a plataforma e 

pelo passeio, por escoamento longitudinal, levando as águas interceptadas até as bocas de lobo 

quando atinge seu comprimento critico. Foi utilizada a sarjeta tipo C, padrão SUDECAP. 

39 
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3.7.2.7 Passagem sobre Sarjeta 

Tem como objetivo manter a continuidade da sarjeta no local onde a ciclofaixa e o passeio 

interceptam a pista marginal. Foi utilizado o projeto tipo OC.PS-02 (L=2,00m), padrão DER-MG. 

3.7.2.8 Rede Coletora 

Para este projeto, foi utilizada a concepção de drenagem urbana, composta de sarjetas, bocas-de-

lobo, caixas de passagem com poços de visita e rede coletora, todos padrão SUDECAP. 

O diâmetro mínimo utilizado foi de 0,60m para rede coletora e 0,40m para os tubos de ligação entre 

as bocas-de-lobo e a rede coletora. 

3.7.2.9 Caixa Coletora 

Para coleta das águas encaminhadas pelos dispositivos de condução das águas superficiais para as 

extremidades de montante dos bueiros foi utilizada caixa coletora tipo CX-01, padrão DER-MG. 

3.7.2.10 Bocas-de- Lobo 

Para captação das águas superficiais encaminhadas pelas sarjetas foram utilizadas bocas-de-lobo, 

dupla e tripla, tipo B, padrão SUDECAP. 

3.7.2.11 Poço de Visita 

Para redes coletoras projetadas foram previstos dispositivos que permitam a inspeção e limpeza. 

Foram utilizados poços de visita tipo A, B e C, padrão SUDECAP. 

3.7.3 Dimensionamento Hidráulico 

No dimensionamento hidráulico previu-se o atendimento às vazões de projeto obtidas nos Estudos 

Hidrológicos, correspondentes ao período de retorno de 15 anos. 
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Um dos bueiros projetados é do tipo "Tunnel Liner"; trata-se de um processo não destrutivo, ou 

seja, sem interrupção do tráfego. Foi indicado o diâmetro mínimo para execução desta obra, que é 

de 1,20m, atendendo assim à vazão necessária para esta rede. 

Existem mais dois bueiros existentes neste projeto, um na estaca 16+5,00, que terá seu primeiro 

segmento substituído por uma nova obra devido a implantação da rede coletora da pista marginal e 

outro na estaca 43+8,00, que terá seu último segmento desviado devido a implantação do túnel de 

acesso ao Centro Administrativo. 

3.7.4 Drenagem Subterrânea 

3.7.4.1 Ramo de Acesso ao Centro Administrativo 

Visando preservar e melhorar o desempenho/comportamento do pavimento do ramo de acesso ao 

Centro Administrativo, através do rebaixamento das águas subterrâneas e, consequentemente, da 

minimização dos efeitos nocivos da percolação das águas internas/infiltradas no maciço de corte e 

da saturação dos materiais das camadas do subleito e do pavimento, é prevista a implantação de 

camada drenante do tipo macadame seco, subjacente à estrutura do pavimento, associada a 

dreno longitudinal profundo/interceptante a montante da via e a dreno coletor lateral junto 

ao bordo mais baixo da mesma. 

A espessura da camada de macadame seco é variável, transversal e longitudinalmente, conforme a 

seguir: 

— 40,0 cm na largura relativa à pista de rolamento (faixas de veículos e ônibus), no lado esquerdo 

da plataforma (jusante); 

— 60,0 em na largura relativa à ciclofaixa e passeio, no lado direito da plataforma (montante); a 

maior espessura em relação à parte esquerda/jusante da seção se justifica por questões 

geométricas, tendo em vista que as camadas sobrejacentes do pavimento na ciclofaixa e passeio 

são mais delgadas se comparadas às das pistas de rolamento; 

— 20,0 cm no segmento do túnel principal e adjacente, considerando que tal camada se assentará 

sobre espessa camada drenante do invert. 
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Os drenos longitudinal profundo/interceptante e coletor lateral serão assim constituídos (ver 

desenho "Projeto de Pavimentação - Seções Tipo e Detalhes" (folha PV-01) constante do 

Volume 2 - Projeto de Execução): 

— dreno longitudinal profundo/interceptante: vala drenante (dimensões 1,50 x 0,40 m), revestida 

com manta geotêxtil (gramatura 300 g/m2) e preenchida com material drenante (brita 3, de 

gnaisse), dotada de tubo-dreno flexível de PEAD, reforçado, não deformável (tipo Kananet ou 

equivalente), 4, 100mm; 

— dreno coletor: vala drenante (dimensões 0,70 x 0,40 m), revestida com manta geotêxtil 

(gramatura 300 g/m2) e preenchida com material drenante (brita 3, de gnaisse), dotada de tubo-

dreno flexível de PEAD, reforçado, não deformável (tipo Kananet ou equivalente), (I) 100mm. 

Os drenos coletor lateral e longitudinal profundo/interceptante serão interrompidos e lançados nas 

bocas de lobo e caixa de passagem (estaca 15+10,00 do ramo de acesso ao Centro Administrativo) 

do sistema de drenagem superficial, através de drenos barbacãs (tubo de PVC rígido com a boca de 

montante protegida/revestida com manta geotêxtil amarrada com fio de nylon). Os drenos 

implantados no segmento compreendido entre estaca 27+8,50 (ponto alto do greide) e estaca 

36+6,70 (início do túnel principal e adjacente) do ramo de acesso ao Centro Administrativo serão 

lançados no interior do material drenante (brita 3) do invert do túnel principal, através de drenos 

barbaças. 

3.7.4.2 Pista Marginal 

Também para a pista marginal, cujo pavimento será constituído de bica corrida calcárea, é prevista 

a implantação de dreno longitudinal profundo/interceptante a montante da via, visando à captação 

das águas internas/infiltradas no maciço de corte. 

3.7.5 Apresentação do Projeto 

Os posicionamentos dos dispositivos de drenagem projetados são apresentados no Volume 2 - 

Projeto de Execução, através dos seguintes documentos: 

— desenho "Projeto de Drenagem - Drenagem Superficial e Redes Coletoras" (folha DR-01); 

— desenho "Projeto de Drenagem - Projeto Tipo - Canaletas "(folha DR-02); 

— notas de serviço: 
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sf Listagem de Redes Tubulares (folha: DR-03); 

• Listagem de Bueiros Existentes (folha: DR-04); 

• Listagem de Bueiros Greide (folha: DR-05); 

• Listagemde Caixa Coletora (folha: DR-06); 

• Listagem de Sarjetas (folha: DR-07); 

,7 Listagem de Valetas de Proteção (folha: DR-08); 

• Listagem de Drenos Subterrâneos (folha: DR-09); 

•7 Listagem de Saídas e Descidas d'Água (folha: DR-10). 

Os dispositivos projetados obedecem aos padrões apresentados no Caderno de Projetos do 

DER-MG e Caderno de Encargos de Infra-estrutura Urbana (2001) da SUDECAP (Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte), com execeção das canaletas de concreto ("Canaleta Armada em 

Concreto" e "Canaleta com Tampa em Concreto"), cujos projetos tipo são apresentados na folha 

DR-02 (Volume 2 - Projeto de Execução). 
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3.8 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

3.8.1 Introdução 

O Projeto de Pavimentação foi desenvolvido visando à concepção e o dimensionamento das 

estruturas de pavimentos (espessuras das camadas constituintes, natureza e origem dos materiais a 

serem empregados) a serem implantadas: 

— no ramo de acesso ao Centro Administrativo, inclusive no segmento do túnel; 

_ na pista marginal, externa ao ramo de acesso. 

3.8.2 Principais Parâmetros e Considerações Gerais 

3.8.2.1 Número "N" 

O Número "N" de repetições do eixo simples padrão de rodas duplas de 8,2 t para o Ramo de 

Acesso ao Centro Administrativo, estimado para período de projeto de 15 anos (2010 - 2025), 

corresponde a "N"usAcE = 106, considerando a solicitação de veículos de passeio e ônibus 

articulados (previsão de cerca de 250 ônibus no horário de ponta para o ano 2010); os veículos 

comerciais (caminhões de pequeno porte) presentes seriam basicamente aqueles utilizados para 

abastecimento de insumos ao centro de administração. 

Para atender recomendação da DE do DER/MG, uma vez que o órgão pretende a complementação 

da pista marginal da MG-010 no segmento entre a interseção com a MG-433 e a interseção 

com o acesso ao Centro Administrativo, bem como o bloqueio do acesso do tráfego dessa pista 

marginal à pista principal da MG-010 nesse segmento, foi considerada a futura solicitação do 

tráfego ao longo da pista marginal objeto desse projeto (externamente ao ramo de acesso ao Centro 

Administrativo), originalmente concebida e projetada para o tráfego de ônibus de transporte 

coletivo local ("bus way"). 

Todo o tráfego da pista marginal no segmento anterior à interseção de acesso ao Centro 

Administrativo também deverá percorrer a pista marginal no segmento objeto de projeto, 

podendo acessar a pista principal da MG-010 nas proximidades do posto de serviço existente. 
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Assim, o Número "N" adotado para a pista marginal corresponde a 5 x 106  solicitações, valor 

considerado no Projeto de Ampliação/Adequação de Capacidade da Rodovia: MG-010 para 

as vias marginais. 

3.8.2.2 Subleito - ISproj. 

b.1) Ramo de Acesso ao Cento Administrativo 

A implantação do ramo de acesso ao Centro Administrativo será efetuada exclusivamente em corte, 

em material de 1a  categoria. 

Tal situação geométrica, claramente ilustrada na folha TR-01 do Projeto de Terraplenagem 

constante do Volume 2 - Projeto de Execução — leva à necessidade de se proteger o pavimento 

desse ramo de acesso quanto a eventuais problemas de infiltração/drenagem subterrânea causados 

pela conjugação desfavorável da situação da terrapenagem, em corte pleno profundo (cerca de 

20m), com a larga plataforma (21,30m) do pavimento final. 

O subleito de tal via é constituído predominantemente por solos de natureza siltosa, que em geral 

apresentam, nas condições ótimas de compactação, em laboratório, com a energia do Proctor 

normal, baixa capacidade de suporte e, ainda, características expansivas. 

Solos de natureza argilosa, com boa capacidade de suporte, são encontrados nas camadas de 

cobertura do corte, sendo constatados no subleito do segmento inicial e final (furos de sondagem 

das estacas 20 e 44) desse ramo (terraplenagem com corte de pequena altura, inferior a 4,0 m). 

Dessa forma, é prevista a substituição de material do subleito da via, devendo ser empregada 

camada drenante do tipo macadame seco (ver item 3.8.4 Camadas Drenantes e Drenos 

Longitudinais, adiante). Os materiais a serem empregados, ao mesmo tempo que desempenham a 

função de camada drenante, deverão conferir maior resistência aos materiais do terreno natural e 

resistir/distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego. 
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b.2) Pista Marginal 

Também o subleito da pista marginal é constituído predominantemente por solos de natureza 

siltosa, expansivos. 

Assim, é prevista a substuição de material do subleito da via, empregando-se solo argiloso, 

espessura 40,0 cm (o solo de natureza argilosa das camadas de cobertura do corte deverá ser 

estocado para posterior aproveitamento). 

b.3) ISproj. Adotado 

Para efeito do dimensionamento do pavimento foi considerado, com segurança, ISproj. = 10%. 

3.8.3 Estruturas de Pavimentos 

As estruturas de pavimentos foram assim definidas: 

VIA NÚMERO "N" Sub-base Base 

Camada de 
Impermeabilização/ 

Bloqueio de 
Trincas 

Revestimento 

Ramo de Acesso ao Centro Administrativo 

• Pista de rolamento (faixas de veículos e 
ônibus) 

• Ciclofaixa e passeio 

106  

- 

20,0(" 

- 

12,012)13)  

15,0(4)  

TSD(3)  

- 3,0 

Pista Marginal 5 x 104  20,0(11  12,0(2) (3)  TSD(3)  
NOTA 
	

Sub-base de brita graduada tratada com cimento (BGTC), com mistura em usina, resistência mínima 
à compressão simples aos 7 dias de 45 kg cm3  (consumo de cimento de cerca de 4%, em relação ao 
peso da mistura seca - 96 kg/m3). 

2 Base de brita graduada melhorada com cimento (BGMC), com mistura em usina (consumo de 
cimento de cerca de 2%, em relação ao peso da mistura seca - 48 kg/m3). 

3 Sobre a camada de base cimentada será executada camada de impermeabilização/bloqueio de 
trincas constituída por Tratamento Superficial Duplo -TSD. 

4 	Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ. 
5 	Camada de base constituída de bica corrida calcárea (ICAL). 

3.8.4 Camadas Drenantes e Drenos Longitudinais 

3.8.4.1 Ramo de Acesso Ao Centro Administrativo 

Visando preservar e melhorar o desempenho/comportamento do pavimento do ramo de acesso ao 

Centro Administrativo, através do rebaixamento das águas subterrâneas e, consequentemente, da 

minimização dos efeitos nocivos da percolação das águas internas/infiltradas no maciço de corte e 

(`)5‘ 



Ák, 

47 

da saturação dos materiais das camadas do subleito e do pavimento, é prevista a implantação de 

camada drenante do tipo macadame seco, subjacente à estrutura do pavimento, associada a dreno 

longitudinal profundo/interceptante a montante da via e a dreno coletor lateral junto ao bordo mais 

baixo da mesma. 

A espessura da camada de macadame seco é variável, transversal e longitudinalmente, conforme a 

seguir: 

— 40,0 cm na largura relativa à pist de rolamento (faixas de veículos e ônibus), no lado esquerdo da 

plataforma (jusante); 

— 60,0 cm na largura relativa à ciclofaixa e passeio, no lado direito da plataforma (montante); a 

maior espessura em relação à parte esquerda/jusante da seção se justifica por questões 

geométricas, tendo em vista que as camadas sobrejacentes do pavimento na ciclofaixa e passeio 

são mais delgadas se comparadas às das pistas de rolamento; 

— 20,0 cm no segmento do túnel principal e adjacente, considerando que tal camada se assentará 

sobre espessa camada drenante do invert. 

3.8.4.2 Pista Marginal 

Também para a pista marginal é prevista a implantação de dreno longitudinal profundo/ 

interceptante a montante da via, visando a captação das águas internas/infiltradas no maciço de 

corte. 

3.8.5 Especificações Básicas de Materiais e Serviços 

Sintetizam-se a seguir as especificações básicas de materiais e serviços a serem observadas na 

execução dos serviços de pavimentação. 

3.8.5.1 Concreto Asfáltico 

O revestimento asfáltico do pavimento será do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

(CBUQ) faixa "C", empregando-se como material betuminoso CAP 50/70. 

• 
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Recomenda-se que pelo menos 50% do agregado retido na peneira 3/16" (n°  4) seja constituído de 

brita de gnaisse e, ainda, o emprego de, no máximo, 20% de areia natural na composição 

granulométrica da massa. 

Todos os serviços deverão seguir a especificação DNIT 031/2006-ES - "Pavimentos Flexíveis - 

Concreto Asfáltico", ressalvadas as alterações e, ainda, considerados os acréscimos da especificação 

particular EP-P 01 constante do projeto. 

3.8.5.2 Camada de Impermeabilização/Bloqueio de Trincas 

A camada de impermeabilização/bloqueio de trincas da camada de base de brita graduada 

melhorada com cimento (BGMC) será constituída por Tratamento Superficial Duplo - TSD, 

empregando-se como material betuminoso emulsão asfáltica de ruptura rápida RR-2C. 

Todos os serviços deverão seguir a especificação DNER-ES 309/97 - "Tratamento Superficial 

Duplo". 

3.8.5.3 Pintura de Ligação 

A pintura de ligação deverá empregar como material betuminoso emulsão asfáltica tipo RR-1C, 

aplicada a uma taxa de cerca de 0,3 a 0,4 1/m2  de ligante betuminoso residual; a taxa de aplicação da 

emulsão diluída em água deverá ser de cerca de 0,8 a 1,0 1/m2. 

Todos os serviços deverão seguir a especificação DNER-ES 307/97 - "Pintura de Ligação". 

3.8.5.4 Imprima ção 

A imprimação deverá empregar como material betuminoso asfalto diluído tipo CM-30, aplicada a 

uma taxa de cerca de 1,2 1/m2. 

Todos os serviços deverão seguir a especificação DNER-ES 306/97 - "Imprimação". 
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3.8.5.5 Base e Sub-base de Brita Graduada com Adição de Cimento 

As camadas de base e sub-base da estrutura de pavimento do ramo de acesso ao Centro 

Administrativo (pista de rolamento - faixas de veículos e ônibus) e da pista marginal serão 

constituídas de brita graduada com adição de cimento, com mistura em usina, empregando-se brita 

graduada com composição granulométrica enquadrada na faixa indicada na especificação 

complementar EC-P 01 - "Base e Sub-base de Brita Graduada com Adição de Cimento" constante 

do projeto (Volume 1 - Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência). 

A dosagem da mistura brita graduada e cimento para emprego na camada de sub-base (BGTC) 

deverá ser realizada observando-se que: 

- o teor de cimento a ser incorporado deverá ser fixado em função da resistência à compressão 

simples da mistura aos 7 (sete) dias de cura, sendo estimado em cerca de 4%, em relação ao peso 

da mistura seca (96 kg/m3); 

- a resistência à compressão simples, medida de acordo com o Método DNER-ME 201/94, com 

corpos-de-prova moldados com a energia de compactação do Proctor modificado 

(DNER-ME 129/94; Método "C"), deverá ser igual ou superior a 45 kgf/cm2, aos 7 (sete) dias de 

cura. 

Para a mistura brita e cimento a ser empregada na camada de base de brita graduada melhorada com 

cimento (BGMC) considera-se a incorporação de um teor de cerca de 2% de cimento, em relação ao 

peso da mistura seca (48 kg/m3). 

As camadas de base de brita graduada melhorada com cimento (BGMC) e de sub-base de brita 

graduada tratada com cimento (BGTC) deverão ser compactadas com a energia de referência do 

Proctor modificado. 

Todos os serviços deverão seguir a especificação complementar EC-P 01 - "Base e Sub-base de 

Brita Graduada com Adição de Cimento" constante do projeto (Volume 1 - Relatório do Projeto e 

Documentos para Concorrência). 



50 

As camadas de sub-base tratada com cimento (BGTC) e base melhorada com cimento (BGMC) 

deverão ser recobertas por uma película betuminosa de proteção da cura, do tipo imprimação com 

• asfalto diluído CM-30. 

3.8.5.6 Base de Bica Corrida 

A camada de base da ciclofaixa e passeio do ramo de acesso ao Centro Administrativo será 

constituída de bica corrida, com composição granulométrica enquadrada na faixa "C" da 

especificação DNER-ES 303/97 - "Base Estabilizada Granulometricamente". Recomenda-se que 

seja empregada brita proveniente de rocha calcárea. 

A camada de base de bica corrida deverá ser compactada com a energia de referência do Proctor 

modificado. 

Todos os serviços deverão seguir as especificações DNER-ES 303/97 - "Base Estabilizada 

Granulometricamente". 

3.8.5.7 Regularização do Subleito 

Os materiais constituintes do subleito deverão apresentar ISC igual ou superior ao adotado no 

dimensionamento do pavimento como representativo do subleito (ISC 10%) e, ainda, 

expansão <2%. 

O subleito deverá ser regularizado e compactado com a energia de referência do Proctor normal; o 

desvio de umidade em relação à ótima deverá situar-se entre - 2% e + 0,5%, preferencialmente no 

ramo seco. 

Todos os serviços deverão seguir a especificação DNER-ES 299/97 - "Regularização do Subleito". 

3.8.5.8 Substituição de Material do Subleito 

Conforme mencionado anteriormente, é prevista a substituição dos solos de natureza siltosa (silte 

areno-argiloso) do subleito das plataformas das vias a pavimentar, empregando-se: 
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— camada drenante do tipo macadame seco no ramo de acesso ao Centro Administrativo, espessura 

variável, a ser executada conforme especificação complementar EC-P-02 -"Camada de 

Macadame Seco (Rachão de Pedra com Camada Inicial de Bloqueio e Travamento/ 

Fechamento)"; ressalta-se que, quando executada diretamente sobre a terraplenagem (solo fino), 

é previsto espalhamento inicial de material de bloqueio, numa espessura entre 3,0 a 5,0cm; 

camada de solo argiloso, espessura 40,0 cm, na pista marginal, conforme indicações do Projeto 

de Terraplenagem: 

• compactação em camadas individuais com espessura final, após compactação, de 20,0 cm 

cada; 

• compactação com a energia de referência do Proctor normal (GC > 100%); o desvio de 

umidade em relação à ótima deverá situar-se entre - 2% e + 0,5%, preferencialmente no ramo 

seco; 

• o solo argiloso a ser empregado será proveniente das camadas de cobertura do corte, devendo 

ser estocado para posterior aproveitamento. 

3.8.6 Apresentação do Projeto 

O detalhamento do Projeto de Pavimentação é feito através do desenho "Projeto de Pavimentação - 

Seções Tipo e Detalhes" (folha PV-01) constante do Volume 2 - Projeto de Execução. 
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3.9 PROJETO DE OAE DO TIPO TÚNEL E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES 

3.9.1 Introdução 

O Projeto de OAE do Tipo Túnel foi desenvolvido a partir do Projeto Geométrico/Interseção de 

Níveis Diferentes e do Projeto de Terraplenagem e com base nos resultados das investigações 

geotécnicas (sondagens as percussão tipo SPT e mista/rotativa) realizadas no local de implantação 

do túnel. 

As estruturas complementares do túnel envolvem os dispositivos/sistemas necessários e adequados 

às necessidades da obra, a saber: 

— barreira rígida de concreto, tipo "New Jersey" Simples - Nível de Contenção - N1, padrão 

DER/MG; 

— proteção/enchimento em concreto da base do arco do túnel principal (junto à base das chapas 

metálicas do revestimento); 

— revestimento interno dos túneis principal e adjacente e revestimento externo dos portais sul e 

norte dos túneis; 

— sistema de ventilação mecânica; 

_ sistema de proteção e combate a incêndio e pânico; 

— infraestrutra de comunicação — sistema de CFTV (circuito fechado de televisão) e de telefonia de 

emergência ("hot une"); 

— iluminação, conforme item 3.14 Projeto de Iluminação, adiante. 

3.9.2 Projeto de OAE do Tipo Túnel 

Apresenta-se a seguir o "Memorial Descritivo" do Projeto do Tipo Túnel, assim estruturado: 

3.9.2.1 Introdução 

3.9.2.2 Aspectos Geológico-Geotecnicos 

3.9.2.3 Sequência Executiva 

3.9.2.4 Preparo do Talude 

3.9.2.5 Estabilidade do Túnel 

a) Estabilidade do Maciço 

a.1) Estabilidade de Frente 
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a.2) Estabilidade do Teto 

b) Estabilidade da Estrutura 

3.9.2.6 Elementos de Suporte do Túnel 

a) Concreto Projetado 

b) Cambota 

c) Enfilagem 

d) Tratamento das Fundações com Estaca Raiz 4) 310mm 

3.9.2.7 Túneis Piloto 

3.9.2.8 Calota 

3.9.2.9 Arco Invertido Definitivo (AID) ou "Invert" 

3.9.2.10 Observações 

3.9.2.1 Introdução 

Concebido para dar acesso ao Centro Administrativo de Minas Gerais — projeto de Oscar Niemeyer, 

o túnel CAMG fica localizado sob a MG-010 (Linha Verde), no trecho compreendido entre a 

Av. Vilarinho e a MG-424, sendo sua entrada acessada pela pista sentido Belo Horizonte - Confins, 

denominada Emboque Sul, e sua saída, já próxima ao Centro Administrativo, denominada Emboque 

Norte. A planta geral de implantação está apresentada na Figura 1.3 - Implantação Geral dos 

Túneis, adiante. 

O túnel, com aproximadamente 160 m de extensão junto ao seu eixo principal (estacas 35+18,859 a 

43+16,059 segundo o eixo estaqueado no bordo esquerdo do ramo de acesso ao Centro 

Administrativo) apresenta declividade longitudinal decrescente no sentido do tráfego da ordem de 

2,55% em média e curva à esquerda com raio de cerca de 255 m. 

Para acomodar o gabarito dinâmico da plataforma da via, comportando três faixas para veículos de 

passeio de 3,33 m de largura cada e uma faixa exclusiva para ônibus de 4,0 m e, ainda, com 

declividade transversal de 2% para o lado interno da curva (esquerdo no sentido do estaqueamento), 

bem como duas faixas de 2,0 m de largura cada para ciclofaixa e pedestres, foi concebido um 

esquema estrutural em dois túneis justapostos, separados por esquema de vigas e pilares e ligações 

entre si a cada 5,0 m. 
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A altura do gabarito é de 5,0 m para veículos e 2,0 m para os demais transeuntes; tais necessidades 

geométricas resultaram numa área de escavação total de 182,3 m3/m. 

A Figura 1.1 - Seção Transversal Típica do Túnel Duplo, a seguir apresentada, ilustra o aspecto 

geral dos túneis, identificados como "principal", o de maior dimensão, por onde circulam os 

veículos e "adjacente", o túnel menor, que será utilizado para a circulação de ciclistas e pedestres. 

Na Figura 1.2 - Detalhe das Aberturas Entre os Túneis, a seguir apresentada, está mostrado o 

esquema das aberturas entre túneis, que provêem os acessos, inclusive para atender aos requisitos de 

segurança exigidos pelos Corpos de Bombeiros da maioria dos Estados brasileiros. 
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Estas passagens, com 1,60 m de largura e praticamente em nível com a pista, fornecem condições 

ideais de acesso, inclusive para portadores de necessidades especiais como usuários de cadeira de 

rodas, por exemplo, atendendo assim aspectos importantes da norma NBR-9050 - "Acessibilidade a 

Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos" e à IT-35 - "Túnel Rodoviário", do 

Corpo de Bombeiros/SP. Ainda sobre a segurança dos pedestres, ressalta-se que esta fica garantida 

pela existência de elementos estruturais que impedem o acesso de veículos sobre suas faixas, caso 

das barreiras tipo "New Jersey" e dos próprios pilares. 

Entretanto, alguns fatores tornam esta obra relativamente singular sob o ponto de vista 

estrutural e executivo: trata-se de um túnel de grandes dimensões e baixa cobertura (variável de 

2,6 a 5,3 m), a ser escavado em solos de limitada capacidade de carga e a ser implantado sob 

uma importante via de acesso (MG-010/Linha Verde) ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves 

(Confins), cujo tráfego não pode ser totalmente interrompido em nenhuma hora do dia. 

Assim, após uma breve apresentação das condições geológico-geotécnicas do terreno, serão 

apresentados detalhadamente os processos construtivos necessários, que tornam o processo 

substancialmente diferente do NATM tradicional. 



Figura 1.3 - Implantação Geral dos Túneis 
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3.9.2.2 Aspectos Geológico-Geotécnicos 

Para a implantação do túnel foram realizadas sondagens no local, para que pudessem ser 

determinadas a forma do túnel e os tipos de tratamentos a serem empregados para a sua execução. 

Conforme perfil geológico-geotécnico, a seguir apresentado na Figura 2.1 - Perfil Geológico-

geotécnico, pode-se notar que o túnel será executado parcialmente em camada de aproximadamente 

9 m de aterro compactado de argila siltosa, utilizada para a construção da MG-010, com NspT 

variando de 5 a 15 golpes, seguida por camadas de siltes arenosos pouco argilosos, de 

medianamente compactos a compactos, com NspT variando de 15 a 29. 

O lençol freático encontra-se sistematicamente abaixo da geratriz inferior do Arco Invertido 

Definitivo (AID), o que toma as condições de escavação bem mais favoráveis. 

Prevê-se que, apenas na eventualidade da ocorrência de chuvas fortes e prolongadas, haverá a 

necessidade da utilização de ponteiras e DHPv's (drenos horizontais profundos a vácuo) como 

medida mitigadora ao aumento momentâneo do NA. 

. 
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Figura 2.1 - Perfil Geológico-geotécnico 

00 0100 - 60910.40 91 lo 

3.9.2.3 Seqüência Executiva 

É detalhada a seguir, de maneira simplificada, a seqüência executiva da obra. Maiores detalhes 

poderão ser obtidos no desenho "Método Construtivo" (folha: TUN-03), constante do Volume 2 - 

Projeto de Execução: 

1) Execução dos emboques e preparação de suas praças; 

2) Execução dos túneis piloto em paralelo ou série, a qualquer momento; 

3) Execução das estacas raiz 45 310mm centrais e laterais; 

4) Execução das estruturas internas de fundação e suporte em concreto armado (blocos, pilares e 

vigas), não sendo necessário esperar o término da execução dos túneis piloto para tal; 

9 

De>" 
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5) Execução do túnel adjacente, em calota e "invert", com avanços controlados, apoiando o lado 

interno de sua casca nas vigas e pilares e bloco; para tal, os elementos estruturais internos já 

deverão apresentar a resistência prevista em cálculo; 

6) Após apresentar uma distância não inferior a 20 avanços, execução da calota do túnel principal 

(apenas após as estacas raiz e bloco lateral atingirem a resistência especificada), apoiando a 

casca do túnel no bloco lateral e nos pilares e vigas; 

7) Execução do arco invertido definitivo do túnel principal, mantendo-se a frente de escavação a 

uma distância mínima de 10 avanços. 

3.9.2.4 Preparo do Talude 

O preparo dos emboques será realizado com concreto projetado e tela em toda superfície de 

interesse, com barbacãs para evitar pressão hidrostática e pregagem para estabilização do terreno. 

Este processo é comumente denominado "Soil-Nailing". Será executada uma viga-portal de grandes 

dimensões no plano do emboque, acompanhando o perímetro do túnel, reforçando tanto o túnel 

como o aterro. 

3.9.2.5 Estabilidade do Túnel 

A estabilidade do túnel pode ser dividida em dois tipos: estabilidade do maciço exposto e 

estabilidade da estrutura. 

a) Estabilidade do Maciço 

a.1) Estabilidade de Frente 

A frente de escavação serve de apoio ao maciço aliviado pela escavação enquanto os elementos que 

constituem o suporte (concreto projetado) não adquirirem a eficácia necessária. 

Para garantir a estabilidade da frente pode ser realizada uma melhoria das condições da própria 

frente, reduzindo suas dimensões através da parcialização e/ou através da melhoria das 

características da resistência, através de pregagem. Outra maneira de garantir a estabilidade da 
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frente é buscar apoio independentemente da falta de suporte da frente, provocada pela instabilização 

ou deslocamentos excessivos da mesma, o que é feito através da utilização de enfilagens longas. 

A estabilidade da frente depende das suas dimensões e das características do maciço. A estabilidade 

pode ser local ou global. Na estabilidade local interessa uma pequena parte do maciço nas 

vizinhanças da escavação e na global uma região maior do maciço. 

O mecanismo depende principalmente do peso próprio e da resistência da região localizada que 

desmorona, caracterizando-se por um desmoronamento progressivo. Para a estabilidade local 

interessam as propriedades extremas de resistência na zona afetada mais diretamente pela escavação 

e pelos efeitos correlatos. Pelo fato do mecanismo ser progressivo, é suficiente evitar o início do 

processo de desmoronamento, o que se consegue através de pequenas tensões de confinamento. 

Já na estabilidade global, o mecanismo depende principalmente do peso próprio e da resistência de 

uma região maior do maciço, correspondendo a uma deformação do solo para dentro da abertura; 

para a estabilidade global interessam as propriedades médias do maciço. Pelo fato do mecanismo 

não ser necessariamente progressivo e envolver uma grande massa de solo são necessárias elevadas 

tensões de confinamento na frente para controlá-lo. 

O núcleo é eficiente na estabilização de frente de solos desmoronáveis, como é o caso do aterro 

acima do NA, porque o pequeno confinamento possível é da mesma ordem de grandeza da ação 

instabilizadora. 

O tratamento da frente, tal qual um "soil-nailing" empregado em taludes, tem por função melhorar 

as características de resistência do maciço. A função da pregagem da frente é fornecer uma tensão 

de confinamento. 

Quanto ao núcleo, a tensão de confinamento que este exerce sobre a frente é a que corresponde ao 

empuxo passivo da berma que constitui o núcleo, suficiente para estabilizar mecanismos locais, 

como é o caso do aterro acima do lençol freático. 

Em geral, para o solo típico do aterro sob a Rodovia MG-010, o mecanismo de ruptura é local, 

sendo suficiente a tensão confinante oferecida pelo núcleo. Se necessário, haverá pregagem. 



a.2) Estabilidade do Teto 

O avanço corresponde à escavação realizada para instalação do suporte e sua medida corresponde 

ao comprimento do vão exposto entre a frente e o último suporte instalado. O teto deverá ser 

estável, no ciclo de escavação estabelecido (avanços de 80 cm), até que o suporte instalado 

apresente resistência suficiente, que não depende apenas da resistência adquirida pelo concreto 

projetado, mas também das condições da fundação do suporte. Tal estabilidade depende do "tempo 

de sustentação", que é função das características reológicas do maciço. 

Em resumo, a estabilidade de teto é garantida pelas enfilagens, cujo vão não excede 30 cm entre 

elas; a estabilidade de frente é garantida pelo núcleo de grandes dimensões, expondo pequena 

porção da frente, parcializando-a e, caso necessário, pela pregagem de frente. 

b) Estabilidade da Estrutura 

O concreto projetado forma o revestimento do túnel, o qual deve equilibrar, por compressão, as 

cargas do maciço e sobrecargas devidas ao tráfego. Como se trata de túnel muito raso, as tensões 

atuantes nas regiões laterais exigem, para trabalho da casca exclusivamente por força normal, 

empuxo passivo no fecho não disponível, razão pela qual aparecem forças cortantes e momentos 

fletores, que serão combatidos por armadura adicional. 

Como a cobertura é muito pequena, as cargas na fase provisória são as mesmas da fase permanente, 

de modo que a casca com 25 cm de espessura deverá suportar todo o peso do aterro, as cargas dos 

veículos (1,0 tf/m2) e os empuxos do solo. A última camada de 10 cm deve ser aplicada como 

acabamento e para permitir a implantação de drenagem, se necessária. 

As fundações serão feitas previamente com estacas raiz (I) 310 mm, o que acarretará em recalques 

minimizados e a possibilidade de não se contar com o solo como elemento participante no suporte 

do túnel (típico do NATM). 

62 
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3.9.2.6 Elementos de Suporte do Túnel 

Os elementos de suporte do túnel têm função estrutural, de proteção e construtiva, tais quais: 

estrutural: confinar o maciço, exercendo tensões que permitirão ao mesmo manter-se em 

equilíbrio com deslocamentos controlados, compatíveis com as interferências e com o tráfego. 

Enquanto obra provisória, a segurança estrutural pode ser garantida pela observação e pela 

capacidade de mobilização do Construtor; 

proteção: preservar as características mecânicas do maciço, controlando suas deformações ou 

conferindo uma proteção superficial que impeça sua degradação progressiva; 

construtiva: permitir ou facilitar a execução da obra. 

a) Concreto Projetado 

O concreto projetado é o elemento essencial na função estrutural do suporte de confinar o maciço 

através da aplicação de tensões na superfície escavada; é muito eficiente nesta função porque adere 

na superfície do terreno, não deixando vazios; adquire resistência em prazo curto, mantendo certa 

flexibilidade que permite, quando desejável, a interação com o maciço; funciona 

predominantemente à compressão, tornando suficiente a aplicação de pequena espessura, pois os 

deslocamentos (por força normal) são limitados e a resistência (à compressão do concreto) é 

elevada. 

Para que a função de confinamento seja eficiente, são necessários alguns requisitos de natureza 

estática e construtiva, tais como: a geometria deve ser adequada; a fundação da casca formada pelo 

concreto projetado deve ser adequada para o confinamento eficiente do maciço; o método 

construtivo, no que se refere ao ciclo de execução, etapas de aplicação do concreto projetado e à 

associação com outros elementos de suporte deve ser estabelecido em função da competência do 

solo em se auto-sustentar junto à frente, até que o concreto projetado apresente eficácia. Todas estas 

condições estão satisfeitas no projeto. 

b) Cambota 

A função estrutural da cambota é confinar o maciço junto à frente enquanto o concreto projetado 

não adquire resistência ou estabilizar o maciço quando o concreto projetado é ineficaz para evitar 

Á.1(  
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mecanismos de instabilização. A função da cambota também pode ser utilizada com função 

meramente construtiva, tal como fixar o concreto projetado à superfície escavada ou como garantia 

de gabarito. 

c) Enfilagem 

A função estrutural da enfilagem é permitir o avanço quando o tempo de auto-sustentação é 

insuficiente para a instalação de qualquer suporte; assim, o teto é suportado praticamente antes da 

escavação. A eficácia da enfilagem depende do comportamento da frente, pois a enfilagem se 

apoiará no último suporte instalado resistente e nesta. 

d) Tratamento das Fundações com Estacas Raiz 0 310mm 

Elemento importante porque permite executar as fundações do revestimento antes da "entrada" das 

cargas, isto é, do próprio trabalho deste. Assim, não há necessidade de executar o Arco Invertido 

Definitivo (AID) junto à frente, o que corresponderia a reduzir o núcleo e descalçá-lo, face às 

dimensões envolvidas. Desta maneira, é possível deixar um núcleo de dimensões substanciais, 

aumentando ainda mais a segurança em relação à estabilidade de frente. As estacas absorverão as 

cargas consideráveis de compressão provenientes da ação do solo e demais sobrecargas junto à 

superfície curva da casca do túnel, dissipando-as ao longo de seu comprimento em camadas de solo 

mais competentes sob o ponto de vista de fundação. 

3.9.2.7 Túneis Piloto 

Tratam-se de túneis com pequenas dimensões e uma cobertura significativa. Enfilagens podem ser 

feitas para proteção do avanço. O arco invertido será instalado praticamente junto à frente, de modo 

que a seção é praticamente plena. 

Sua execução se faz necessária para possibilitar a realização das fundações dos túneis principal e 

adjacente antes que as tensões resultantes no maciço ocorram. 

Feito o túnel executam-se as estacas e concretam-se os blocos, vigas e pilares internos. 
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3.9.2.8 Calota 

O revestimento da calota, em concreto projetado e cambotas treliçadas segue apoiando no bloco 

lateral e na parede central em toda extensão do túnel. Por tratar-se de túnel de baixa cobertura 

haverá uma armação adicional para combater esforços de flexão. A frente ficará exposta apenas em 

um perímetro de 2,0 m de altura e será deixado um núcleo, o maior possível, de modo a minimizar 

os recalques devidos à exposição da frente e garantir a estabilidade da frente. É possível aumentar 

ainda mais a segurança e reduzir os recalques executando-se uma pregagem de frente. 

3.9.2.9 Arco Invertido Definitivo (AID) ou "Invert" 

O arco invertido definitivo será feito após o vazamento do túnel ou a qualquer momento, de forma 

que entre o talude da frente e o talude para execução do arco invertido haja distância adequada do 

ponto de vista construtivo. 

3.9.2.10 Observações 

A estabilidade de teto é garantida pelas enfilagens. 

Sendo a enfilagem de tubo de aço, esta vence o vão entre a última cambota e a frente de escavação, 

de cerca de 60 cm, que poderá ser reduzido para 40 cm na região mais crítica. 

solo ou concreto (no caso de desplacamento 
de solo protegido pela enfilagem) 
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Assim, a exposição do terreno sob a rodovia é de apenas 30 cm pelo vão do avanço (40 cm a 60 cm) 

no teto e laterais e 2,0 m na frente, que pode ser pregada. 

O mais importante do sistema construtivo adotado é a garantia da estabilidade de frente porque não 

há necessidade de fechar o arco invertido, deixando-se um núcleo suficientemente grande porque o 

revestimento da calota irá se apoiar nas estacas-raiz. 

As sondagens indicam que o NA encontra-se bem abaixo do plano de trabalho da calota. Como o 

terreno é argiloso, não deve haver necessidade de controle do NA. Eventualmente, poderão ser 

instaladas ponteiras a vácuo ou drenos horizontais profundos a vácuo, a partir do plano de trabalho, 

a critério do responsável pelo acompanhamento técnico da obra (ATO), após verificação das 

condições reais da frente de escavação. 

Como toda obra dessa natureza, a observação da realidade, avanço após avanço, por um profissional 

comprovadamente experiente e competente, trabalhando em sinergia com os responsáveis pelo 

projeto e os responsáveis pela execução, é de vital importância para o sucesso e segurança da obra. 

A boa comunicação entre os diferentes profissionais envolvidos é crucial para a adaptação do 

projeto face à situações imprevisíveis que, não raramente, ocorrem na execução de túneis. 

3.9.3 Estruturas Complementares 

As estruturas complementares do túnel envolvem os dispositivos/sistemas necessários e adequados 

às necessidades da obra, a saber: 

barreira rígida de concreto, tipo "New Jersey" Simples - Nível de Contenção - Ni, padrão 

DER/MG, no bordo direito da faixa de ônibus (túnel principal), junto à base do arco do túnel e da 

viga/parede entre túneis principal e adjacente; 

proteção/enchimento em concreto da base do arco do túnel principal (junto à base das chapas 

metálicas do revestimento), lado esquerdo, externamente à sarjeta de concreto, conforme 

apresentado no desenho "Projeto de OAE do Tipo Túnel e Estruturas Complementares - Túnel 

Principal e Adjacente - Revestimento Interno - Seções e Detalhes 1/3" (folha: RIN-01) constante 

do Volume 2 - Projeto de Execução; 

— revestimento interno dos túneis principal e adjacente e revestimento externo dos portais sul e 

norte dos túneis, conforme adiante detalhado; 
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_ sistema de ventilação mecânica, conforme adiante detalhado; 

sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, conforme adiante detalhado; 

infraestrutra de comunicação — sistema de CFTV (circuito fechado de televisão) e de telefonia de 

emergência ("hot fine"), conforme adiante detalhado; 

iluminação, conforme item 3.14 Projeto de Iluminação, adiante. 

3.9.3.1 Revestimento Interno dos Túneis Principal e Adjacente e Revestimento Externo dos 

Portais Sul e Norte dos Túneis 

Tratando-se do túnel de acesso ao empreendimento do Centro Administrativo, visando um melhor 

efeito estético, mais harmonioso com o conjunto arquitetônico que compõe o empreendimento, é 

previsto o revestimento interno e externo dos túneis, envolvendo: 

_ revestimento interno dos arcos laterais dos túneis principal e adjacente; 

— revestimento externo dos portais sul e norte dos túneis. 

a) Revestimento Interno dos Túneis Principal e Adjacente 

O revestimento interno dos arcos laterais dos túneis será constituído de placas de chapa metálica 

perfurada e calandrada, com acabamento em pintura eletrostática resistente a raios UV, fixadas 

através de perfis/guias verticais e horizontais, que, por sua vez, são fixados às paredes dos túneis 

através de grouting (para regularização da superfície) e placa metálica com chumbadores. Junto aos 

portais, bem como junto às aberturas entre túneis, são previstos, transversalmente, batentes de 

fechamento constituídos das mesmas placas de chapa metálica do revestimento. 

O detalhamento do revestimento interno dos túneis é efetuado através 

constantes do Volume 2 - Projeto de Execução: 

— "Projeto de OAE - Túnel Principal e Adjacente - Revestimento Interno 

(folha RIN-01); 

— "Projeto de OAE - Túnel Principal e Adjacente - Revestimento Interno 

(folha RIN-02); 

_ "Projeto de OAE - Túnel Principal e Adjacente - Revestimento Interno 

(folha RIN-03); 

dos seguintes desenhos 

- Seções e Detalhes 1/3" 

- Seções e Detalhes 2/3" 

- Seções e Detalhes 3/3" 
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— Túnel Principal e Adjacente - Revestimento Interno - Detalhe para Locação da Fixação das 

Placas Metálicas (folha: R1N-04). 

Na parte superior dos arcos laterais e tetos dos túneis é prevista a realização de pintura acrílica na 

cor preta. 

b) Revestimento Externo dos Portais Sul e Norte dos Túneis 

O revestimento externo dos portais sul e norte dos túneis será constituído de placas cimentícias, 

espessura 12mm, fixadas ao paramento de "soil nailing" dos portais através de perfis metálicos 

descontínuos e de parafusos. 

As placas do revestimento deverão ser protegidas com verniz anti-pichação à base de resina de 

poliuretano alifático, tipo Denverniz, ou equivalente. 

Tal revestimento possibilita a drenagem interna do maciço através dos drenos barbacãs do "soil 

nailing", no espaço vazio que se forma pelo assentamento dos perfis. 

O detalhamento do revestimento externo dos portais é efetuado através do desenho "Projeto de 

OAE - Portais do Túnel Principal e Adjacente - Revestimento em Placas Cimentícias" 

(folha: REX-01) constante do Volume 2 - Projeto de Execução. 
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3.9.3.2 Sistema de Ventilação Mecânica 

a) Descrição Geral 

A ventilação mecânica do segmento de túnel consta, essencialmente, de 02 (dois) sistemas de troca 

de ar, a saber: 

Sistema 1: responsável pela ventilação da seção do túnel adjacente, destinado à ciclofaixa e 

trânsito de pedestres, através de um sistema de insuflamento de ar, composto basicamente por 02 

(dois) ventiladores axiais, instalados nas extremidades do túnel (entrada e saída), e por rede de 

dutos e grelhas instalados ao longo do túnel, criando uma pressão positiva de ar limpo no setor, 

evitando assim a contaminação do ar desta célula com os gases provenientes dos veículos do 

túnel principal; 

Sistema 2: responsável pela ventilação da seção do túnel principal, destinado ao tráfego de 

veículos, através da exaustão do ar poluído, sendo composto basicamente por 02 (dois) 

ventiladores axiais, instalados na saída do túnel, e por rede de dutos e grelhas instalados ao longo 

do túnel, de forma a retirar o CO (monóxido de carbono) e outros gases do escapamento dos 

veículos. 

b) Apresentação do Projeto 

A apresentação do projeto é efetuada através dos seguintes desenhos constantes do Volume 2 - 

Projeto de Execução: 

— "Projeto de OAE - Sistema de Ventilação Mecânica - Túnel - Planta Geral" (folha: VEN-01); 

— "Projeto de OAE - Sistema de Ventilação Mecânica - Túnel - Detalhe 1" (folha: VEN-02); 

— "Projeto de OAE - Sistema de Ventilação Mecânica - Túnel - Cortes AA, BB, CC e Detalhe 2" 

(folha: VEN-03); 

— "Projeto de OAE - Sistema de Ventilação Mecânica - Túnel - Detalhes de Fixação dos 

Chumbadores e Neoprene" (folha: VEN-04); 

_ "Projeto de OAE - Sistema de Ventilação Mecânica Túnel - Diagramas Elétricos" (folha: 

VEN-05). 



PILAR/PAREDE 

VIGA VIGA 

56.25 

160 	 340 	 160 

112.5 77.5 77.5 77.5 7 o o 

• BLOCO 

. •.ESTACAS RAIZ 
0310mm 

500 
(TIP.) 

o <o 

o o 

23.75 

70 

3.9.3.3 Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico 

a) Descrição Geral 

O túnel principal, destinado ao tráfego de veículos, comportando três faixas para veículos de 

passeio com 3,33 m de largura cada e uma faixa exclusiva para ônibus com 4,0 m de largura, foi 

projetado com comprimento de cerca de 160 m. 

Em caso de sinistro (acidente de trânsito, por exemplo), o túnel possui, em toda sua extensão, uma 

faixa segura, o túnel adjacente, com 4,0 m de largura, destinado à ciclofaixa e pedestres, que poderá 

servir como rota de fuga. 

O acesso a esta saída (do túnel principal para o túnel adjacente) se dará através das aberturas entre 

os túneis, espaçadas a cada 5,0 m (entre eixos), totalizando 32 passagens com 1,60 m de largura 

cada, gerando uma fuga eficaz dos ocupantes dos veículos em caso de pânico. 

A figura a seguir ilustra as aberturas entre os túneis, que provêem os acessos. 

Para se alcançar tais saídas, os usuários de veículos particulares e de transporte coletivo deverão 

transpor a barreira rígida de concreto, tipo "New Jersey", com altura de 0,81 m, indicada no bordo 



71 

direito/externo da faixa de ônibus (túnel principal); tal situação atende às normas do Corpo de 

Bombeiros, uma vez que a barreira apresenta altura inferior a 1,10 m. 

O acesso de pedestres (túnel adjacente), com largura de 4,0 m, possibilita a saída, de acordo com as 

nomas do Corpo de Bombeiros, de até 1.400 ocupantes. Esta passagem possuirá sinalização de 

emergência em toda sua extensão. 

As placas de sinalização visual de orientação e salvamento deverão ser em PVC rígido 

fotoluminescente de alta intensidade luminosa, conforme IT 15 do CBM-MG. 

Todo o trecho destinado aos pedestres deverá possuir sinalização para as rotas de fuga, conforme 

indicado em projeto. As placas deverão ser instaladas a 1,80 m do piso, conforme IT 15 do 

CBM-MG. 

b) Apresentação do Projeto 

O detalhamento do projeto é efetuado através dos seguintes desenhos constantes do Volume 2 - 

Projeto de Execução: 

— "Projeto de OAE - Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - Túnel - Planta de 

Localização e Detalhes" (folha: PCI-01); 

_ "Projeto de OAE - Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - Túnel - Planta e Corte 

AA" (folha: PCI-02). 

3.9.3.4 Infraestrutra de Comunicação — Sistema de CFTV (Circuito Fechado de Televisão) e de 

Telefonia de Emergência ("Hot Line, 

a) Descrição Geral 

A infraestrutura projetada para o CFTV permitirá que, a partir de sala de controle e supervisão do 

Centro Administrativo, sejam visualizadas e gravadas as imagens de câmeras distribuídas no túnel 

principal (tráfego de veículos de passeio e ônibus) e no túnel adjacente (ciclofaixa e pedestres). 
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A captação das imagens permite ao pessoal operacional agir preventivamente, monitorando as áreas 

com o objetivo de zelar não só pelo patrimônio, mas também pela segurança de todos os que 

transitam nos túneis. 

O sistema de "hot line" (telefonia de emergência) previsto terá basicamente a função de comunicar 

às autoridades responsáveis, eventuais acidentes que possam acontecer nos túneis ou nas 

imediações do Centro Administrativo. 

Os equipamentos e materiais componentes dos sistemas de CFTV e "hot une" devem atender os 

parâmetros mínimos de fornecimento, com a finalidade de proporcionar conforto e segurança aos 

usuários, monitorando e controlando os equipamentos sob sua gerência, executando rotina de 

manutenção preventiva e conetiva, garantindo aumento de vida útil destes, assim como otimizando 

o custo das equipes de operação, manutenção e segurança, através de agilização dos diagnósticos e 

controle das áreas supervisionadas. 

Observações: 

1) O Sistema de CFTV deverá ser interligado à caixa subterrânea de telecomunicações da rede 

externa mais próxima (ver Projeto de Telecomunicações do Centro Administrativo do Estado de 

Minas Gerais, desenho n°  BHCAMG-EXE-TEL-0001-0002). 

2) O Sistema de Telefonia de Emergência ("Hot Line") deverá ser alimentado a partir da rede do 

prédio do auditório do Centro Administrativo (ver Projeto de Telecomunicações do Centro 

Administrativo do Estado de Minas Gerais, desenho n°  BHCAMG-EXE-TEL-0001-0002). 

Alternativamente, poderá ser alimentado diretamente da rede pública, através de caixa 

subterrânea tipo R-1. 

b) Apresentação do Projeto 

O detalhamento do projeto é efetuado através dos seguintes desenhos constantes do Volume 2 - 

Projeto de Execução: 

_ "Projeto de OAE - Infaestrutura de Comunicação - Sistema de CFTV e de Telefonia de 

Emergência - Túnel - Planta, Simbologia e Notas Gerais" (folha: COM-01); 

_ "Projeto de OAE - Infaestrutura de Comunicação - Sistema de CFTV e de Telefonia de 

Emergência - Túnel - Planta" (folha: COM-02). 

a 
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3.10 PROJETO DE CONTENÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

3.10.1 Introdução 

O Projeto de Contenções foi desenvolvido a partir das definições do Projeto Geométrico/ 

Interseção de Níveis Diferentes, do Projeto de Terraplenagem e do Projeto de Desapropriação e, 

ainda, com base nos Estudos Geotécnicos (sondagens a percussão realizadas nos locais das obras). 

O Projeto Estrutural contempla também as estruturas de concreto propostas e concebidas pelo 

escritório responsável pela Arquitetura do Centro Administrativo (Arquitetura e Urbanismo 

Oscar Niemeyer Ltda.), envolvendo: 

_ o "portal de entrada" do empreendimento do Centro Administrativo; 

— a estrutura do pergolado para a entrada dos túneis; 

— o marco/indicador (tótem) do empreendimento do Centro Administrativo, a ser implantado na 

MG-010. 

3.10.2 Estruturas de Contenções 

O projeto em questão envolve 3 (três) contenções e 1 (uma) estrutura com dupla função, a saber: 

_ contenção em estrutura de concreto (muro de arrimo), altura variável, máxima de 4,0 m, no 

segmento inicial da pista marginal ("bus-way"), entre estacas 17 + 10,00 e 21, para minimizar 

desapropriações de edificações; 

contenção em cortina atirantada com altura de 5,0 m, junto ao pé de talude de corte com 

inclinação variável (2H: IV, altura de cerca de 8,0 m para aproximadamente 1H:1V, altura de 

cerca de 11,0 m), no segmento entre estacas 33 + 3,859 e 34 + 3,859, lado esquerdo do ramo de 

acesso ao Centro Administrativo, junto à pista principal da MG-010; 

contenções/estruturas de concreto com a dupla função de contenção da plataforma da MG-

010 (lado esquerdo)/maciço de terra (lado direito) e de sustentação da estrutura do 

pergolado projetada para a entrada do túnel pelo escritório responsável pela Arquitetura do 

Centro Administrativo (Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer Ltda.) no segmento entre 

estacas 34 + 3,859 e 35 + 18,859, lado direito e esquerdo do ramo de acesso ao Centro 

Administrativo, junto à entrada do túnel principal e adjacente. Tratam-se de contenções em 
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paredes diafragma, com altura de cerca de 11,00m, revestidas com placas pré-moldadas de 

concreto; 

contenção em estrutura mista, altura variável, máxima de 11,5 m, constituída de cortina 

atirantada em sua parte inicial (altura superior a 6,00 m) e de muro de arrimo em sua parte 

final (altura inferior a 6,00 m), na saída do túnel, lado direito, junto à "saia" do talude de 

aterro da plataforma da MG-010, entre estacas 43 + 9,274 a 45 + 10,63 do ramo de acesso ao 

Centro Administrativo. 

3.10.3 Demais Estruturas de Concreto 

No que diz respeito à estrutura do pergolado, o projeto contempla o detalhamento integral da 

estrutura (contenções/estruturas de sustentação laterais e vigamento horizontal), uma vez que 

as vigas são estroncas das paredes laterais (paredes diafragma com dupla função de contenção 

da plataforma da MG-010 (lado esquerdo)/maciço de terra (lado direito) e de sustentação das 

vigas do pergolado). 

O projeto abrange também a estrutura de concreto do "portal de entrada" do empreendimento 

do Centro Administrativo, a ser implantado anteriormente à estrutura do pergolado (imediações 

da estaca 34 + 3,859 do ramo de acesso ao Centro Administrativo). 

O projeto contempla, ainda, a estrutura de concreto (tótem) a ser implantada na MG-010, como 

marco/indicador do empreendimento (Centro Administrativo), também proposta e concebida 

pelo escritório responsável pela Arquitetura do Centro Administrativo (Arquitetura e Urbanismo 

Oscar Niemeyer Ltda.). 

3.10.4 Detalhamento do Projeto 

O desenho "Projeto Geométrico" - Contenções e Estruturas de Concreto - Plantas, Elevações e 

Seção Transversal" (folha GM-04), apresentado no Volume 2 - Projeto de Execução, detalha a 

geometria das seguintes estruturas: 

— contenção em estrutura de concreto (muro de arrimo), entre estacas 17 + 10,00 e 21; 
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contenção em cortina atirantada junto ao pé de talude de corte com inclinação variável no 

segmento entre estacas 33 + 3,859 e 34 + 3,859, lado esquerdo do ramo de acesso ao Centro 

Administrativo, junto à pista principal da MG-010; 

contenções em paredes diafragma no segmento entre estacas 34 + 3,859 e 35 + 18,859, lado 

direito e esquerdo do ramo de acesso ao Centro Administrativo, junto à entrada do túnel principal 

e adjacente; 

— contenção em estrutura mista, constituída de cortina atirantada em sua parte inicial e de muro de 

arrimo em sua parte final, na saída do túnel, lado direito, junto à "saia" do talude de aterro da 

plataforma da MG-010, entre estacas 43 + 9,274 a 45 + 10,63 do ramo de acesso ao Centro 

Administrativo. 

No Volume 2 - Projeto de Execução são apresentados os desenhos de detalhamento dos Projetos 

Estruturais (ver Projeto de Contenções e Estruturas de Concreto). 
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3.11 PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA 

3.11.1 Introdução 

O Projeto de Segurança da interseção da rodovia MG-010 com o ramo de acesso ao Centro 

Administrativo do Estado de Minas Gerais foi desenvolvido a partir do Projeto Geométrico 

elaborado e da consideração dos dispositivos de segurança já implantados ao longo da rodovia 

MG-010 e, particularmente, no segmento que envolve o objeto do presente estudo. 

Basicamente, o projeto é calcado nos dispositivos de sinalização horizontal e vertical, na 

implantação de dispositivos refletivos sobre o pavimento e nas estruturas de proteção de veículos 

frente aos novos obstáculos surgidos com as soluções de projeto indicadas. 

O presente item aplica-se aos segmentos de interesse direto às vias interceptantes, não fazendo parte 

do estudo os dispositivos a serem considerados no interior das áreas do Centro Administrativo. 

3.11.2 Considerações Gerais e Critérios de Projeto 

O presente projeto contempla quatro tipos distintos de vias. O primeiro, a rodovia MG-010, uma via 

expressa, de trânsito rápido, consolidada e em pleno funcionamento para atendimento à circulação 

de grandes volumes de veículos, com acessos exclusivamente em pontos pré-determinados, cujo 

objetivo principal é favorecer o fluxo de tráfego de longa distância. 

O segundo trata-se de uma via de transição para acesso a uma área determinada, com uso do solo 

particularizado, sem a possibilidade de utilização por um tráfego de passagem, para a qual a fluidez 

de tráfego em termos de velocidade deve ser desestimulada. Em apenso à essa via de transição, 

considera-se ainda a presença de uma via destinada ao trânsito exclusivo de pedestres e de uma 

ciclofaixa, destinada ao uso exclusivo de bicicletas. 

Por fim, lateralmente ao ramo de acesso ao Centro Administrativo, o projeto contempla uma via 

marginal para tráfego exclusivo de ônibus, principalmente para atendimento ao sistema urbano 

adjacente à rodovia MG-010. 
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A sinalização como fator de segurança deverá tratar cada uma dessas vias, eis que se apresentam 

com funções diferentes, induzindo comportamentos distintos para os usuários. 

3.11.3 Projeto de Sinalização Vertical 

3.11.3.1 Via Expressa 

A abreviatura do "Centro", inicialmente criada através das siglas "CAEMG" ou "CAMG" terá 

ainda uma decisão quanto a sua utilização por parte do setor responsável pela implantação do 

projeto. Em termos de comunicação com o usuário, a abreviatura "CAEMG" parece ser mais 

indicada do que a outra, eis que a inserção da letra "E" sonoriza a abreviatura à moda de diversas 

siglas já consolidadas pelo uso, de órgãos do Estado de Minas Gerais, como "ADEMG", 

"CASEMG", "CIEMG", "FIEMG", etc. 

A distância do primeiro painel de sinalização informando sobre o acesso ao "Centro" e o local de 

saída da MG-010 foi determinada em 1.000 m, atendendo ao princípio mencionado anteriormente. 

A saída da rodovia, no sentido Belo Horizonte - Lagoa Santa, ocorre em torno do km 15 (Norte) da 

MG-010 e, em sentido contrário, em torno do km 17 (Sul). Esse fato é realçado em todos os painéis 

de pré-sinalização e de confirmação de saída. 

No sentido Belo Horizonte - Lagoa Santa, dois conjuntos de painéis suspensos, destinados à 

velocidade de regulamentação, são empregados no projeto. O primeiro, destaca a velocidade de 

110 km/h para as duas faixas de tráfego situadas mais próximas do canteiro central, e de 90 km/h e 

70 km/h para as duas outras faixas que serão utilizadas para sair da rodovia e acessar a via de 

transição. O segundo, mantém o mesmo critério para as faixas externas e regulamenta em 70 km/h e 

50 km/h, respectivamente, as faixas de utilização do fluxo de saída. 

O projeto propõe também a complementação da sinalização da MG-010, em virtude da ausência de 

uma placa necessária que indicasse, em frente, as localidades de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e 

Confins, inclusive porque essa informação é de interesse do fluxo de tráfego, ainda que de pequena 

monta, com origem na Av. Brasília (MG-433) e destino a essas localidades. 

• 
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A sinalização da Via Expressa encerra-se com a informação de uma saída a seguir, para um posto 

de serviço e via lateral, utilizando-se da sinalização implantada, com uma específica redistribuição 

espacial da sinalização existente. 

No sentido Lagoa Santa - Belo Horizonte, a regulamentação de velocidade utiliza-se de dispositivos 

pré-existentes na MG-010. Nessa pista, destaca-se que o acesso ao "Centro" é feito através da 

mesma via marginal de acesso aos bairros Morro Alto e São Cosme, contornando a instalação da 

Polícia Rodoviária, no local. A placa existente de confirmação de saída da rodovia está instalada em 

uma bandeira própria. Para a instalação ao lado dessa placa da confirmação de saída para o 

"Centro", utilizou-se de outra bandeira, com longo braço projetado, fixada no canteiro central da 

rodovia, de modo que, para o usuário, o conjunto dos painéis se configura como um único pórtico, 

contendo 2 placas, à semelhança de outros dispositivos instalados ao longo da rodovia MG-010. 

3.11.3.2 Vias de Acesso 

Para a via de transição e acesso ao "Centro" a partir de Belo Horizonte, o Projeto de Sinalização 

enfatiza os aspectos de advertência de uma curva à esquerda, a velocidade de regulamentação de 

70 km/h, a existência de faixa preferencial para ônibus, o gabarito vertical para os veículos na 

travessia do túnel sob a MG-010, a faixa para os veículos autorizados (de uso restrito por aqueles 

que se dirigem à via marginal que dá acesso às instalações e garagem do Palácio dos Despachos no 

interior do "Centro") e a placa final sobre as faixas de interesse do fluxo de tráfego genérico para 

acesso ao estacionamento geral da instituição. Com  a informação do estacionamento em frente, 

encerra-se o projeto de sinalização vertical do acesso, nesse sentido. 

A regulamentação da velocidade de ingresso na área do "Centro" é proposta com uma redução para 

50 km/h, a título de sugestão para o órgão que deverá operar o trânsito interno de veículos. 

Para sinalização do acesso em sentido contrário, a saída da via marginal esquerda para o "Centro" é 

orientada por um painel em bandeira dupla, eis que há a necessidade de informar que, para a 

esquerda, os veículos atingirão a rodovia MG-010 e, para direita, o Centro Administrativo. Da 

mesma forma que no sentido anterior, o anúncio do estacionamento na rampa de acesso ao 

"Centro" encerra o projeto de sinalização vertical nesse sentido. 
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3.11.3.3 Via de Pedestre e Ciclovia 

No presente projeto, como apêndice à via de acesso a partir de Belo Horizonte, foi introduzido 

originalmente um passeio de 4,00 m de largura, sobre o qual, dividindo espaço com os pedestres, 

insere-se uma ciclovia com 2,00 m disponíveis para as bicicletas, que poderão assim se dirigir ao 

"Centro" em faixa exclusiva. 

A sinalização vertical nesse segmento obedece ao que vem preconizado no Manual de Sinalização 

do CONTRAN, advertindo-se da presença de ciclistas e pedestres através de duas placas 

independentes, mas instaladas em um único suporte. A ênfase maior, tal como recomendado no 

referido manual, refere-se à sinalização horizontal, como se verá adiante. 

3.11.3.4 Via Exclusiva para Ônibus 

Com o surgimento da via exclusiva para ônibus ("bus-way"), a sinalização vertical propõe um 

painel fixado na passarela existente e por sobre o centro da faixa direita da MG-010, informando a 

via exclusiva no contexto. O padrão adotado é o do BHTRANS, com a mensagem de via lateral 

contendo pista exclusiva para ônibus, inclusive seu pictograma. 

Logo em seguida, à margem da via exclusiva, são assinalados dois locais de parada, através das 

placas de código S-14; um, logo no inicio da rampa e outro ao final, este último bem próximo ao 

posto de serviço existente. No final da "bus-way" foi proposta uma placa R-1 de parada obrigatória 

para os ônibus, tendo em vista a preferência ao direito de passagem ofertada para o acesso ao posto 

para os veículos com origem na MG-010. 

3.11.3.5 Apresentação do Projeto 

Os desenhos de Projeto da Sinalização Vertical são apresentados no Volume 2 - Projeto de 

Execução. Dessa apresentação constam os seguintes elementos: 

— "as built" da sinalização existente na rodovia MG-010; 

— placas de sinalização inseridas no contexto, com uma diagramação em escala maior para facilitar 

sua visualização no conjunto das placas empregadas no trecho; 

— quadro resumo dos quantitativos dos dispositivos de sinalização empregados; 
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_ relação de placas, constando "lay-out", código, dimensões e quantidades; 

_ desenhos de detalhes. 

3.11.4 Projeto de Sinalização Horizontal 

Com base na função de cada uma das vias componentes do contexto, foi elaborado o Projeto de 

Sinalização Horizontal, adotando-se os tipos padronizados de dispositivos preconizados pelo 

CONTRAN. 

O conjunto de sinais pintados no pavimento é listado a seguir: 

_ linhas de bordo - LBO; 

— linhas simples seccionadas- LMS-2; 

— linhas simples contínuas - LMS-1; 

_ linhas de continuidade - LCO; 

— marcação de faixa exclusiva no fluxo - MFE; 

marcação de ciclofaixa - MCI; 

marcação de cruzamento rodocicloviário - MCC; 

linha de retenção - LRE; 

faixa de travessia de pedestres - FTP 1 (zebrada); 

linha de canalização - LCA; 

zebrado em área não utilizável - ZPA; 

marca delimitadora de parada de ônibus - MVE; 

_ setas direcionais - PEM; 

_ seta indicativa de movimento em curva - IMC; 

— símbolo indicativo de via de ciclista - SIC; 

_ legenda escrita no pavimento para travessia de pedestres; 

— legenda de velocidade regulamentada; 

— legenda PARE. 

Para a rodovia MG-010, as dimensões utilizadas nos sinais e marcações pintados no pavimento 

foram mantidas coerentes com aquelas adotadas atualmente na via expressa. Para os trechos novos, 

as dimensões empregadas foram aquelas recomendadas no referido manual e realçadas nos 

desenhos. 

C 
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O detalhamento de todos os dispositivos horizontais de sinalização, constituídos das marcas 

longitudinais e transversais, de canalização, de delimitação e controle de parada e, finalmente, as 

inscrições no pavimento, são apresentados no Volume 2 - Projeto de Execução. 

3.11.5 Dispositivos Adicionais de Segurança 

Com essa finalidade, foram empregados no projeto os seguintes dispositivos: 

— marcadores de obstáculo; 

tachas monodirecionais de linhas de borda e de eixo para pistas múltiplas; 

defensas de proteção, tipo metálica tripla, onda enrijecida, junto à borda externa das ruas laterais 

da MG-010, nas proximidades da entrada (Rua Lateral Morro Alto/São Cosme) e saída do túnel 

(Rua Lateral Santa Luzia; pista esquerda); 

defensas de proteção, tipo metálica tripla, onda enrijecida, junto às estruturas de sustentação dos 

sinais suspensos (pórticos e bandeiras) e junto aos pilares da estrutura da passarela; 

— linha em termoplástico aplicado por aspersão, em alto relevo, espessura 0,8 mm, tipo "Vibraline", 

nos zebrados e no bordo interno, junto ao canteiro central, da pista principal da MG-010 e, ainda, 

no bordo externo da Rua Lateral Santa Luzia PD; 

baia divergente de dimensões 1,50 m (largura) x 1,00 m (altura) x 0,70 m (profundidade), 

constituída de polietileno na cor preta, enchimento com argila expandida e areia, e pintura em 

película refletiva de alta intesidade; 

— delimitador cilíndrico, 0 0,20 m e h= 0,76 m, constituído de polietileno na cor preta. 

No Volume 2 - Projeto de Execução são apresentados os locais de emprego desses dispositivos 

auxiliares e os detalhes de sua utilização. 
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3.12 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 

3.12.1 Introdução 

O Projeto de Obras Complementares contempla a indicação de serviços/dispositivos/estruturas 

complementares aos projetos de infra-estrutura das vias a serem implantadas, abrangendo: 

_ revestimento vegetal dos taludes; 

— passeio de concreto lateral à pista marginal (bordo direito); 

— meio fio de concreto na pista marginal (bordo direito); 

_ barreira rígida de concreto; 

abrigo de passageiros em ponto de parada de ônibus da pista marginal; 

— nova rampa de acesso à passarela de pedestres existente; 

— cerca de vedação/proteção da faixa de domínio da rodovia; 

— gradil de vedação/proteção da parte superior do portal sul do túnel. 

3.12.2 Revestimento Vegetal dos Taludes 

Os serviços de revestimento vegetal dos taludes de corte visam a proteção/combate ao processo 

erosivo dos solos das superfícies formadas pelos serviços de terraplenagem para a implantação das 

vias, bem com a melhoria dos aspectos paisagísticos locais pela redução do impacto visual. 

Considerando a susceptibilidade à erosão dos solos constituintes do maciço natural a ser 

terraplenado (solo predominantemente siltoso, argiloso e/ou arenoso), é prevista a imediata 

proteção/revestimento da superfície dos taludes de corte e banquetas, sendo indicado o emprego de 

grama armada (grama em placas reforçada e melhor fixada com geogrelha — tela plástica de 

polietileno de alta densidade - PEAD), conforme desenho "Revestimento Vegetal em Grama 

Armada" (folha: OC-01) constante do Volume 2 - Projeto de Execução. 

3.12.3 Passeio de Concreto 

O passeio de concreto, a ser implantado lateralmente à pista marginal, deverá ser do tipo concreto 

moldado "in loco", com espessura mínima de 6,0 cm, dotado de juntas secas (sulcos) a cada 3m 

transversal e longitudinalmente, constituídas pelo "corte" do concreto, antes de seu endurecimento, 



83 

utilizando-se ferramentas específicas para este fim, como indutor de juntas, sem secionar totalmente 

a estrutura (padrão SUDECAP). 

O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com resistência mínima 

de 15 MPa. 

3.12.4 Meio-fio de Concreto 

O meio-fio de concreto, a ser implantado no bordo direito da pista marginal, deverá ser do tipo "A", 

padrão SUDECAP, pré-moldado de concreto, de dimensões 12 x 16,7 x 35 cm. O concreto deverá 

ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com resistência mínima de 18 MPa. 

3.12.5 Barreira Rígida de Concreto 

Para a separação física das faixas de tráfego de veículos (lado esquerdo da seção transversal) da 

ciclofaixa e passeio (lado direito) no segmento do ramo de acesso ao Centro Administrativo anterior 

ao túnel principal e adjacente é prevista a implantação de barreira rígida de concreto, tipo "New 

Jersey" Simples - Nível de Contenção - Ni, padrão DER/MG. 

No interior do túnel principal é prevista a implantação da barreira rígida de concreto no bordo 

direito da faixa de ônibus, junto à base do arco do túnel e da viga/parede entre túneis principal e 

adjacente 

3.12.6 Abrigo de Passageiros 

O abrigo de passageiros a ser implantado nas imediações da estaca 19, lado direito da pista 

marginal, é um "abrigo simples", constituído de peças pré-moldadas de concreto, conforme desenho 

"Abrigo Simples Pré-moldado de Passageiros" (folha OC-02) constante do Volume 2 - Projeto de 

Execução. 
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3.12.7 Cerca de Vedação/Proteção da Faixa de Domínio 

Para vedação/proteção da faixa de domínio da rodovia é previsto o emprego de cerca em arame liso, 

5 fios, com mourões de suporte de concreto e esticadores de madeira, conforme projeto tipo do 

DER/MG, apresentado no Volume 2 - Projeto de Execução (desenho "Cerca com Arame Liso", 

folha 0C-03). 

3.12.8 Nova Rampa de Acesso à Passarela de Pedestres Existente 

Para interligar o passeio (lado direito da pista marginal) à passarela de pedestres existente no início 

do ramo de acesso ao Centro Administrativo (imediações da estaca 15), que possibilita a 

transposição das pistas da MG-010, é prevista a implantação de nova rampa de acesso, com 

comprimento de cerca de 70m. 

A rampa de acesso foi projetada considerando-se os limites (inclinação admissivel em cada 

segmento de rampa, desnível máximo em cada segmento de rampa e número máximo de segmentos 

de rampa) estabelecidos na NBR 9050 - "Acessibilidade a Edificações, Mobiliário e Espaços e 

Equipamentos Urbanos", sendo indicada: 

— inclinação em segmento de rampa: 7,80% (1:13); 

— desnível máximo em cada segmento de rampa: 0,78 m; 

— número de segmentos de rampa: 6 (seis). 

A estrutura da passarela existente é constituída de peças pré-moldadas de concreto, padrão 

PRECON, apoiadas sobre pilares de concreto a cada 10,8m de vão, assentados sobre blocos de 

concreto de coroamento de estacas tipo hélice contínua (fundação); a nova rampa deverá seguir o 

mesmo padrão da estrutura existente (largura de 2,0m), conforme detalhado nos seguintes desenhos: 

— "Rampa de Acesso à Passarela - Locação dos Pilares, Planta da rampa, Elevação e Perspectiva" 

(folha: OC-04); 

— "Rampa de Acesso à Passarela - Fundação - Estacas e Blocos 1/3" (folha: 0C-05); 

_ "Rampa de Acesso à Passarela - Fundação - Estacas e Blocos 2/3" (folha: OC-06); 

— "Rampa de Acesso à Passarela - Fundação - Estacas e Blocos 3/3" (folha: OC-07). 
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3.12.9 Gradil de Vedação/Proteção da Parte Superior do Portal Sul do Túnel 

Para proteção/vedação da parte superior do portal sul do túnel, visando preservar a segurança de 

terceiros, é previsto o assentamento de gradil com altura de 1,53m, constituído de painéis fabricados 

a partir de fios de aço com 5mm de diametro, soldados eletricamente entre si, formando uma malha 

de 20,0 cm x 5,0 cm (tipo "Nylofor0", da Belgo Bekaert ou equivalente), conforme desenho 

"Gradil de Vedação/Proteção do Portal Sul do Túnel (folha 0C-08) constante do Volume 2 - 

Projeto de Execução. 

e 

o 
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3.13 PROJETO PAISAGÍSTICO 

3.13.1 lntodução 

Para atender determinação da DE do DER/MG, o Projeto Paisagístico em questão abrange o 

tratamento de todo o segmento da MG-010 compreendido entre a interseção com a Rodovia 

MG-433 (Acesso a Santa Luzia) e a interseção com o Acesso ao Bairro Morro Alto/São 

Benedito/Bonsucesso, envolvendo áreas de canteiros, taludes, áreas remanescentes/marginais 

(passivo) das obras de ampliação da Rodovia MG-010, bem como o tratamento de toda a área de 

abrangência da interseção de acesso ao CAMG. 

Também atendendendo orientação da DE do DER/MG, o projeto foi desenvlovido pela mesma 

equipe que elaborou o Projeto Paisagístico de toda a MG-010. 

3.13.2 Concepção Geral e Critérios de Projeto 

Quando pensamos na obra de Oscar Niemeyer, vem em mente a idéia da curva tanto usada na 

Pampulha e em Brasília. A curva que nos remete à natureza, às montanhas, tão tipicamente mineiras 

e aos prédios do novo Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais: as duas torres 

administrativas, com seus partidos côncavos que se entrelaçam; o auditório, com sua grande 

parábola, as rampas e os lagos que fazem a transição entre a MG-010 e os prédios. 

O segmento da MG-010 em frente ao CAMG possui um talude central com cerca de 10,00m de 

largura, que se inicia plano (no sentido Confins - Belo Horizone) nas imediações do viaduto de 

acesso aos bairros Morro Alto/São Benedito/Bonsucesso e aos poucos se inclina no sentido do 

Centro Administrativo até o trevo de Santa Luzia (interseção MG-433). Estas duas interseções 

marcam os limites da intervenção do Projeto Paisagístico. 

O talude central forma um pano verde inclinado, com as pistas principais da MG-010 

desenvolvendo-se reta na sua borda; lateralmente o CAMG, criando um efeito de perspectiva. Esta 

situação nos convida a trabalhar com efeito de profundidade e formas curvas que se alongam e se 

alternam na medida da velocidade de quem trafega pela rodovia. 
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As curvas reverenciam a obra de Niemeyer sem a intenção de competir, mas de se interagir, de 

reverenciar. Os desenhos com forrações coloridas, palmeiras e arvoredos que se desenvolvem 

volumetricamente no sentido ascendente de quem vai por este caminho, se iniciam com a 

Euphorbia, como que introduzindo uma melodia. 

O prédio do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, apresenta as colunas espaçadas em 

ritmos diversos como que tocasse uma melodia. Buscamos também encontrar este ritmo neste 

projeto através de grandes maciços que se dialogam formando um conjunto harmonioso. As curvas 

que se alternam de altura e espaçamento, ângulos e cores, pausas e comprimentos. 

Pensamos no talude central como um painel, para ser visto tanto por quem trafega pela rodovia 

numa velocidade média de 110 km/h, quanto por quem está no interior dos prédios do Centro 

Administrativo, que terá uma visão privilegiada do conjunto da obra. 

Procuramos adotar espécies rústicas, preferencialmente as típicas do cerrado, tais como: Macaúba, 

Liucuri e Lantana, senão espécies que possuem fitofisionomia típicas do cerrado e que nos remetem 

a esta paisagem, tais como as Agaves, Dietes e Euphorbiaceas. Também de baixa manutenção, de 

alto valor ornamental, disponíveis no mercado, nativas ou se exóticas que sejam amplamente 

adaptadas ao nosso clima e empregadas no Brasil. Procuramos tirar partido das cores primárias, 

amarelo, azul e vermelho, mescladas com o branco e o verde. 

Quem trafega pela MG-10 no sentido Belo Horizonte - Confins, logo após o trevo de Santa Luzia, 

poderá acessar o CAMG através de um ramo lateral, transpondo a MG-010 através de túnel, ou 

prosseguir no sentido Confins. Neste local a pista direita da MG-010 eencontra-se implantada em 

cota superior à da pista esquerda (cerca de 3,0 m acima). 

Nos taludes do ramo de acesso ao CAMG empregou-se a grama Amendoim, a grama Esmeralda e o 

Jasmim Amarelo pendente, de forma a dar movimento e colorido, evitando a tão comum 

monocultura de grama esmeralda ou batatais. 

Na parte superior do túnel, no nível da MG-010, é proposto um tratamento com Palmeiras, Jasmim 

Manga e forração. 
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3.14 PROJETO DE ILUMINAÇÃO 

3.14.1 Introdução 

O Projeto de Iluminação foi desenvolvido com base no detalhamento do Projeto Geométrico/ 

Interseção em Níveis Diferentes, no Projeto de OAE do tipo Túnel e Estruturas Complementares 

(Sistema de Ventilação Mecânica) e no Projeto de Contenções e Estruturas de Concreto, 

contemplando: 

— a iluminação externa do ramo de acesso ao CAMG no segmento anterior aos túneis, inclusive 

pista marginal externa a esse ramo; 

— a iluminação na região do "quebra-luz" (pergolado), na entrada do túnel principal e túnel 

adjacente; 

— a iluminação no interior do túnel principal e túnel adjacente; 

— a iluminação do marco/indicador (totem) do empreendimento do CAMG, a ser implantado na 

plataforma da MG-010; 

— a modificação da Rede de Distribuição Aérea (RDA) nas extremidades da interseção. 

É denominado túnel toda cobertura, artificial ou natural, sob trecho de uma via, independente do 

comprimento e da natureza da cobertura. 

De acordo com a NBR 5181 - "Iluminação de Túneis", o segmento do túnel do ramo de acesso ao 

CAMG é classificado como túnel longo, ou seja, túnel de comprimento maior ou igual a 50 m, onde 

geralmente só é possível visualizar sua saída após um certo tempo trafegando no seu interior. Logo, 

os seguintes quesitos foram observados no projeto: 

— quesitos diurnos: iluminação considerando zonas; 

_ quesitos noturnos: iluminação constante. 

Além destes quesitos, os seguintes fatores foram considerados no projeto: 

— adaptação do olho humano, pois o motorista poderá ser submetido a diferenças muito acentuadas 

de iluminâncias antes e após a entrada do túnel; 

_ intermitência, ou seja, evitar os zebramentos; 

— refietância, através da manutenção regular, onde deverão ser mantidos limpos as paredes e o teto 

dos túneis. 
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A utilização do "quebra-luz" (pergolado) é uma medida eficiente, pois, ao diminuir 

gradativamente a iluminação natural durante o período diurno, minimiza a necessidade de 

iluminância na entrada do túnel e, consequentemente, reduz a potência para a iluminação 

suplementar de entrada. 

Neste contexto, é possível distinguir 7 (sete) zonas de diferentes iluminâncias: 

a primeira corresponde à iluminação natural da área externa ao túnel, exclusive região do 

"quebra-luz" no ramo de acesso ao CAMG, com aproximadamente 54.000 lux; 

a segunda zona corresponde à área do "quebra luz", onde é possível perceber 3 (três) zonas de 

iluminâncias de aproximadamente 16.000 lux, 5.000 lux e 2.700 lux, propiciadas pela diminuição 

gradativa da iluminação natural acarretada pelo espaçamento variável das vigas horizontais de 

cobertura do pergolado; 

as demais zonas não são mais influenciadas pela ação do "quebra-luz". A partir deste ponto, a 

iluminação projetada garante iluminância mínima de 900 lux na quinta zona, 300 lux na sexta 

zona e 100 lux na sétima zona ou zona central do túnel. 

3.14.2 Normas Aplicáveis 

Para desenvolvimento dos trabalhos referentes ao Projeto de Iluminação as seguintes normas e 

documentos são aplicáveis: 

— ND 2.3 CEMIG (Nov 2006): Instalações Básicas de Redes de Distribuição Subterrâneas; 

— ND 2.9 CEMIG (Ago 2006): Instalações Básicas de Redes de Distribuição Protegidas; 

— ND 3.1 CEMIG (Set 2005): Projetos de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas; 

— ND 3.4 CEMIG: 	 Projetos de Iluminação Pública; 

_ ND 2.6 CEMIG: 	 Padrões e Especificações de Materiais e Equipamentos; 

— NBR 5181/76: 	 Iluminação de Túneis. 

3.14.3 Detalhamento do Projeto 

O detalhamento do projeto é efetuado através dos seguintes desenhos constantes no Volume 2 - 

Projeto de Execução: 

— Projeto de Iluminação - Túnel - Projeto Luminotécnico - Planta (folha: LUM-01); 
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No lado oposto da pista tem uma área livre que dá vista para o conjunto habitacional Serra Verde. É 

proposto, para minimizar a aridez desta paisagem, a colocação de um bosque de Ipê Amarelo, 

árvore símbolo do Brasil. 

3.13.3 Apresentação do Projeto 

A apresentação do projeto é efetuada através dos seguintes desenhos constantes do Volume 2 

Projeto de Execução: 

— "Projeto Paisagístico - Planta 1/5" (folha: PSG-01); 

_ "Projeto Paisagístico - Planta 2/5" (folha: PSG-02); 

_ "Projeto Paisagístico - Planta 3/5" (folha: PSG-03); 

— "Projeto Paisagístico - Planta 4/5" (folha: PSG-04); 

_ "Projeto Paisagístico - Planta 5/5" (folha: PSG-05). 
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Projeto de Iluminação - Túnel - Projeto Luminotécnico - Cortes (folha: LUM-02); 

Projeto de Iluminação - Túnel - Projeto Elétrico - Planta (folha: LUM-03); 

Projeto de Iluminação - Túnel - Projeto Elétrico - Cortes (folha: LUM-04); 

Projeto de Iluminação - Iluminação Externa e Modificação de RDA Existente Planta 1/3 

(folha: LUM-05); 

Projeto de Iluminação - Iluminação Externa e Modificação de RDA Existente Planta 2/3 

(folha: LUM-06); 

Projeto de Iluminação - Iluminação Externa e Modificação de RDA Existente Planta 3/3 

(folha: LUM-07); 

Projeto de Iluminação - Iluminação Externa e Modificação de RDA Existente - Detalhes 

(folha: LUM-08). 

3.14.4 Critérios Adotados e Síntese do Detalhamento de Projeto 

a) Folha LUM-01: Projeto de Iluminação - Túnel - Projeto Luminotéenico - Planta 

Trata-se do detalhamento do sistema de iluminação estudado para o segmento do túnel na ramo de 

acesso ao CAMG, inclusive região do "quebra-luz", obtido através de simulações em software 

LuxIEP V8, apresentando o posicionamento em planta de cada projetor. 

As seguintes regiões foram contempladas: 

a.1) Região do Quebra-luz: região que antecede a entrada do túnel principal (trânsito de veículos) 

e do túnel adjacente (ciclofaixa e passagem de pedestres). Durante o dia, a presença da 

iluminação natural dispensa o uso de luz artificial nesta região. Logo, a iluminação projetada 

deverá ser acionada apenas durante a noite, propiciando uma economia de energia através do 

controle de acionamento projetado para estes projetores. Os projetores especificados para 

iluminar esta região serão instalados nas paredes laterais, e possuem refletores com ótica 

simétrica concentrada, para permitir um melhor aproveitamento do fluxo luminoso emitido 

pela lâmpada e um melhor alcance, e propiciar o uso de menos projetores, o que não seria 

possível caso os mesmos fossem dotados de ótica simétrica dispersiva, pela extensão da 

largura deste espaço que não possui paredes entre o acesso de veículos, e o acesso de ciclistas 

e pedestres. 
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a.2) Túnel Principal: esta região foi dividida em 3 zonas de iluminância, que deverão ser 

aplicadas durante o período diúrno. A primeira foi projetada para ter uma iluminância média 

mínima de 9001ux, a segunda de 300 lux, e a terceira de 1001ux. Porém, a última zona (setor) 

compreende a maior extensão do túnel, e por se tratar de um projeto especial, o mesmo foi 

projetado com uma iluminância mínima de 2001ux. Para o período noturno, alguns projetores 

do Setor 1 deverão ser desligados para manter uma iluminação aproximadamente constante ao 

longo de todo o túnel. Para a iluminação desta região, foram previstas 2 filas laterais de 

projetores, com fixação no teto e lâmpada MVM 400W, temperatura de cor de 5200K, IRC de 

90 a 100%, proporcionando uma bela estética ao túnel, com uma luz muito branca, viva e 

estimulante, e alta qualidade de reprodução de cores. As paredes laterais do túnel serão 

revestidas por uma placa de chapa metálica, enquanto o teto será pintado com tinta na cor 

preta. 

a.3) Túnel Adjacente: nesta região foi projetada uma iluminação constante, com iluminância 

média mínima de 100 lux, devido à baixa velocidade de tráfego nesta região, o que dispensa o 

zoneamento. Para a iluminação, foi prevista uma fila lateral de projetores a serem fixados na 

parede, com inclinação de 40° da linha vertical, com lâmpada MVM 70W, temperatura de cor 

de 5200K, IRC de 90 a 100%, proporcionando uma bela estética ao túnel, com uma luz muito 

branca, viva e estimulante, e alta qualidade de reprodução de cores. As paredes laterais do 

túnel serão revestidas por uma placa de chapa metálica, enquanto o teto será pintado com tinta 

na cor preta. 

b) Folha LUM-02: Projeto de Iluminação - Túnel - Projeto Luminotécnico - Cortes 

Folha contendo os cortes transversais e longitudinais dos túneis, para melhor compreensão do 

posicionamento dos projetores. 

Nesta folha constam também detalhes de instalação da iluminação embutida na plataforma da 

MG-010 para o marco/indicador (tótem) do empreendimento do CAMG. 
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c) Folha LUM-03: Projeto de Iluminação - Túnel - Projeto Elétrico - Planta 

Detalhamento da distribuição de energia no interior do túnel, para alimentação de todo o sistema de 

iluminação e painéis elétricos dos ventiladores e exaustores do sistema de ventilação. 

Estão sendo utilizados eletrodutos em instalação aparente, caixas de passagens para derivação e 

ligação dos projetores, e cabos de alumínio com isolação XLPE 90°C 0,6/1kV. A rede de 

distribuição de energia é derivada da rede de distribuição subterrânea externa ao túnel, e presente 

até o início e fim do mesmo. 

No túnel principal (trânsito de veículos) estão sendo atendidos 2 painéis elétricos destinados à 

alimentação dos ventiladores e exaustores do sistema de ventilação, com carga 20kVA 3F 220V 

cada, ambos localizados no final do túnel. 

No túnel adjacente (ciclofaixa e pedestres) estão sendo atendidos 2 painéis elétricos destinados à 

alimentação dos ventiladores e exaustores do sistema de ventilação, com carga 4kVA 3F 220V 

cada, localizados um no início e outro no final do túnel. 

Para informações mais detalhadas obre o sistema de ventilação, ver item 4.5 Projeto de OAE do 

Tipo Túnel e Estruturas Complementares. 

d) Folha LUM-04: Projeto de Iluminação - Túnel - Projeto Elétrico - Cortes 

Folha contendo cortes ilustrativos da derivação da rede de distribuição de energia do túnel, a partir 

da rede subterrânea projetada em sua entrada e saída. Além disso, é possível visualizar como será 

feita a instalação dos eletrodutos e a derivação para ligação dos projetores. 

O 
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e) Folha LUM-05: Projeto de Iluminação - Iluminação Externa e Modificação de RDA 

Existente - Planta 1/3 

Folha LUM- 06: Projeto de Iluminação - Iluminação Externa e Modificação de RDA 

Existente - Planta 2/3 

Folha LUM- 07: Projeto de Iluminação - Iluminação Externa e Modificação de RDA 

Existente - Planta 3/3 

Projeto de Modificação de Rede Aérea Existente, conforme padrões e normas CEMIG, incluindo: 

a instalação de 01 transformador de 75kVA para atender a toda a carga de iluminação externa, 

inclusive da pista marginal, iluminação interna dos túneis e, ainda, ventilação do túnel adjacente; 

a instalação de chave magnética NA para comando da iluminação da região do "quebra-luz"e do 

marco/indicador (tótem) do empreendimento do CAMG, que ficará ligada apenas durante o 

período noturno; 

a instalação de chave magnética NF para comando da iluminação do Setor 1 do segmento do 

túnel, que ficará ligada apenas durante o período diurno; 

estruturas de derivação da Rede Áerea (RDA) para a Rede Subterrânea (RDS). 

Projeto de Rede de Distribuição Subterrânea, destinada à alimentação da Rede de Distribuição de 

Energia no interior do túnel, e à iluminação externa do ramo de acesso ao CAMG (antes do túnel) e 

da pista marginal. 

A iluminação projetada para a pista marginal considera postes de aço, com 12 m livres (altura de 

montagem da luminária), espaçados de 30 m, e luminárias para lâmpadas VS250W, fixadas em 

suporte. 

A iluminação externa projetada para o ramo de acesso ao CAMG considera postes de aço, altura de 

14 m livres, com luminárias para lâmpadas VS 400W fixadas em "Chicote Simples" de 3m 

(projeção horizontal). 

O projeto elétrico da RDS, foi dividido em 3 circuitos: 

— Circuito 1: atendimento à iluminação e sistema de ventilação do túnel adjacente (ciclofaixa e 

pedestres), iluminação dos projetores na região do "quebra-luz", iluminação externa do ramo de 

acesso ao CAMG e iluminação da pista marginal; 
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_ Circuito 2: atendimento à iluminação do túnel principal (trânsito de veículos); 

— Circuito 3: atendimento aos painéis elétricos do sistema de ventilação do túnel principal. 

Toda a simbologia apresentada nestas folhas segue o estabelecido nos padrões e normas da CEMIG. 

fi Folha 08: Iluminação Externa ao Túnel e Modificação de RDA Existente - Detalhes 

Folha contendo alguns detalhes construtivos para a Rede de Distribuição Subterrânea, e o sistema 

de iluminação das vias externas ao túnel. 

3.14.5 Resultados Luminotécnicos 

Os resultados luminotécnicos obtidos durante a elaboração do projeto consideram o valor do 

coeficiente de manutenção de 80% e apenas serão garantidos com a execução das instalações 

inteiramente em conformidade com os parâmetros e especificações técnicas constantes do projeto. 

A Consultora não se responsabiliza por resultados obtidos com a execução das instalações 

diferentemente do indicado em projeto e nas especificações técnicas. 
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4. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

4.1 INTRODUÇÃO 

As especificações de serviços a serem adotadas são as do DNER, DER/MG, SUDECAP (Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte), ABNT e normas e critérios técnicos de uso corrente. 

As especificações para as obras foram organizadas de acordo com a seguinte sistemática: 

— são apresentadas sob a sigla EP (Especificação Particular) as "Especificações Gerais para Obras 

Rodoviárias" do DNER/DNIT que foram particularizadas para as obras em questão; a numeração 

é a mesma das especificações originais; 

— sob a sigla EC (Especificação Complementar) são apresentadas as especificações elaboradas 

pela Consultora, referentes a serviços não previstos nas "Especificações Gerais para Obras 

Rodoviárias" do DNER/DNIT. 

4.2 RELAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES A SEREM OBSERVADAS 

4.2.1 Terraplenagem 

As especificações de referência para os serviços de terraplenagem são as seguintes: 

— DNER-ES 278/97 - Serviços Preliminares; 

— DNER-ES 279/97 - Caminhos de Serviço; 

— DNER-ES 280/97 - Cortes; 

— DNER-ES 282/97 - Aterros; 

— EC-TR-01 - Bota-Fora (item 4.4.1). 

4.2.2 Drenagem 

Foram adotados os seguintes projetos tipo do DER-MG, apresentados na norma técnica NT-01.57 

(Assunto: Dispõe Sobre a Padronização dos Dispositivos de Drenagem e Obras Complementares no 

DER/MG): 

— Saídas d'Água: projeto tipo SDA-01 - "Saída d'Água de Aterro Simples"; 

— Valeta de Proteção de Corte: VP-03 (75/50) - "Valeta para Proteção de Corte"; 
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— Sarjeta de Corte: SCC 70/15 e 70/20 - "Sarjetas"; 

— Passagem Sobre Sarjeta: OC.PS-02 - "Passagem Sobre Sarjeta e Armação"; 

— Caixa Coletora: CX-01 - "Caixa Coletora Simples". 

Foram ainda adotados dispositivos padrão da SUDECAP (Prefeitura de Belo Horizonte), 

constantes do Caderno de Encargos de Infra-estrutura Urbana (2001), a saber: 

— Sarjeta: tipo "C" - especificação "Sarjeta"; 

— Bocas-de-lobo: tipo B - "Boca-de-lobo tipo B"; 

— Poço de Visita: tipo "A", "B" e "C" - "Poço de Visita para Rede Tubular"; 

— Rede Coletora: especificação "Rede Tubular de Concreto"; 

— Descida d'Água Tipo Degrau. 

Para a execução do bueiro tipo "Tunnel Liner" deverá ser adotada a especificação de serviço 

DNIT 024/2004 - ES - "Bueiros Metálicos sem Interrupção do Tráfego". 

Complementando as especificações do DER-MG, SUDECAP e DNIT, integram as especificações 

dos serviços de drenagem: 

— EC-DR-01 - "Canaleta Armada" (item 4.4.2); 

— EC-DR-02 - "Canaleta com Tampa em Concreto" (item 4.4.3); 

— EC-DR-03 - "Drenos Longitudinal Profundo/Interceptante e Coletor Lateral" (item 4.4.4). 

4.2.3 Pavimentação 

As especificações de referência para os serviços de pavimentação são as seguintes: 

— DNER-ES 299/97 - "Regularização do Subleito"; 

— DNER-ES 303/97 - "Base Estabilizada Granulometricamente"; 

— DNER-ES 306/97 - "Imprimação"; 

— DNER-ES 307/97 - "Pintura de Ligação"; 

— DNER-ES 309/97 - "Tratamento Superficial Duplo"; 

DNIT 031/2006 - ES - "Concreto Asfáltico" - EP-P-01 (item 4.3.1); 

— EC-P-01 - "Base e Sub-base de Brita Graduada com Adição de Cimento" (item 4.4.5); 

— EC-P-02 - "Camada de Macadame Seco - Rachão de Pedra com Camada Inicial de Bloqueio e 

Travamento/Fechamento" (item 4.4.6). 



4.2.4 Obras Complementares/Segurança Viária 

As especificações a serem adotadas são as seguintes: 

— Cerca: projeto tipo CA-02, padrão DER/MG; 

— Abrigo Simples Pré-moldado de Passageiros, padrão DER-MG; 

— Barreira Rígida de Concreto, tipo "New Jersey" Simples - Nível de Contenção - N1, padrão 

DER/MG; 

— EC-0C-01 - "Revestimento Vegetal em Grama Armada" (item 4.4.7). 

Foram ainda adotados dispositivos padrão SUDECAP (Prefeitura de Belo Horizonte), constantes 

do Caderno de Encargos de Infra-estrutura Urbana (2001), a saber: 

— Meio-fio: tipo "A" - especificação "Assentamento de Meio-fio"; 

— Passeio: especificação "Passeio". 

4.2.5 Contenções e Estruturas de Concreto 

As obras-de-arte especiais deverão ser executadas com base nas seguintes especificações: 

— DNER-ES 329/97 - "Serviços Preliminares"; 

— DNER-ES 330/97 - "Concretos e Argamassas"; 

— DNER-ES 331/97 - "Armaduras para Concreto Armado"; 

— DNER-ES 333/97 - "Formas"; 

— DNER-ES 334/97 - "Fundações"; 

— DNER-ES 335/97 - "Estruturas de Concreto Armado"; 

— DNER-ES 337/97 - "Escoramentos". 

4.2.6 Obra-de-Arte do Tipo Túnel 

As especificações de materiais e serviços a serem observadas para a implantação do túnel estão 

indicadas nos desenhos de detalhamento do projeto; ver Projeto de OAE do Tipo Túnel constante 

do Volume 2 - Projeto de Execução. 
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4.2.7 Estruturas Complementares da Obra-de-Arte do Tipo Túnel 

— EC-EC-01 - "Especificações Básicas de Equipamentos - Sistema de Ventilação Mecânica" (item 

4.4.8); 

— EC-EC-02 - "Sinalização de Emergência - Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e 

Pânico" (item 4.4.9); 

— EC-EC-03 - "Especificações Básicas de Materiais - Sistema de CFTV (Circuito Fechado de 

Televisão) e de Telefonia de Emergência/"Hot Line" (item 4.4.10). 

4.2.8 Sistema de Iluminação 

— EC-LUM-01 - "Especificações Básicas de Equipamentos e Materiais - Sistema de Iluminação" 

(item 4.4.11). 

4.2.9 Paisagismo 

— EC-PSG-01 - "Recomendações para o Plantio"; 

— EC-PSG-02 - "Plantio de Forrações e Arbustos"; 

— EC-PSG-03 - "Fornecimento, Transporte, Adubação e Plantio de Grama"; 

— EC-PSG-04 - "Plantio de Árvores e Palmeiras"; 

— EC-PSG-05 - "Sistema de Irrigação Automatizado, Utilizando Aspersores Escamoteáveis"; 

— EC-PSG-06 - "Limitador de Grama". 

Ressalta-se que não se aplicam os critérios de medição e pagamento para os serviços contidos 

nas especificações de referência citadas do DNER/DNIT, DER-MG e SUDECAP, uma vez que 

a contratação da obra é feita na modalidade de "preço global". 

A remuneração dos trabalhos (percentual em relação ao valor global) será efetuada com base 

no cronograma fisico-financeiro da obra e nos serviços e obras efetivamente executados. 
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4.3 ESPECIFICAÇÕES PARTICULARES DE SERVIÇOS 

4.3.1 Concreto Asfáltico - DNIT 031/2006 - ES (EP-P-01) 

Prevalece o contido na especificação de serviço DNIT 031/2006 - ES - "Pavimentos Flexíveis - 

Concreto Asfáltico", alterando-se/acrescentando-se o seguinte: 

Item 5 - Condições Especificas 

5.1 Materiais 

5.1.1 Cimento Asfáltico 

Deverá ser empregado CAP 50/70. 

5.1.2 Agregados 

5.1.2.1 Agregado Graúdo (Alterar) 

Deverá ser empregado como agregado graúdo pedra britada, devendo apresentar: 

a) desgaste "Los Angeles" igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035/98). 

5.2 Composição da Mistura (Alterar/complementar) 

A graduação da composição da mistura dos agregados deverá enquadrar-se na faixa granulométrica 
TICII .  

A mistura deverá ser cuidadosamente dosada para que se obtenha uma massa estável e, ao mesmo 

tempo, o mais flexível possível. Para tanto dever-se-á ter uma preocupação especial com o teor de 

finos na massa asfáltica. Recomenda-se que pelo menos 50% do agregado retido na peneira 3/16" 

(n°  4) seja constituído de brita de gnaisse e, ainda, o emprego de, no máximo, 20% de areia natural 

na composição granulométrica da massa. 

A mistura projetada deverá atender os seguintes parâmetros: 

— estabilidade: 800 kgf (mínima); 

— relação betume - vazios (RBV): 65 a 78%; 

— relação da resistência à tração de CP's saturados e secos: 0,7 (mínima), conforme ensaio 

AASHTO 283/89; 

— relação do material passando na peneira n° 200 e o teor de betume: 0,6 a 1,6; 
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— resistência à tração por compressão diametral — at, medida no ensaio DNER-ME 138/94: 6,0 a 

10,0 kgf/cm2. 

A energia de referência para a moldagem dos corpos-de-prova será de 65 golpes por face, devendo 

ser definida em laboratório. 

5.4 Execução 

5.4.6 Distribuição e Compactação da Mistura (Acrescentar) 

A junta longitudinal de construção deverá coincidir com o limite de separação das faixas de tráfego. 

Item 7. Inspeção 

7.1 Controle dos Insumos 

7.1.2 Agregados 

a) Ensaios Eventuais (Acrescentar): 

— ensaio de durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio ou de magnésio 

(DNER-ME 089/94). 

• 
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4.4 ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES DE SERVIÇOS 

4.4.1 Bota-Fora (EC-TR-01) 

Item 1. Generalidades 

Essa especificação objetiva estabelecer critérios a serem adotados para a execução dos serviços de 

bota-fora, constituídos de solos classificados como de 	categoria (solos em geral e blocos de 

rocha, apresentando diâmetro máximo inferior a 0,15 m). 

A execução dos serviços de bota-fora deverá ser realizada observando-se as indicações do destino 

dos materiais constante do projeto. 

O solo deverá ser espalhado com equipamento apropriado e devidamente compactado, sempre que 

possível considerando as condições locais, tais como declividade da área, escoamento das águas, 

área e volume do bota-fora, etc. Na sequência deverá ser procedida a conformação/regularização da 

superfície final. 

Item 2. Execução 

A disposição de solos classificados como material de 1a  categoria em áreas de bota-fora deverá ser 

realizada de forma criteriosa, abrangendo os serviços de espalhamento, compactação e conformação 

geométrica. 

A compactação dos materiais deverá ser realizada em camadas com espessura máxima que 

possibilite a obtenção de grau de compactação mínimo correspondente a 80% do Proctor normal. 

A conformação é a operação que compreenderá cortes ou aterros de até 0,40 m de espessura, 

objetivando direcionar adequadamente o escoamento das águas, regularizar a superfície e preparar o 

terreno para as medidas de proteção ambiental (proteção/revestimento vegetal). 
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Item 3. Equipamentos 

Na compactação e conformação mecânica dos materiais em bota-fora poderão/deverão ser 

utilizados os seguintes equipamentos: 

— Trator de esteiras com lâmina, escavo-transportadores e moto-escavo-transportadores; 

— Motoniveladora; 

— Retro-escavadeira; 

— Rolos compactadores; 

— Caminhão pipa; 

— Caminhões basculantes. 
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4.4.2 Canaleta Armada (EC-DR-01) 

Item 1. Generalidades 

Esta especificação visa estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas 

para canaleta armada com seção quadrada. 

Canaleta é o dispositivo de drenagem superficial aplicado principalmente no direcionamento das 

águas no talude de aterro, canalizando e conduzindo a água até um dispositivo ou local adequado, a 

fim de se evitar erosões. 

Item 2. Materiais 

O concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com resistência mínima 

15 MPa. 

Os espaçamentos e bitolas do aço a ser utilizado deverão seguir rigorosamente as indicações do 

projeto 

Item 3. Execução 

O preparo e a regularização da superficie de assentamento serão executados com operação manual 

de forma a atingir a geometria projetada para este dispositivo. 

Admite-se, a associação de operações manual e mecânica, mediante emprego de lâmina de 

motoniveladora, pá carregadeira equipada com retroescavadeira ou valetadeira adequadamente 

dimensionada para o trabalho. 

Os materiais empregados para camadas preparatórias para o assentamento da valeta serão os 

próprios solos existentes no local. 

Em qualquer condição, a superfície de assentamento deverá ser compactada de modo a resultar uma 

base firme e bem desempenada. 
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Os materiais escavados e não utilizados nas operações de escavação e regularização da superfície de 

assentamento serão destinados a bota-fora. 

Para marcação da localização das valetas serão implantados gabaritos constituídos de guias de 

madeira servindo de referência para concretagem, cuja seção transversal corresponda às dimensões 

e formas deste dispositivo, espaçando-se estes gabaritos em 3,0m, no máximo. 

A concretagem envolverá um plano executivo, prevendo o lançamento do concreto em lances 

alternados. 

A retirada das guias dos segmentos concretados será feita logo após constatar-se o início do 

processo de cura do concreto. 

O espalhamento e acabamento do concreto dos segmentos intermediários serão feito com apoio da 

régua de desempeno no próprio concreto. 

A cada segmento com extensão máxima de 10,0m será executada uma junta de dilatação, 

preenchida com argamassa asfáltica. 

O concreto utilizado deverá ser preparado em betoneira, com fator água/cimento apenas suficiente 

para alcançar trabalhabilidade e em quantidade suficiente para o uso imediato, não sendo permitido 

a sua redosagem. 

Item 4. Controle 

Os agregados devem satisfazer a NBR-7211/05 — "Agregado para concreto — especificação". 

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos na referida norma da ABNT: 

Concreto NBR-12655/06 - "Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle e Recebimento - 

Procedimento". 



Item 5. Aceitação 

O serviço será considerado aceito desde que sejam atendidas as seguintes condições: 

— as dimensões da canaleta não difiram mais de 10% em pontos isolados; 

— o controle tecnológico dos materiais deste dispositivo atenda rigorosamente às normas. 
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4.4.3 Canaleta com Tampa em Concreto (EC-DR-02) 

Item 1. Generalidades 

Esta especificação visa estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas 

para canaleta com tampa em concreto armado. 

Item 2. Materiais 

O concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com resistência mínima 

15 MPa. 

Os espaçamentos e bitolas do aço a ser utilizado deverão seguir rigorosamente as indicações do 

projeto 

Item 3. Execução 

O terreno de fundação deverá ser regularizado e apiloado manualmente; 

O concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com resistência mínima de 

15 MPa para concreto moldado in loco; 

A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais como sais, óleos, ácidos, álcalis e substancias 

orgânicas. 

A tampa de concreto armado deverá ser colocada sem espaços entre as placas. 

Item 4. Controle 

Os agregados devem satisfazer a NBR-7211/05 - "Agregado para Concreto - Especificação". 
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Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos na referida norma da ABNT: 

Concreto NBR-12655/06 - "Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle e Recebimento - 

Procedimento". 

Item 5. Aceitação 

O serviço será considerado aceito desde que sejam atendidas as seguintes condições: 

— as dimensões da canaleta não difiram mais de 10% em pontos isolados; 

— o controle tecnológico dos materiais deste dispositivo atenda rigorosamente às normas. 
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4.4.4 Drenos Longitudinal Profundonnterceptante e Coletor Lateral (EC-DR-03) 

Item 1. Generalidades 

Esta especificação aplica-se à execução de drenos longitudinal profundo/interceptante e coletor 

lateral em segmentos das pistas do ramo de acesso ao Centro Administrativo e pista marginal, 

conforme indicações do projeto. 

Item 2. Materiais 

Os materiais a serem empregados deverão atender às seguintes recomendações/características: 

— material drenante: o material drenante para preenchimento da vala e envolvimento do tubo-dreno 

deverá ser constituído de brita 3, de gnaisse, isento de impureza orgânica, torrões de argila ou 

outros materiais deletérios que possam comprometer o bom comportamento/ desempenho do 

dreno; 

— tubo-dreno: o tubo-dreno deverá ser flexível, em PEAD (polietileno de alta densidade), 

reforçado, não deformável (tipo Kananet ou equivalente), seção circular (I) 100mm; 

— manta geotêxtil: a manta geotêxtil para revestimento da vala deverá apresentar gramatura 

mínima 300 g/m2. 

Item 3. Execução 

As etapas a serem seguidas na execução dos serviços são as seguintes: 

— abertura das valas, em "caixão", no sentido de jusante para montante, largura de 0,40 m e 

profundidade de 1,50 m (dreno longitudinal profundo/interceptante) e de 0,70 m (coletor lateral); 

a declividade longitudinal do fundo das valas deverá acompanhar a declividade longitudinal da 

pista. Simultaneamente à operação de escavação o material deverá ser carregado sobre caminhão 

e transportado para bota-fora; 

— revestimento da vala através da colocação da manta no fundo e paredes laterais; 

— lançamento e compactação do material drenante (brita 3, de gnaisse) no fundo da vala (espessura 

de cerca de 0,10 m); 

— instalação do tubo-dreno; 
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— complementação do "enchimento" da vala com material drenante, em camadas individuais com 

espessura máxima, após compactação, de 20,0 cm. Na operação de compactação, utilizar 

soquetes manuais e tomar os cuidados necessários à manutenção da integridade do tubo-dreno; 

— dobragem e costura da manta com sobreposição transversal de cerca de 30,0 cm, completando o 

envelopamento; recomenda-se sobreposição da manta nas emendas longitudinais de pelo menos 

20,0 cm com costura ou, ainda, 50,0 cm sem costura. 

Item 4. Controle 

O controle dos serviços deverá abranger: 

— abertura de vala: a execução da abertura de valas será controlada através do nivelamento do 

fundo das mesmas e na determinação de suas dimensões; 

— manta geotêxtil: as condições/características da manta geotêxtil serão verificadas visualmente e, 

a critério da Fiscalização, através de fornecimento de atestados que comprovem as características 

especificadas; também as condições de aplicação da manta, especialmente os aspectos relativos 

às emendas (costura/sobreposição) e dobragem superficial serão verificadas visualmente; 

— material drenante: serão efetuadas análises granulométricas dos agregados empregados à razão 

de pelo menos um ensaio por dia de serviço ou, a critério da Fiscalização, quando julgar 

necessárias; 

— tubo-dreno: o controle do fornecimento de tubos-dreno será feito por inspeção visual, 

especialmente da furação, podendo ainda ser necessárias, a critério da Fiscalização, 

comprovações das características dos tubos, especialmente da resistência, através de 

fornecimento de atestados; 

— assentamento do tubo-dreno e compactação do material drenante: o assentamento do tubo-dreno 

e as condições de compactação do material drenante serão controlados visualmente. 

Item 5. Aceitação 

O serviço será considerado aceito desde que sejam atendidas as seguintes condições: 

— as dimensões das valas não difiram das de projeto mais de 10%, em pontos isolados, e a 

declividade longitudinal não seja inferior à declividade longitudinal da pista; 

— as características especificadas e as condições de aplicação da manta geotêxtil sejam julgadas 

satisfatórias pela Fiscalização; 
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— a natureza e a composição granulométrica do material drenante utilizado sejam julgadas 

satisfatórias, 

— as condições de assentamento do tubo-dreno e de compactação do material drenante sejam 

satisfatórias; 
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4.4.5 Base e Sub-base de Brita Graduada com Adição de Cimento (EC-P-01) 

Iteml. Generalidades 

Esta especificação se aplica à execução de camadas de base e sub-base de brita graduada com 

adição de cimento, contemplando: 

— base de brita graduada melhorada com cimento (BGMC); 

— sub-base de brita graduada tratada com cimento (BGTC). 

Brita graduada com adição de cimento é o produto resultante da mistura, em usina, de pedra britada, 

cimento e água. Para a sub-base de BGTC a proporção dos componentes deverá resultar a 

resistência à compressão simples pré-estabelecida para a mistura (ac > 45 kgf/cm2  aos 7 dias). Para 

a base de BGMC deverá empregar o teor de cerca de 2% de cimento, em relação ao peso da mistura 

seca. As frações de agregados devem conduzir à faixa granulométrica especificada mais adiante. 

Item 2. Materiais 

2.1 Cimento 

O cimento deverá atender às exigências das normas DNER-EM 036/95 e NBR 5732/91 - "Cimento 

Portland Comum". 

2.2 Água 

Deverá ser isenta de teores nocivos de sais, ácidos, álcalis ou matéria orgânica e outras substâncias 

prejudiciais à hidratação do cimento. 

2.3 Agregados 

Os agregados minerais não devem apresentar matéria orgânica ou outras substâncias nocivas. 

Devem apresentar, após mistura, granulometria de acordo com a faixa seguinte: 
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PENEIRA FAIXA GRANULOMÉTRICA 
(% QUE PASSA) 

# Abertura (mm) Mínimo Máximo 

3/4" 

3/8" 

N°4 

N°10 

N°40 

N°200 

25,4 100 100 

19,1 90 100 

9,5 - 

4,8 35 65 

2,0 25 50 

0,42 9 28 

0,075 2 9 

O material que passa na peneira n° 40 deverá ter índice de plasticidade (IP) menor ou igual a 10%. 

O material retido na peneira n° 4 não deverá apresentar mais de 5% de fragmentos ou pedaços de 

material que se desagreguem após 30 min. de imersão na água. 

Os agregados, antes de serem misturados ao cimento, devem apresentar equivalente de areia 

superior a 25%. 

O desgaste no ensaio de Abrasão "Los Angeles" deverá ser inferior a 50%. A perda no ensaio de 

durabilidade frente ao sulfato de sódio deverá ser inferior a 12%. O índice de forma não deverá ser 

inferior a 0,5. 

Item 3. Dosagem do Cimento 

A dosagem da mistura brita e cimento para emprego na camada de sub-base (BGTC) deverá ser 

realizada observando-se que: 

— o teor de cimento a ser incorporado deverá ser fixado em função da resistência à compressão 

simples da mistura aos 7 (sete) dias de cura, estimado em cerca de 4%, em relação ao peso da 

mistura seca (96 kg/m3); 

— a resistência à compressão simples, medida de acordo com o Método DNER-ME 201/94, com 

corpos-de-prova moldados com a energia de compactação do Proctor modificado (DNER-ME 

129/94; Método "C"), deverá ser superior a 45 kgf/cm2, aos 7 (sete) dias de cura. 

Para a mistura brita e cimento a ser empregada na camada de base de brita graduada melhorada com 

cimento considera-se a incorporação de um teor de cerca de 2% de cimento, em relação ao peso da 

mistura seca (48 kg/m3). 
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Os corpos-de-prova destinados à verificação da resistência à compressão simples serão 

confeccionados nos mesmos moldes cilíndricos especificados no ensaio DNER-ME129/94. Não 

deverão ser utilizados discos espaçadores, de forma a manter a relação altura/diâmetro maior 

que 1. 

Na compactação deverá ser empregada energia equivalente à do ensaio AASHTO modificado, 

sendo necessário recalcular o número de golpes a ser aplicado em cada camada, em função do 

diâmetro do corpo-de-prova. 

Item 4. Equipamentos 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos: 

— central de mistura (contínua ou descontinua), com dispositivo para dosagem do cimento; 

— caminhão basculante para transporte da mistura até o local de espalhamento; 

— vibroacabadora; 

— motoniveladora; 

— rolos compactadores auto-propulsores do tipo liso (vibratório e estático) e pneumático; 

— compactadores portáteis vibratórios; 

— caminhão-tanque distribuidor de água; 

— ferramentas manuais diversas. 

Item 5. Execução 

5.1 Mistura 

A mistura poderá ser executada em usinas do tipo contínuo ou do tipo descontínuo. 

Os agregados e o cimento deverão ser dosados em peso. Os agregados serão separados em, pelo 

menos, duas frações granulométricas, armazenadas separadamente. A primeira fração conterá 

elementos designados como "retidos na peneira n° 4", sendo entretanto tolerado um máximo de 15% 

de elementos que passam na peneira n° 4. A outra fração será constituída pelos elementos que 

passam na peneira n° 4. 
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Se o agregado for separado em um número maior de frações granulométricas, quaisquer 

combinações de frações do agregado aprovado pela Fiscalização que satisfaçam à faixa 

granulométrica e às outras exigências desta Especificação serão aceitas. 

A água será dosada em peso ou em volume e os dispositivos de controle deverão permitir a 

verificação imediata da qualidade da água acrescentada por ciclo, no caso de mistura descontínua, 

ou vazão, no caso de mistura contínua. 

O cimento será introduzido de forma a ser distribuído uniformemente no agregado durante toda a 

duração da mistura. A quantidade produzida em cada ciclo de misturador do tipo descontínuo, ou a 

taxa de alimentação do tipo contínuo, não deve ultrapassar um valor que permita obter uma mistura 

completa de todos os materiais. 

Se houver "zonas mortas" no misturador, nas quais o material não seja revolvido suficientemente, 

elas devem ser supridas por redução do fluxo do material ou por alguma modificação. As variações 

em peso ou do fluxo dos agregados e de água não devem ser superiores a 5% das quantidades de 

cada material previsto pelo projeto da mistura. 

O peso ou fluxo de cimento será tal que a porcentagem de cimento (em relação ao peso seco da 

mistura) em amostras coletadas em pontos diferentes da mistura, seja em misturas produzidas em 

ciclos diferentes ou diferentes partidas produzidas por um misturador do tipo contínuo, seja em 

misturas já espalhadas, não deve ter uma variação superior a 0,5% em relação à mistura de projeto. 

Na mistura deverá ser incorporado um aditivo retardador de pega, que confira à mesma 

maleabilidade durante um período mínimo de 6 (seis) horas. 

5.2 Transporte e Espalhamento 

Em todas as etapas do serviço deverão ser dispendidos todos os esforços possíveis no sentido de 

evitar a segregação do agregado que, caso ocorra, poderá comprometer seriamente a camada de 

BGTC (sub-base) e de BGMC (base). 
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O espalhamento da mistura na pista deverá ser realizado em camada única, tanto para a sub-base 

quanto para a base, com equipamento compatível com o rigor executivo desejável no que concerne 

não só às variações de espessura da camada, como também à prevenção de segregação do material. 

Os materiais misturados devem ser protegidos por lonas, para evitar qualquer perda de umidade 

durante o seu transporte ao local de espalhamento. 

Não será permitida a estocagem do material usinado para posterior reaproveitamento. 

A mistura deverá ser aplicada por vibroacabadora, de modo que fique em condições de ser 

compactada sem conformação suplementar e com a superfície acabada de acordo com as condições 

geométricas fixadas no projeto, e dentro das tolerâncias especificadas. 

5.3 Compactação 

Após o espalhamento, os materiais serão inteiramente compactados, segundo o projeto geométrico, 

por meio de compactadores pneumáticos ou qualquer outro equipamento de compactação capaz de 

proporcionar uma compactação igual ou superior à especificada. 

A compactação deverá ser iniciada imediatamente após o espalhamento da mistura. Na 

compactação deverá ser obtido um grau de compactação mínimo de 100% em relação à massa 

específica aparente seca, obtida no ensaio AASHTO modificado. A umidade deverá se situar na 

faixa compreendida entre 1% abaixo da umidade ótima do referido ensaio até o valor da umidade 

ótima. 

Deve-se ter em mente que uma queda de 5% em relação à massa específica aparente seca máxima 

do padrão mencionado (GC = 95%) acarreta uma redução na resistência à tração da mistura da 

ordem de 25%. Se a queda for de 10% (GC = 90%), a redução da resistência à tração poderá ser 

drástica, alcançando a casa dos 50%. 

A operação de compactação deverá ser concluída no prazo máximo de duas horas após o 

espalhamento da mistura. 



117 

A superficie deve ser mantida sempre úmida, até que a película protetora (imprimação) seja 

executada. A irrigação deve ser feita sem que o equipamento de irrigação trafegue sobre o material, 

ainda por compactar. 

A compactação será iniciada nas bordas exteriores do pavimento. As passagens seguintes do rolo 

recobrirão pelo menos 25% dos materiais compactados durante a passada anterior. As superfícies 

inacessíveis aos rolos serão compactadas, por qualquer outro meio, até que se atinja o grau de 

compactação desejado. 

Após a compactação, havendo locais necessitando de correções geométricas ou estando a superfície 

visivelmente desagregada, a última camada deverá ser refeita de acordo com a sistemática 

preconizada nesta especificação. 

5.4 Juntas de Construção 

No final de cada dia de trabalho, será executada uma junta de construção com o material 

completamente compactado, cortada perpendicularmente ao eixo longitudinal da via, com a face 

vertical. 

Nenhuma mistura suplementar será espalhada, antes que a junta de construção tenha sido aprovada 

pela Fiscalização. 

Juntas longitudinais, caso sejam necessárias, serão construídas entalhando-se verticalmente a borda 

existente da camada; o material será deslocado para a faixa a construir se a Fiscalização assim o 

permitir. 

A face da junta espalhada será umedecida antes da colocação da camada adjacente. 

5.5 Cura 

Durante o tempo que decorre entre o término da operação de compactação e a execução da pintura 

de proteção da cura, as superficies das camadas de sub-base e base devem ser orvalhadas na medida 

do necessário para evitar sua secagem. 
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As camadas de sub-base tratada com cimento e base melhorada com cimento deverão ser recobertas 

por uma película betuminosa protetora, do tipo imprimação. 

A taxa exata e o material a empregar serão determinados pela Fiscalização, após experimentações 

providenciadas pelo Executante. 

A película protetora será aplicada em quantidades suficientes para construir uma membrana 

contínua sobre a camada, sendo aplicada, logo que possível ou, no mais tardar, 8 horas após o 

término da compactação da camada. A superfície deverá ser mantida dentro dos limites de umidade 

especificados até a aplicação dessa película. Não será permitida a execução de camada sobrejacente 

se a umidade estiver acima do limite máximo admitido na compactação. 

Deverá ser interditado qualquer tráfego ou presença de equipamento sobre as camadas de sub-base e 

base durante um período de 7 (sete) dias, para cada camada, após a aplicação da película protetora, 

para a cura das mesmas. O início da execução do revestimento betuminoso do pavimento não 

poderá ocorrer antes de transcorrido o período de 7 (sete) dias. 

O recobrimento da película protetora betuminosa com areia será feito se julgado necessário pela 

Fiscalização. Este recobrimento deverá ser feito com areia de 4,8 mm de diâmetro máximo, isenta 

de matéria orgânica e contendo menos de 5% de finos. 

Qualquer excesso de areia deverá ser completamente retirado da superfície tratada, antes da 

colocação da camada sobrejacente. 

Item 6. Controle 

6.1 Controle Tecnológico 

Deverão procedidos os seguintes ensaios: 

— determinações de massa específica aparente "in situ", com espaçamento máximo de 50 m de 

pista; 

— uma determinação do teor de umidade a cada 50 m, imediatamente antes da compactação; 

' 

-00"" 
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— um ensaio de compactação com a energia correspondente à do ensaio AASHTO modificado para 

cada 200 m3  de mistura produzida; 

— no mínimo quatro ensaios de granulometria por dia de trabalho. Não menos que duas amostras 

serão coletadas na saída do misturador e no mínimo duas amostras serão extraídas na pista; 

dois ensaios diários para determinação do teor de cimento; 

— um ensaio de finura do cimento por dia; 

— um ensaio de resistência à compressão simples, com espaçamento máximo de 50 m e, no 

mínimo, duas determinações por dia. Os corpos-de-prova devem ser moldados com material 

retirado da pista imediatamente antes da compactação; 

proceder a determinação das deflexões elásticas sobre a superfície regularizada segundo o 

Método DNER-ME 24/94, com o auxílio da viga Benkelman. Deverá ser executada pelo menos 

uma medida da deflexão máxima a cada 20 m, alternada entre as trilhas de rodas internas e 

externas das faixas de tráfego. 

O número e a freqüência de ensaios poderão ser alterados caso haja constância de resultados, a 

critério da Fiscalização. 

6.2 Controle Geométrico 

As camadas de sub-base e base serão controladas geometricamente, de modo a manter constante a 

espessura compactada. Serão tolerados, nas espessuras individuais, desvios para mais ou para 

menos de até 1,0 cm. As seções transversais serão medidas e niveladas nos pontos de controle 

geométrico estabelecidos pela Fiscalização. 

Tolerar-se-á: 

— variações de até 10 cm para mais na largura; 

— cotas da superfície acabada compreendidas no intervalo ± 1 cm da cota de projeto; 

— se aplicada, em qualquer ponto ou direção sobre a superfície acabada, uma régua com 3 m de 

comprimento, não serão toleradas deformações em relação à superfície da régua que excedam a 1 

cm; 

— a espessura média da camada determinada conforme a seguir não deve ser inferior à espessura de 

projeto menos 1 cm. 
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= Xi  

onde: 

- Xi- valores individuais; 

- X - média da amostra; 

- a - desvio padrão da amostra; 

- k - coeficiente tabelado em função do número de determinações; 

- n - número de determinações. 

Não se tolerará nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de ± 1,5 cm em relação à 

espessura de projeto. No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada com 

espessura média inferior à de projeto, a camada sobrejacente será aumentada de uma espessura 

estruturalmente igual à diferença encontrada. No caso de aceitação da camada dentro das tolerâncias 

com espessura média superior à de projeto a diferença não será deduzida da espessura da camada 

sobrejacente. 

O número de determinações da espessura compactada das camadas de sub-base e base será definido 

pelo Executante, em função do risco de se rejeitar um serviço de boa qualidade, conforme a tabela a 

seguir. 

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL 

n 5 6 7 8 

1,31 

0,25 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 

k 1,55 1,41 

0,35 

1,36 1,25 1,21 1,19 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 

a 0,45 0,30 0,19 0,15 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

n = n° de amostras 	k = coeficiente multiplicador 	a = risco do Executante 
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4.4.6 Camada de Macadame Seco - Rachão de Pedra com Camada Inicial de Bloqueio e 

Travamento/Fechamento (EC-P-02) 

Item 1. Generalidades 

A camada de macadame seco é a camada granular composta por agregados graúdos, naturais ou 

britados, preenchidos a seco por agregados miúdos pela ação enérgica de compactação. 

Item 2. Materiais 

Os agregados utilizados nas camadas de macadame seco deverão ser constituídos de fragmentos 

duros, limpos e duráveis, livre de excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil 

desintegração, e de outras substâncias prejudiciais. 

Deverão apresentar ainda: 

— perdas iguais ou inferiores a 20%, quando submetidos à avaliação da durabilidade com sulfato de 

sódio (Método DNER-ME 089/94 - "Agregados - Avaliação da Durabilidade pelo Emprego de 

Soluções de Sulfato de Sódio ou de Magnésio"); 

— porcentagem de desgaste no ensaio de Abrasão "Los Angeles" (Método DNER ME 35/98 - 

"Agregados - Determinação da Abrasão "Los Angeles") inferior a 55%. 

2.1 Agregado Graúdo 

O agregado graúdo deverá ser constituído por produto resultante de britagem primária (pedra 

pulmão) de rocha sã. Opcionalmente, poderão ser utilizados materiais pétreos naturais, desmontados 

pela ação de lâmina e escarificador de trator de esteira ou por simples detonações, obedecidas, 

ainda, as seguintes indicações: 

a) Deverá ser evitada a utilização de agregado graúdo com quantidade apreciável de fração fina. 

Para tal, se necessário, a fração fina deverá ser separada através do emprego de peneira 

classificatória vibratória. Admitir-se-á o valor máximo de 10% passando na peneira de 

25,4 mm (1"). 

b) O diâmetro máximo recomendado para o agregado isolado é de 100 mm (4"), não devendo 

superar 2/3 da espessura final da camada individual compactada. 
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c) É recomendável a utilização de agregado com graduação uniforme. 

2.2 Agregados para Bloqueio e Fechamento/Enchimento 

Os agregados para bloqueio e fechamento/enchimento serão constituídos por produtos totais de 

britagem de rocha sã, consistindo na mistura de aproximadamente 50% de material com 

granulometria entre 19,0 mm (3/4") e 9,5 mm (3/8") e 50% com granulometria entre 9,5 mm (3/8") 

e O mm, em volume. 

Os agregados para fechamento/enchimento deverão apresentar granulometria que permita uma 

penetração e possibilite uma íntima incorporação ao agregado graúdo, formando uma estrutura 

estabilizada. 

Quando devidamente justificado no projeto, ou pela Fiscalização, outros materiais, britados ou não, 

poderão ser utilizados, desde que atendam à função objetivada. 

Item 3. Equipamentos 

O equipamento deverá ser aquele capaz de executar os serviços sob as condições especificadas e 

produtividade requerida e poderá compreender basicamente as seguintes unidades: 

— carregador frontal; 

— motoniveladora pesada; 

— caminhão-tanque irrigador; 

— rolo vibratório liso autopropelido; 

— rolo pneumático autopropelido com pressão variável; 

placa vibratória ou similar (eventualmente). 

Item 4. Execução 

a) A execução da camada de macadame seco será efetuada na pista, na largura total desejada, com a 

utilização de material de bloqueio, agregado graúdo e material de fechamento/enchimento, nas 

quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada (a espessura da 

camada individual acabada deverá ser de 0,20 m). 
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b) Inicialmente é espalhado o material de bloqueio (item 2.2, anterior), através de motoniveladora, 

numa espessura entre 3,0 e 5,0 cm. Este material não deverá sofrer qualquer espécie de 

compactação. 

Obs.: Para a primeira camada individual de macadame seco, espessura de 0,20 m (conforme indicado no projeto, 
são previstas espessuras totalizando 0,40 e 0,60 m no ramo de acesso ao Centro Administrativo), quando 
executada diretamente sobre a terraplenagem (solo fino), é previsto espalhamento inicial de material de 
bloqueio. Para as camadas sobrejacentes dispensa-se o espalhamento prévio de material de bloqueio. 

c) Na execução da camada de agregado graúdo devem ser observadas as seguintes recomendações: 

c.1) A operação de carga deverá ser procedida de forma criteriosa, evitando-se a utilização de 

agregados lamelares ou com excesso de finos. 

c.2) O espalhamento deverá ser feito de maneira a minimizar a segregação entre as frações 

constituintes, diretamente dos caminhões basculantes, em espessura mais uniforme 

possível e que possibilite, após a compactação, a obtenção da espessura desejada, seguido 

da conformação com motoniveladora pesada ou trator de esteiras. 

c.3) Deverão ser removidos os fragmentos alongados, lamelares ou de tamanho excessivo, 

visíveis na superfície. 

d) Previamente ao lançamento do material de fechamento/enchimento poderá ser obtida uma 

melhor acomodação do agregado graúdo, através de uma única passada do rolo liso, sem 

vibração. 

e) O material de fechamento/enchimento que atenda o previsto em 2.2 será espalhado o mais seco 

possível, através de motoniveladora, em quantidade suficiente apenas para preencher os vazios 

do agregado graúdo. 

f) A aplicação do material de fechamento/enchimento deverá ser feita em uma ou mais vezes, até 

um bom preenchimento, evitando-se o excesso superficial. Normalmente, essas aplicações se 

processam em ocasiões diferentes. 

g) A compactação da camada será realizada com rolo liso vibratório, devendo prosseguir até se 

obter um bom entrosamento dos agregados componentes da camada de macadame seco. O rolo 

deverá recobrir pelo menos a metade da faixa compactada na passada anterior. Nos trechos em 
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tangente a compactação deverá sempre partir dos bordos para o eixo e, nas curvas, do bordo 

interno para o externo. 

h) Após a compactação, a camada deverá ser aberta ao tráfego, de forma controlada e direcionada. 

Esta etapa se estenderá por um período suficiente para se garantir a verificação de eventuais 

problemas localizados de travamento deficiente. 

i) Anteriormente à execução da camada sobrejacente, a camada deverá ser corrigida nos pontos que 

apresentarem problemas. No caso de deficiência de finos, processa-se o espalhamento de uma 

outra camada de material de fechamento/enchimento. No caso de excesso de finos processa-se a 

sua necessária remoção por meios manuais ou mecânicos. A camada, após as correções, será 

novamente compactada até aceitação, devendo ser levemente umedecida. 

j) Para a obtenção da espessura desejada não será admitida a complementação da camada pela 

adição superficial de agregados graúdos, devendo esta espessura ser compatível com o diâmetro 

máximo do agregado graúdo. 

Item 5. Controle 

5.1 Controle Tecnológico 

a) Um ensaio de granulometria de agregado graúdo, a cada 50 m de pista, e, no mínimo, um ensaio 

por dia de trabalho. O material deverá ter o diâmetro máximo previsto em projeto 

(100 mm), não sendo admitidos materiais em que a porcentagem passante na peneira de 

25,4 mm (1") seja superior a 10%. 

b) Verificação expedita da eficiência da compactação, através da colocação, à frente do rolo liso 

compactador, de um agregado de tamanho razoável, avaliando-se o efeito da passagem do rolo 

sobre o mesmo. Se este for esmagado pelo rolo sem penetrar na camada, a compactação será 

considerada de boa qualidade. 
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c) Verificação visual das condições de enchimento dos vazios do agregado graúdo e travamento, 

pela abertura de poços de inspeção, em pontos escolhidos aleatoriamente, com espaçamento 

máximo de 100 m. 

d) Verificação visual da condição de acabamento da superfície pela ausência de regiões com 

excesso de finos à superfície ou com falta de entrosamento dos agregados. 

5.2 Controle Geométrico 

5.2.1 Espessura 

As espessuras de camadas de macadame seco serão obtidas por nivelamento, antes do espalhamento 

e depois da compactação, no eixo e nos bordos, admitindo-se as seguintes tolerâncias, para 

aceitação dos serviços: 

valores individuais de espessura, em relação à espessura de projeto da camada: ± 0,03 m; 

— a variação da espessura média da camada não deverá ser maior que -0,02 m em relação à 

espessura de projeto. 

5.2.2 Largura 

Para aceitação do serviço admite-se a variação da largura de +0,10 m, não sendo admitidos valores 

inferiores aos previstos em projeto. 

5.2.3 Acabamento 

O acabamento da superfície será apreciado visualmente, a critério da Fiscalização, pela observação 

das condições de desempenamento da camada, que deverá ser julgado satisfatório. 
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4.4.7 Revestimento Vegetal em Grama Armada (EC-0C-01) 

Item I. Generalidades 

A presente especificação aplica-se à execução de revestimento vegetal em grama-armada. Trata-se 

de um sistema de cobertura/proteção de taludes de solos (arenosos, silto-arenosos e solos 

saprolíticos com predominância de material siltoso) expostos às intempéries, em que a vegetação 

plantada é reforçada e melhor fixada por meio da tela plástica de polietileno de alta densidade 

extrudada (geogrelha). 

A geogrelha entrelaça-se com a vegetação em crescimento, originando um tapete reforçado e 

homogêneo, emprestando ao solo condições de resistência à erosão, dissipando a água das chuvas 

através da superficie do talude, eliminando ravinamentos e protegendo o talude enquanto a 

vegetação se fixa ao solo ("pegamento" das espécies vegetais transplantadas). 

O processo de aplicação das espécies vegetais será o plantio em leivas (placas contendo gramíneas e 

leguminosas, transplantadas de viveiro ou outro local de extração, para o local de implementação, 

promovendo a cobertura imediata do solo). 

É indispensável que a área esteja drenada para controle de erosão, de modo que as águas pluviais 

sejam impedidas de escoarem em maior volume sobre a superfície tratada. 

Item 2. Materiais 

Os materiais a serem empregados deverão ser aceitos/aprovados pela Fiscalização, observados os 

seguintes aspectos: 

— a terra vegetal a ser utilizada será transportada de ocorrências indicadas pela Fiscalização e/ou de 

fontes usuais fornecedoras da região; 

— o emprego da grama em placas será controlado pela Fiscalização, no sentido de indicação do 

local da extração e verificação das condições de sanidade e desenvolvimento das mesmas. 

Deverão ser utilizadas leivas de gramíneas de porte baixo, de sistema radicular profundo e 

abundante, comprovadamente testadas, podadas rente ao solo antes da extração, de preferência 

nativas da região. As leivas deverão ter dimensões uniformes, quer sejam extraídas por processo 

manual ou mecânico; 
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a geogrelha deverá ser do tipo GA-350, malha 50 mm, (gramatura superior a 300g/m2) da 

Nortene, ou equivalente, devendo apresentar as seguintes características: 

• propriedades físicas e mecânicas estabelecidas nas normas técnicas aplicáveis; 

• alta resistência à exposição a água, a raios ultra-violetas e demais variações climáticas; 

• invulnerabilidae ao ataque de insetos; 

• resistência a produtos químicos e microorganismos normalmente encontrados no solo; 

• resistência à corrosão; 

• fácil trabalhabilidade; 

• durabilidade mínima de 5 anos; 

• cor verde. 

2.1 Adubos e Corretivos 

Poderão eventualmente ser utilizados os fertilizantes comerciais e conetivos, mediante fórmulas 

constantes de projeto, com indicação da composição química desses produtos. 

A análise laboratorial edáfica e pedológica dos solos, procurando caracterizar a granulometria e a 

fertilidade dos mesmos, é atividade essencial para a eficaz aplicação de adubos, conetivos e 

nutrientes, com a conseqüente otimização dos custos da revegetação. 

Embora a análise pedológica e edáfica seja o instrumento ideal para definição das quantidades de 

adubos, fertilizantes e conetivos a serem incorporados em determinado solo, apresenta-se a seguir, 

a título de orientação, um quadro indicativo de taxas eventualmente passíveis de aplicação: 

( srÈ`" 
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TAXAS DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS RECOMENDADAS 

Elementos 
Nutrientes Fertilizantes/Corretivos 

Quantidade 
(kg/ha) Fórmula Quantidade 

(kg/ha) Identificação do Produto 

Nitrogênio (N) 

Fósforo (P) 

Potássio (K) 

Cálcio (Ca) 

Magnésio (Mg) 

Enxofre (S)(2)  

Ferro (Fe) 

50 N 

P205 

K20 

CaO 

MgO 

111 
-------- 

252 

Uréia 

Sulfato de Amônia 

140 
304 Superfosfato Triplo _ 	. 
700 Superfosfato Simples 

Cloreto de Potássio 

Calcário Dolomitico (mínimo de 
35,4% de CaO, e 19% de MgO) 

_ 	. 
Enxofre Ventilado 

Bórax 

Sulfato de Cobre 

90 150 

1080 
381 381 

52 

43,2 S 

Fe203  

B203  

43,2 

O O 

Boro (B) 2,57 7,1 

Cobre (Cu) 1,59 CuO 

MnO 

5,0 

Manganês (Mn) 6,5 20,5 Sulfato de Manganês 

Molibdato-  de Sódio 

Sulfato de Zinco 

Molibdênio (Mo) 0,119 Mo03  

ZnO 

0,20 

Zinco (Zn) 4,8 15,8 
(1) Necessário aumentar, ao se utilizar serragem em quantidade superior ao especificado. 
(2) Desnecessário aplicar, se utilizado sulfato de amônia (N) ou superfosfato simples (P), visto que esses fertilizantes contêm enxofre 

suficiente. 

Item 3. Equipamentos 

O equipamento básico a ser utilizado é o seguinte: 

— ferramentas usuais agrícolas, pás, enxadas, carrinhos-de-mão, cavadeiras, enxadões, regadores, 

etc.; 

— estacas de madeiras; 

— máquina para extração de leivas; 

— caminhão basculante; 

— tratores agrícolas de pneus para aração, gradagem e homogeneização dos solos; 

— soquete de madeira ou ferro; 

— caminhão irrigador. 

Item 4. Execução 

4.1 Preparo do Solo 

O preparo do solo envolve as seguintes atividades básicas: 
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— regularização da superfície, consertando as ravinas das erosões e promovendo a limpeza, com 

retirada de tocos, pedras, etc.; 

aplicação de uma camada de terra vegetal, com espessura 10,0 cm (conforme projeto), sobre a 

superfície regularizada; 

— eventual incorporação de fertilizantes e conetivos. 

Contra as pragas e doenças, em regiões susceptíveis de ataque, poderão ser utilizados produtos 

químicos específicos como preventivos. Os herbicidas poderão ser usados para destruir vegetação 

inconveniente ou daninha, no preparo do terreno para plantio. 

4.2 Plantio da Grama em Placas 

O plantio da grama em placas deverá observar os seguintes aspectos e sequência executiva: 

— poda, extração, carga, descarga e transporte da grama em placas; 

— o plantio das leivas deverá ser efetuado de baixo para cima, salvo por impossibilidade executiva. 

4.3 Instalação da Geogrelha 

A instalação da geogrelha deve seguir as seguintes etapas: 

— preferencialmente, toda grama plantada deverá ser armada com a geogrelha no mesmo dia; 

— execução de ancoragem da geogrelha, garantindo uma fixação adequada da tela, que é essencial 

ao desempenho do sistema, recomendando-se (ver projeto): 

• fixação da tela através de grampos de aço CA-50 em forma de "U", de diâmetro de 3/8" e 

comprimento de 45,0 cm, nas banquetas (ver projeto), bem como ancoragem da tela sob as 

sarjetas das banquetas; 

• adoção de canaleta de 30,0 x 30,0 em, distante 40,0 cm, no mínimo, da crista do talude, que 

deve ser reaterrada com solo compactado ou solo-cimento para garantir uma fixação adequada 

da grelha na crista do talude; 

• da mesma forma, a ancoragem inferior da geogrelha deverá ser efetuada através da colocação 

da tela em canaleta implantada no terreno/pé do talude, nos mesmos moldes da canaleta da 

crista do talude; 

Oor->, 
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— a tela deve ser estendida em faixas sobre a face do talude e banquetas, de cima para baixo, e 

fixada através de grampos espaçados a cada 1,5 m em uma mesma linha de fixação (transversal e 

longitudinalmente), alternados em relação à linha superior e inferior (0,75 m alternados entre 

duas linhas consecutivas), conforme projeto; especial atenção deverá ser dispensada às emendas 

da tela; 

não é conveniente esticar demais a geogrelha, de modo a se evitar vazios entre o solo e a mesma 

quando houver irregularidades no talude; é muito importante que a geogrelha tenha contato com o 

solo em toda a extensão, acomodando-se nas irregularidades, sem ondulações, através de 

grampos de ancoragem adicionais; 

deve haver uma sobreposição adequada em todas as faixas estendidas sobre a face do talude, bem 

como quando termina o rolo da geogrelha; 

— a sobreposição lateral das faixas deve ser de 10,00 cm e a final de rolo de 30,00 a 45,0 cm, no 

mínimo, devendo-se obsevar o recobrimento mínimo de 03 (três) elos; 

— nos encontros com descidas dágua do sistema de drenagem, a tela deverá ser ancorada/embutida 

sob o corpo do dispositivo, a fim de se evitar erosão nas proximidades das mesmas. 

4.4 Cobertura com Terra Vegetal e Irrigação 

Após a instalação da geogrelha, deverá ser realizada a cobertura superficial com camada de terra 

vegetal, para preenchimento dos vazios, devidamente compactada com soquete de madeira. 

Na sequência deverá ser promovida a irrigação da superficie vegetada, empregando-se equipamento 

apropriado para alcançar grandes alturas, não se admitindo adoção de métodos impróprios que 

possam comprometer os serviços realizados. 

A cobertura com terra vegetal e a irrigação das superfícies tratadas deverão ser realizadas tão longo 

seja concluído o plantio da grama e assentamento da geogrelha, não se admitindo o tratamento de 

grandes superfícies para posterior acabamento e irrigação; preferencialmente, tais operações devem 

ser diárias. 

A superfície recoberta será irrigada com a quantidade de água de 10 1/m2, em intervalos de 

05 (cinco) dias, na forma de chuvisco leve aplicado nas horas mais amenas, até o "pegamento" das 

espécies vegetais transplantadas. 	 59 E 	?\ 

(;) 



4.5 Manutenção 

Para o perfeito funcionamento do sistema grama-armada recomenda-se uma manutenção periódica 

do tipo: adubação pelo menos uma vez ao ano, corte (poda), se houver necessidade, e irrigação, se 

as condições climáticas exigirem. 

Item 5. Acompanhamento e Controle Executivo 

A execução dos serviços será integralmente acompanhada. O controle da execução será efetuado 

através de vistoria das áreas revestidas, que não devem apresentar falhas de implantação ou 

incidência de ervas invasoras (para as leivas); também será observada a perfeita colocação da 

geogrelha. 
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4.4.8 Especificações Básicas de Equipamentos - Sistema de Ventilação Mecânica (EC-EC-01) 

Item 1. Ventiladores 

Deverão ser do tipo Vane-Axial, REF. HIGROTEC/CHICAGO BLOWER ou equivalente, 

Desenho 47, AIRFOIL, LIMIT-LOAD, Arranjo 4, com pás ajustáveis, para altos rendimentos e 

baixos níveis de ruído, sendo sua performance baseada em testes conforme Normas da AMCA (Air 

Moving and Control Association). 

1.1 Carcaça 

Deverá ser tubular, flangeada, contendo duto aerodinâmico protegendo o motor do fluxo de ar. 

Exteriormente a este deverão ser colocadas guias (vanes) direcionais soldadas à carcaça para 

correção do fluxo de ar. 

Deverá ser totalmente construída em chapas e perfis de Aço AISI 1020, soldadas, formando um 

conjunto rígido e robusto, apropriado para serviços pesados e contínuos. 

1.2 Rotor 

De perfil AIRFOIL, de alta eficiência e baixo nível de ruído, LIMIT-LOAD, diretamente acoplado 

à ponta do eixo do motor elétrico, com cubo e palhetas construídos em liga especial de alumínio 

fundido, sendo o mesmo executado de modo a se poder variar o "PITCH" linearmente, podendo-se 

assim regular (manualmente), de forma adequada, as condições de operação do ventilador; 

rigorosamente balanceado estática e dinamicamente em equipamento eletrônico "Schenck", 

conforme Norma IS0-1940. 

1.3 Acoplamento 

Rotor acoplado diretamente ao eixo do motor elétrico (arranjo 4 da AMCA). 
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1.4 Acessórios Inclusos no Ventilador 

Tela de proteção na aspiração, graxeira externa, caixa de ligação externa, pés horizontais e motor 

elétrico, IP55, isolamento classe F, 60Hz, TFVE, 220 V. 

Ventiladores - Características Principais 

Item VI -01 VE - 01 

Quantidade 02 02 

Desenho 47 47 

Tipo LB12 Al2 

Tamanho 5.425 3.300 

Arranjo 4 Vane 4 Vane 

Vazão (m3/s) 24,73 6,5 

Vazão (m3/h) 89.040 23.400 

Pressão Estática (mmCA) 25 25 

Diâmetro Interno (mm) 1.378 838 

Velocidade de Descarga (m/s) 16,6 11,8 

Potência Consumida (CV) 16,62 3,55 

RPM (ventilador) 890 1.160 

Motor (CV / RPM) 20 / 890 4 / 1.160 
Obs.: Os ventiladores deverão ser apoiados em suportes com calço 

amortecedores em neoprene. 

Item 2. Rede de Dutos 

Está sendo prevista a utilização de dutos redondos pré-fabricados, nos diâmetros indicados em 

desenho, Ref. DUTOS ESPECIAIS ou similares. 

Item 3. Grelhas e Registros 

As grelhas deverão ser construídas em alumínio extrudado e terão as características e dimensões, 

conforme desenhos do projeto constantes do Volume 2 - Projeto de Execução, de Referência TROX 

ou TROPICAL. 

Todos os elementos de difusão deverão ser providos de registro para controle de vazão. Os registros 

deverão ser em chapa de aço galvanizado, com eixos em mancais reforçados, de referência TROX 

ou TROPICAL. 
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Item 4. Atenuadores de Ruído Cilíndricos 

Deverão possuir núcleo interno, comprimento de uma vez o diâmetro e revestimento acústico 

interno denominado EUROLON®. Deverão possuir carcaça externa e flanges na entrada e saída em 

chapa de aço carbono com acabamento em epóxi e proteção mecânica interna através de chapa 

perfurada galvanizada. De fabricação SOMAX, ou equivalente. 

Obs.: O revestimento acústico Eurolon® consiste em placa de fibra de vidro semi-rígida tratada 

com resina especial, coberta com tecido de fibra de vidro importado, alto desempenho 

acústico, sendo inerte, não higroscópico, a prova de animais daninhos e de putrefação, 

antibacteriológico e está classificado na classe 1, de acordo com a norma BS-476, parte 7 - 

"Propagação de Chamas em Superfície". 

Atenuadores de Ruído Cilíndricos - Características Principais 

Item 01 02 

Quantidade 04 04 

Modelo MCPA 1D MCPA 1D 

Diâmetro 1.378 mm 838 mm 

Construção HD HD 

Item 5. Quadro Elétrico 

Deverão ser instalados, junto aos ventiladores quadros elétricos compostos basicamente por: 

contator magnético; 

— relé bimetálico de sobrecarga; 

fusíveis; 

— botão de comando duplo; 

— disjuntor termo-magnético. 

Obs.: 1) Ficarão a cargo da firma Instaladora todas as ligações dos pontos de força até os motores e 

demais equipamentos elétricos, bem como o detalhamento e a especificação das 

interligações de controle e proteção. 

2) Deverá ser prevista a instalação de um QCR (Quadro de Acionamento Remoto), para 

possibilitar o acionamento remoto dos ventiladores, em local a ser definido na obra, dentro 

das instalações do CAMG. 
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Item 6. Condições Gerais 

6.1 Encargos da Contratada (Instalaçoes) 

São encargos da Empresa Contratada, responsável pela execução da obra, os seguintes itens: 

— Efetuar levantamento minucioso das condições locais de implantação da obra, inclusive a 

voltagem da rede elétrica de alimentação dos motores, em confronto com o Projeto Executivo; 

_ Baseado neste Projeto Executivo, elaborar um projeto detalhado, compreendendo sistema de 

distribuição de ar, esquemas elétricos e esquemas de controle, com indicação de: 

• dimensões, bitolas, tipo, modelo e marca dos componentes; 

• peso dos equipamentos e dimensões das bases para sua montagem; 

• localização e capacidades dos pontos de força; 

• características elétricas dos equipamentos componentes; 

_ Submeter todos os equipamentos, não só de fabricação própria, mas também de fornecimento de 

terceiros, a vistoria do Engenheiro Fiscal; 

Efetuar, sob sua exclusiva responsabilidade, os transportes horizontal e vertical dos equipamentos 

na obra, até às bases de assentamento, entendendo-se que a obra deverá permitir a utilização de 

meios disponíveis de transporte e ceder a mão-de-obra auxiliar; 

Executar a montagem de todos os componentes da instalação, devendo utilizar, para isso, mão-

de-obra de pessoal especializado, sob responsabilidade do engenheiro credenciado, registrado no 

CREA de sua região; 

Colocar a instalação em operação, efetuando ajustes e regulagens necessários; 

— Efetuar testes e medições finais, apresentando um relatório final para a apreciação e aprovação do 

Engenheiro Fiscal, para o efeito de entrega da instalação; 

Efetuar limpeza final da instalação, inclusive retoque de pintura onde se fizer necessário; 

Elaborar e entregar ao proprietário um jogo de desenhos atualizados da instalação ("as built"), 

contendo todas as modificações eventualmente introduzidas durante a execução; 

— Elaborar e entregar ao Engenhero Fiscal manual de operação e manutenção da instalação, 

complementado com catálogos e folhetos técnicos dos equipamentos; 

— Treinar o pessoal designado pelo proprietário para cuidar da instalação; 

— Fornecer ao pessoal de trabalho os equipamentos de segurança individual (bota,capacete,etc.). 
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6.2 Proposta 

Os proponentes deverão se basear no projeto e nas especificações em questão para apresentação das 

propostas, obedecendo inteiramente a sua concepção. 

As propostas deverão conter especificações técnicas completas dos materiais, equipamentos e 

acessórios ofertados, tais como: vazões, rotações, pesos, potência elétrica, além de catálogos e/ou 

folhetos que possam ser úteis para avaliação das propostas. 
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4.4.9 Sinalização de Emergência - Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico 

(EC-C-02) 

As placas de sinalização visual de orientação e salvamento deverão ser em PVC rígido 

fotoluminescente de alta intensidade luminosa, conforme IT 15 do CBM-MG. 

Todo o trecho destinado aos pedestres deverá possuir sinalização para as rotas de fuga, conforme 

indicado em projeto. As placas deverão ser instaladas a 1,80m do piso, conforme IT 15 do 

CBM-MG. 

• 
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4.4.10 Especificações Básicas de Materiais - Sistema de CFTV (Circuito Fechado de 

Televisão) e de Telefonia de Emergência/"Hot Une" (EC-EC-03) 

Item 1. Eletrodutos 

Os eletrodutos aparentes deverão ser rígidos, de aço zincado, conforme NBR 5598 - "Eletroduto 

Rígido de Aço-carbono com Revestimento Protetor, com Rosca NBR 6414", fabricados em tubos 

com costura, com rebarbas inteiramente removidas, fornecidos em varas de 3m, identificados 

conforme norma, rosqueados em ambas as extremidades com rosca cônica, conforme norma 

NBR 6414 - "Rosca para Tubos onde a Vedação é Feita pela Rosca - Designação, Dimensões e 

Tolerâncias". Os eletrodutos devem ser providos de uma luva com rosca cilíndrica, conforme 

NBR 8133 - "Rosca para Tubos onde a Vedação não é Feita pela Rosca - Designação, Dimensões e 

Tolerâncias" em uma de suas extremidades. 

Os eletrodutos embutidos deverão ser em PVC rígido, rosqueável, classe B, conforme norma 

NBR 6150 - "Eletroduto de PVC Rígido", fornecidos em peças de 3 m e identificados conforme 

norma brasileira. O acabamento das superfícies internas e externas do eletroduto deve ser na cor 

preta, isento de rebarbas e quinas vivas. 

Item 2. Conduletes 

Os conduletes deverão ter corpo e tampa de alumínio silício injetado de alta resistência mecânica e 

à corrosão. Parafusos em aço zincado bicromatizados, junta de vedação pré-moldada flexível. 

Acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster na cor cinza. 

Item 3. Caixas de Passagem 

As caixas de passagem deverão ser lisas, em liga de alumínio silício, fundidas em molde 

permanente, bom acabamento, alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa lisa, fixada por 

parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura eletrostática a 

pó epóxi-poliéster na cor cinza. 
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Observações: 

3) O Sistema de CFTV deverá ser interligado à caixa subterrânea de telecomunicações da rede 

externa mais próxima (ver Projeto de Telecomunicações do Centro Administrativo do Estado de 

Minas Gerais, desenho n°  BHCAMG-EXE-TEL-0001-0002). 

4) O Sistema de Telefonia de Emergência ("Hot Line") deverá ser alimentado a partir da rede do 

prédio do auditório do Centro Administrativo (ver Projeto de Telecomunicações do Centro 

Administrativo do Estado de Minas Gerais, desenho n°  BHCAMG-EXE-TEL-0001-0002). 

Alternativamente, poderá ser alimentado diretamente da rede pública, através de caixa 

subterrânea tipo R-1. 
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4.4.11 Especificações Básicas de Equipamentos e Materiais - Sistema de Iluminação 

(EC-LUM-01) 

Este documento apresenta as especificações técnicas dos equipamentos e materiais a serem 

utilizados para a implantação dos sistemas de iluminação externa e no segmento dos túneis do ramo 

de acesso ao CAMG, inclusive da pista marginal externa a esse ramo; abrange ainda a iluminação 

do marco/indicador (tótem) do empreendimento do CAMG. 

O objetivo principal deste documento é orientar a contratação dos serviços de instalação e a 

aquisição dos equipamentos para a implantação do sistema de iluminação, assim como as aquisições 

a serem feitas em futuras manutenções, com a necessidade de troca de lâmpadas ou até mesmo de 

luminárias que possam ter sido danificadas por um fato qualquer. 

Salientamos que os resultados luminotécnicos apresentados neste documento foram simulados com 

os equipamentos, lâmpadas e demais componentes do sistema de iluminação especificado, e 

conforme parâmetros de montagem apresentados no projeto. A Consultora não se responsabiliza 

pelos resultados luminotécnicos obtidos pela montagem do sistema de iluminação em desacordo 

com as especificações técnicas e com o projeto apresentado. 



Carga Simbologia 

0.47KVA 

0.47KVA 

0.082KVA 
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4.4.11.1 Iluminação dos Túneis e do Marco/Indicador (Tótem) do Empreendimento do CAMG 

Item 1. Quadro Resumo 

Item Código Local 

LEGENDA 

Descrição 
Aparelhos Descrição Lâmpadas 

Descrição 
Equipamentos 

Quantidade 

01 PRJ01 Túnel Acesso de Veiculas Projetor Ref.: PR4OD 
TECNOWATT 

Lâmpada HOI-T 400W/D 
5200K- Soquete E40 

Osram 

Reator uao interno, alto fator da 
Patena, com ignito, para 

lâmpadas OS 400W (COmpalIval 
com lâmpadas de IntlitiVãp01 

metalica de 400W) 

Reator vso 0100110. 000 fator de 
patencia. com  Ignito, para 

lâmpadas VS 400W (com paeval 
com limpadas de multivapor 

metalico de 400W) 

66 

12 02 PRJ02 Pergolado ("quebra-luz") Projetor Ref.: PR40AZ 
TECNOWATT 

Lâmpada HOI-T 400W/D 
5200K - Soquete E40 

Osram 

03 PRJ03 Túnel Acesso Pedestres Projetor Ref.: PR15D 
TECNOWATT 

Lâmpada HQI-TS 70W/D 
5200K - Saqueie RX7s 

Osram 

Reator uso interno, atto Iam, de 
potertem. com  lamMr. pata 

lâmpadas multivaPar raMâlla° 
70W 

32 

04 PRJ04 Iluminaçâo do Marco 
Projetor TERRA 

Ref.: 1453M 
SCHRÉDER 

Lâmpada HCI-TS 70W/942 NDL PB 
4200K - Soquete RX7s 

Osrain 

Reator uso Interno, alto fator de 
Pata.cia. com  iymtor. para 

lâmpadas multivapor metal. 
70W 

02 



Código: PRJ01 

Quantidade: 66 

Item: 01 

Localização: 

Túnel Principal 

Simbologia: 
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Item 2. Equipamentos, Lámpadas e Reatores 

a) Descrição e Caracteristicas 

Projetor com corpo em alumínio injetado, difusor em vidro plano temperado. Refletor em alumínio 

polido quimicamente anodizado e selado. Distribuição óptica em facho aberto simétrico. 

Equipamentos Auxiliares incorporados internamente ao projetor. Dispositivo de fechamento com 

presilhas de alumínio injetado e dobradiças de aço inoxidável. Suporte de fixação em aço 

galvanizado e pintado com furos de 11 mm. Acesso à lâmpada e equipamentos auxiliares pela 

abertura frontal da lente de vidro. Acabamento do corpo em pintura eletrostática na cor cinza. Lente 

de vidro serigrafado na cor cinza na área dos equipamentos auxiliares. Grau de proteção IP 66 do 

conjunto óptico e alojamento para equipamento auxiliares. 

b) Lâmpadas e Equipamentos Auxiliares 

Lâmpada Equipamentos 
Lâmpada Multivapor Metálico HQI-T 400W/D 

Soquete E40 

Tempetura de Cor: 5200K 

IRC: 90% à 100% 

Referência: OSRAM 

Reator, uso interno, alto fator de potência, para lâmpada vapor de 
sódio 400W, compatível com lâmpadas MVM 400W, tensão 220V. 

c) Detalhe de Instalação 

Conforme projeto (desenhos apresentados no Volume2 - Projeto de Execução). 

d) Referência: Projetor PR40 D — TECNOWATT 



Código: PRJ02 

Quantidade: 12 

Item: 02 

Localização: 

Pergolado ("quebra-luz") 

Simbologia: 
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a) Descrição e Caracteristicas 

Projetor com corpo em alumínio injetado, difusor em vidro plano temperado. Refletor em alumínio 

polido quimicamente anodizado e selado. Distribuição óptica em facho concentrado simétrico. 

Equipamentos Auxiliares incorporados internamente ao projetor. Dispositivo de fechamento com 

presilhas de alumínio injetado e dobradiças de aço inoxidável. Suporte de fixação em aço 

galvanizado e pintado com furos de I Imm. Acesso à lâmpada e equipamentos auxiliares pela 

abertura frontal da lente de vidro. Acabamento do corpo em pintura eletrostática na cor cinza. Lente 

de vidro serigrafado na cor cinza na área dos equipamentos auxiliares. Grau de proteção IP 66 do 

conjunto óptico e alojamento para equipamento auxiliares. 

b) Lâmpadas e Equipamentos auxiliares 

Lâmpada Equipamentos 

Lâmpada Multivapor Metálico HQI-T 400W/D 

Soquete E40 

Tempetura de Cor: 5200K 

IRC: 90% à 100% 

Referência: OSRAM 

Reator, uso interno, alto fator de potência, para lâmpada vapor de 
sódio 400W, compatível com lâmpadas MVM 400W, tensão 220V. 

c) Detalhe de Instalação 

Conforme projeto (desenhos apresentados no Volume2 - Projeto de Execução). 

d) Referência: Projetor PR40 AZ - TECNOWATT 



Código: PRJ03 

Simbologia: 

Quantidade: 32 

Localização: 

Túnel adjacente 

Item: 03 
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a) Descrição e Caracteristicas 

Projetor com corpo em alumínio injetado, difusor em vidro plano temperado. Refletor em alumínio 

polido quimicamente anodizado e selado. Distribuição óptica em facho aberto simétrico. 

Equipamentos Auxiliares incorporados internamente ao projetor. Dispositivo de fechamento com 

presilhas de alumínio injetado e dobradiças de aço inoxidável. Suporte de fixação em aço 

galvanizado e pintado com furos de 12mm e laterais de lOmm. Acesso à lâmpada e equipamentos 

auxiliares pela abertura frontal da lente de vidro. Acabamento do corpo em pintura eletrostática na 

cor cinza. Lente de vidro serigrafado na cor cinza na área dos equipamentos auxiliares. Grau de 

proteção IP 66 do conjunto óptico e alojamento para equipamento auxiliares. 

b) Lâmpadas e Equipamentos Auxiliares 

Lâmpada Equipamentos 
Lâmpada Multivapor Metálico HOI-TS 70W/D 

Soquete RX7s 

Tempetura de Cor: 5200K 

IRC: 90% à 100% 

Referência: OSRAM 

ensão 220V.  

Reator, uso interno, alto fator de potência, lâmpadas MVM 70W, 
t 

c) Detalhe de Instalação 

Conforme projeto (desenhos apresentados no Volume2 - Projeto de Execução). 

d) Referência: Projetor PR15 D TECNOWATT 



Quantidade: 02 

Item: 04 

Código: PRJ04 

Localização: 

Iluminação do Marco/Indicador (Tótem) 

Simbologia: 
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a) Descrição e Caracteristicas 

Projetor para enterrar de alta resistência mecânica, distribuição fotométrica simétricas concentrante. 

Sua fotometria permite, através de vários tipos de refletores, iluminar fachadas de prédios, mastros 

de bandeira, árvores, arbustos de qualquer tipo, estátuas e monumentos se integrando aos ambientes 

que as envolvem. Tem grau de proteção IP 67 conforme norma EN 60-598, garantida através de 

junta sintética e seu acesso para manutenção tanto de equipamentos como a lâmpada é muito fácil, 

soltando se 4 parafusos, sua classe de isolação é 1 conforme norma EN 60-598 . Foi projetado 

contra vandalismo, construido com materiais robustos e parafusos de segurança e alta resistência 

mecânica tendo o refrator construído em vidro resistente temperado com espessura de 19 mm o que 

garante altíssima resistência contra impactos. Permite utilização de lâmpadas de Vapor de sódio de 

alta pressão, vapor metálico bi-pino ou bi-polar. Fornecido com equipamento auxiliar e lâmpada. 

b) Lâmpadas e Equipamentos Auxiliares 

Lâmpada Equipamentos 
Lâmpada Multivapor Metálico HCI-TS 70W/942NDL PB 

Soquete RX7s 

Tempetura de Cor: 4200K 

IRC: 90% à 100% 

Referência: OSRAM 

Código: PTi 70/230-240V  

Reator, 	uso 	interno, 	alto 	fator 	de 	potência, 	para 
multivapor metálico HCI-TS 70W, tensão 220V. 

Fabricante: OSRAM 

lâmpada 



81150 quadrada 
fbetâce má MOO fundido) 

400 mm 

Base redonda 
(ferro fundido) 

Espenura: 60 mon 

Esta disponlvel um Onda In505la0o (ouça°, 1.11M4 
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c) Detalhe de Instalação 

Equipamento embutido no piso. Instalado a no mínimo 1,0m do marco. Orientar o refletor para o 

logo a ser iluminado. 

d) Referência: Projetor Terra— Ref: 1453M (Metalizado) - Orientável - SCHRÉDER 



4.4.11.2 Iluminação Externa ao Túnel 

Item I. Postes 

• Padronização 02.118 - CEMIG - 592 - Poste reto 14 metros 

— Poste de Aço reto, engastamento de 2 m, projeção vertical 13,8 m, código CEMIG 376509; 

— Seção reta, projeção vertical 2,2 m, código CEMIG 376852; 

— Chicote simples, projeção vertical 2,2 m, projeção horizontal 3 m, código CEMIG 376527. 

• Padronização 02.118 - CEMIG - 146 - Poste reto 12 metros 

— Poste de aço reto, engastamento de 1,5 m, projeção vertical 11,3 m, código CEMIG 377116. 

• Padronização 02.111 - EG/PR-021 - Suporte para 1 e 2 luminárias VS250W e 400/W 

_ Suporte 1 luminária, código CEMIG 354902. 

Item 2. Luminárias 

Todas as luminárias deverão ser adquiridas conforme padronização CEMIG. 

• Luminária com equipamento para lâmpada VS 400W tubular 

— Refrator em vidro temperado, grau de proteção IP66 e Rendimento acima de 80%; 

— Conforme ND 2.6 -CEMIG. 

• Luminária com equipamento para lâmpada VS 250W tubular 

— Refrator em vidro temperado, grau de proteção IP66 e Rendimento acima de 75%; 

_ Conforme ND 2.6 - CEMIG. 

Item 3. Lâmpadas 

Todas as lâmpadas deverão ser adquiridas conforme padronização CEMIG. 

147 



148 

• Lâmpadas a vapor de sódio alta pressão - VS 400W tubular e VS 250W tubular 

— Eficiência luminosa de 83 a 251m/W, vida média e depreciação do fluxo luminoso de 

aproximadamente 24.000 a 32.000 horas, soquete E-40, tempo de estabilização do fluxo 

luminoso de aproximadamente 15 minutos; 

_ Conforme ND 2.6 - CEMIG. 

Item 4. Outros 

Demais materiais da Rede de Distribuição Aérea (RDA) e da Rede de Distribuição Subterrânea 

(RDS) deverão ser adquiridos conforme normas padrões e especificações técnicas da CEMIG, 

especialmente a ND. 2.6. 

4.4.11.3. Disposições Gerais 

Item 1. Contratação dos Serviços 

A empresa contratada para execução das obras de implantação dos sistemas de iluminação externa e 

no segmento dos túneis do ramo de acesso ao CAMG, inclusive da pista marginal externa a esse 

ramo, assim como as obras de implantação de Rede de Distribuição Subterrânea e de Modificação 

de Rede de Distribuição Aérea, deverá ser cadastrada na CEMIG, para execução de obras na 

modalidade PART. 

As obras apenas poderão ser iniciadas após aprovação de Dossiê PART a ser elaborado pela 

empresa contratada para execução da obra, e liberação da pasta pela CEMIG. 

No caso de existência de alterações do projeto, identificadas como realmente necessárias durante a 

etapa de execução das instalações, caberá à Contratada para execução das obras a elaboração de 

desenhos atualizados da instalação ("As Built") e entrega de 01 (uma) cópia impressa dos mesmos 

ao Proprietário. 
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Item 2. Resultados Luminotécnicos 

Os resultados luminotécnicos apresentados no projeto consideram o valor do coeficiente de 

manutenção de 80% e apenas serão garantidos com a execução das instalações inteiramente em 

conformidade com os parâmetros e especificações técnicas constantes do projeto. 

A Consultora não se responsabiliza por resultados obtidos com a execução das instalações 

diferentemente do indicado em projeto e nas especificações técnicas. 
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4.4.12 Recomendações para o Plantio (EC-PSG-01) 

O ideal para que se estabeleça a correção dos substratos para recebimento de plantas ornamentais é 

que haja os resultados de análise de solo, para que seja feita a correção de acordo com esses 

resultados. 

A sugestão de recomendação que se segue são extraídas do Manual de 5a  Aproximação de Minas 

Gerais, de acordo com os níveis mais críticos de fertilidade do solo. 

4.4.12.1 Adubação para Espécies Arbóreas 

Item 1. Adubação de Campo 

No campo, as mudas são plantadas em covas. A demanda nutricional depende da taxa de 

crescimento das plantas, sendo ela mais alta quando esta taxa for também elevada. Em termos 

gerais, a estratégia de fornecimento de nutrientes via fertilização engloba três fases: a de 

plantio (adubação de "arranque"), a de rápido crescimento (adubação de cobertura) e a de 

"produção" (manutenção e reposição). 

Item 2. Adubação de "Arranque" para Mudas de Pequeno Porte 

Nesta fase, devem ser supridos, em especial, aqueles nutrientes de menor mobilidade no solo, 

como fósforo e zinco. Admitindo que as covas têm capacidade para 20 dm3, se a análise de 

solo indicar a necessidade de calagem (teor de Ca2+  + Mg2+  inferior a 2 cmole,/dm3), aplicar 

calcário em mistura com o solo da cova em quantidade suficiente para elevar o teor de 

Ca2  + Mg2+  a 2 cmolc/dm3. Uma recomendação geral seria uma quantidade de 20 a 

40 g/cova, considerando calcário com PRNT = 100 %, ou em função da necessidade de 

calagem. 

A fonte de fósforo deve ser solúvel e misturada ao solo da cova de modo a fornecer 120 g/cova 

de P205  (600 g de superfosfato simples). Devem-se misturar também 15 g de sulfato de 

zinco ao solo. 
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Item 3. Adubação de Cobertura (de Formação) 

Nesta fase, devem ser supridos, em especial, aqueles nutrientes de maior mobilidade no solo 

e, ou, de maior demanda quantitativa. A aplicação de potássio dependerá de seu teor no solo, 

mas sua adição pode ser feita juntamente com a de nitrogênio. Se o teor de potássio no solo 

for inferior a 45 mg/dm3, utilizar a relação N:K20 de 1:1; se for entre 45 e 80 mg/dm3, utilizar 

a relação 2:1. 

As adubações NK devem ser feitas aos 60, 120 e 240 dias do plantio da muda no campo em 

coroas ao redor de cada planta, nas seguintes quantidades, respectivamente: 30, 40 e 

50 g/planta de N, sendo a quantidade de potássio definida de acordo com a sua relação com o 

nitrogênio no fertilizante ou de acordo com o seu teor no solo, conforme referido 

anteriormente. 

Juntamente com o nitrogênio e o potássio, sugere-se a aplicação de 10 a 15 g de bórax. 

Dependendo da planta, a adubação de cobertura será ainda necessária no segundo ano. 

Quando for o caso, utilizar a mesma recomendação feita para os 240 dias de idade após o 

plantio. 

Para mudas de médio porte poderá ser utilizado o dobro da recomendação de abubação. 

Para mudas de grande porte poderá ser utilizado o triplo da recomendação de abubação. 

Item 4. Adubação Orgânica 

A utilização de compostos orgânicos compostados é importante para a melhoria das condições 

edafoclimáticas do solo. É importante que o material utilizado seja previamente compostado 

para que se evite a competição entre os microorganismos decompositores e a planta. 

Exemplos de materiais orgânicos compostados e a composição química. 



Resíduos Orgânicos Simples e Misturados Após a Bioestabilização (Compostagem) 

Resíduos pH MS N P K Ca Mg C/N 

Est.bov. + Palhada + 	Fosf. Araxá 
(30/70+3%)* 7,0 39,4 2,39 0,64 1,78 1,46 0,39 12 

Est.Bov + Silagem (30/70%)* 6,9 57,5 1,94 1,70 1,46 1,44 0,40 10 

Est.bov.+ Silagem + 	Fosf. Araxá 6,5 56,5 2,38 2,36 1,27 2,07 0,57 7,5 
(30/70+3%)* 

Est.bov. + Fosf. Araxá (100 + 3%)* 6,1 45,0 2,32 2,79 1,38 2,49 0,48 8 
Fonte: Laboratório da Embrapa - Milho e Sorgo (1997/99/2003). 

Proporção dos Materiais na Mistura 

Para mudas de pequeno porte poderá ser utilizado 10 quilos de composto orgânico. 
Para mudas de médio porte poderá ser utilizado 30 quilos de composto orgânico. 

— Para mudas de grande porte poderá ser utilizado 60 quilos de composto orgânico 

Item 5. Adubação de Manutenção e Reposição 

A quantidade de nutrientes a aplicar nesta fase depende do produto que é colhido ou do 

manejo adotado para a cultura. Em principio, essa quantidade corresponde à quantidade de 

nutrientes exportada com o produto. No caso de podas, por exemplo, quando a planta começar 

a rebrotar, há grande demanda de nutrientes para a formação de novos ramos e folhas. 

Uma recomendação geral seria algo como sugerido para a fase de formação com aplicações de 

nitrogênio e potássio, principalmente, dependendo das partes ou órgãos que foram removidos 

das plantas. 

Em qualquer fase da cultura, a aplicação de micronutrientes pode ser necessária. As 

concentrações sugeridas anteriormente podem ser utilizadas. 
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4.4.12.1 Gramados 

Item I. Gramados em Formação 

a) Calagem 

Aplicar calcário de forma a elevar a saturação por bases a 70 % ou na quantidade indicada 

pelo critério do A13  e do Ca2+  + Mg2+, levando em consideração o valor de Y, variável em 

função da capacidade tampão da acidez do solo, X = 3 e mt  = 5 %. 

Antes de ser feito o preparo do solo, distribuir e incorporar o calcário, na quantidade indicada 

pela análise do solo, no mínimo um mês antes do plantio, usando, de preferência, calcário 

dolomitico ou magnesiano. 

A aplicação de calcário deve ser feita 30 dias antes do plantio. 

b) Adubação Orgânica 

A incorporação de matéria orgânica aos gramados é importante, desde que a quantidade 

aplicada seja maior do que 10 L/m2. O esterco de curral não é muito indicado, por aumentar 

os problemas como queima das gramineas ou infestação da área com plantas daninhas. 

c) Aração 

Deve ser feita aração na profundidade de 20 cm, de modo a incorporar o calcário e o adubo 

orgânico. 

Adubação Mineral 

Resíduos pH MS N P K Ca Mg C/N 
o/. 

Est.bov. + Palhada + 	Fosf. Araxá 7,0 39,4 2,39 0,64 1,78 1,46 0,39 12 
(30/70+3%)* 

Est.Bov + Silagem (30/70%)* 6,9 57,5 1,94 1,70 1,46 1,44 0,40 10 

Est.bov.+ Silagem + 	Fosf. Araxá 6,5 56,5 2,38 2,36 1,27 2,07 0,57 7,5 
(30/70+3%)* 

Est.bov. + Fosf. Araxá (100 + 3%)* 6,1 45,0 2,32 2,79 1,38 2,49 0,48 8 
1 Fósforo (P): Devem ser utilizados fertilizantes fosfatados com alta solubilidade em agua, preferencialmente o superfosfato 

simples. 
2 Potássio (K): Aplicar cloreto de potássio. 
3 Além das quantidade indicadas nas tabelas, pode ser adicionado fosfato natural reativo 1.500 kg/ha ou 150 g/m2. 
4 	O nitrogênio deve ser aplicado em cobertura, após o plantio do gramado. 	 9 L 
5 	A adubação mineral deve ser incorporada com gradagem na mesma profundidade da aração. 

ith 



d) Plantio 

O plantio do gramado pode ser feito por sementes, mudas (estacas e, ou, "plugs"), placas ou 

tapetes, depois do terreno sistematizado com inclinação de 1 a 2 cm/m. No Brasil, poucos 

gramados são formados a partir de sementes. 

e) Adubação em Cobertura 

Deve ser feita adubação de cobertura, 60 dias após o plantio, aplicando N e K20. O nitrogênio 

deverá ser fornecido, na forma de sulfato de amônio 60 g/m2, e o potássio, na forma de cloreto de 

potássio 60 g/m2. Esta quantidade deve ser parcelada em três vezes, com intervalos de 30 dias. 

j) Cerca Viva e Renques 

A adubação e calagem dos canteiros de espécies arbustivas para a formação de renques ou 

cercas vivas poderá seguir a mesma recomendação para áreas de gramado. 

154 

t 

, 



155 

4.4.13 Plantio de Forrações e Arbustos (EC-PSG-02) 

4.4.13.1 Generalidades 

O fornecimento, transporte e plantio das mudas descritas no projeto ficarão a cargo da contratada 

bem como o preparo e adubação do terreno. 

4.4.13.2 Execução 

Deverá ser feito uma capina manual, retirando todas as ervas daninhas (as espécies deverão ser 

retiradas com sistema radicular), em seguida deverá ser retirado todo entulho e levado para aterro 

sanitário ou local determinado pela fiscalização da obra. 

O terreno deverá ser escarificado ("fofado") a 20 cm de profundidade descompactando o solo, 

propiciando, assim, o desenvolvimento do sistema radicular das espécies vegetais. 

A escarificação deverá ser feita em toda a área, independente do volume de terra a ser colocado para 

o nivelamento do terreno. 

Todo o entulho (restos de asfalto, pedras, restos de concreto, etc) proveniente da escarificação do 

solo, também deverá ser removido. 

Todo o terreno deverá ser nivelado a 2 cm abaixo do meio fio existente. 

Os adubos e insumos deverão ser misturados homogeneamente na terra e colocados de acordo com 

as recomendações de plantio. 

As mudas deverão estar em bom estado fitossanitário. Os espaçamentos entre as plantas e a 

adubação estão especificados no projeto. Os adubos e insumos deverão ter registro no Ministério da 

Agricultura. 

As espécies ornamentais são comercializadas no porte de "forrações", podendo ser adquiridas 

preferencialmente em Plugs com substrato, tendo em vista que estas mudas são de melhor qualidade 
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e apresentam um melhor desenvolvimento após o plantio. Poderão ser adquiridas mudas em 

saquinhos de terra. Todas as mudas devem passar por uma avaliação quanto ao estado fitossanitário 

pela Fiscalização. 

Para o plantio destas espécies deverão ser seguidas as quantidades de plantas especificadas no 

projeto. 

Somente será aceita a colocação dos produtos com acompanhamento e verificações da supervisão. 
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4.4.14 Fornecimento, Transporte, Adubação e Plantio de Grama (EC-PSG-03) 

4.4.14.1 Generalidades 

Esta especificação complementa a DNER 341/97 relativa à proteção do corpo estradal e trata dos 

procedimentos necessários para a reabilitação ambiental de áreas planas ou de pouca inclinação 

através da revegetação herbácea pelo plantio de mudas de espécies vegetal, ou ainda, pelo plantio 

das mesmas em placas ou leiras. 

4.4.14.2 Execução 

Deverá ser feito uma capina manual no terreno retirando toda erva daninha. 

Todo entulho deverá ser retirado e levado para o aterro sanitário ou local determinado pela 

supervisão da obra. 

Em seguida, o terreno deverá ser escarificado (fofado) a 20 cm de profundidade, propiciando assim 

o desenvolvimento do sistema radicular das espécies vegetais. 

Todo o resto proveniente da escarificação (resto de entulhos, pedras, restos de concretos, etc.) 

deverá ser removido. O terreno deverá ser nivelado de 5 a 7 cm abaixo do meio fio existente, caso 

não consiga o nivelamento acima deverá ser colocado terra até que atinja o nivelamento desejado. 

Esta medida facilita a distribuição dos insumos e adubos. 

Somente será aceita a colocação dos produtos com acompanhamento e verificação da fiscalização. 

Para que o produto seja bem incorporado, deverá ser feita a mistura a 20 cm de profundidade. Em 

seguida a área deverá ser levemente compactada, principalmente nas áreas onde houver maiores 

colocações de terra para nivelamento. 

E finalmente, proceder-se-á o plantio das gramas: 

Não serão aceitos espaçamento entre as placas e nem o plantio de retalhos. 
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4.4.15 Plantio de Árvores e Palmeiras (EC-PSG-04) 

4.4.15.1 Generalidades 

Trata-se do plantio de árvores e palmeiras que terão como finalidade dotar as áreas de um melhor 

aspecto visual e mais natural. 

4.4.15.2 Execução 

Deverá ser feito uma capina manual com 1 metro de diâmetro retirando todas as ervas daninhas (as 

espécies deverão ser retiradas com sistema radicular), em seguida deverá ser retirado todo entulho e 

levado para aterro sanitário ou local determinado pela fiscalização da obra. 

No local onde será feito o plantio, os "montes" de terra e depressões deverão ser suavizadas e 

conformadas. As covas a serem abertas deverão ter 50x50 cm de largura por 50 cm de 

profundidade. 

A terra retirada deverá ser colocada na lateral para colocação de adubos. 

Entretanto, o restante do entulho proveniente da abertura das covas deverá ser removido (resto de 

asfalto, pedras, resto de concreto, etc.). 

Os adubos e insumos deverão ser misturados homogeneamente na terra retirada da cova e a cova 

será preenchida com esta mistura. 

As mudas deverão estar em bom estado fitossanitário. Os espaçamentos entre as plantas e a 

adubação estão especificados no projeto. Os adubos e insumos deverão ter registro no Ministério da 

Agricultura. 

As palmeiras de grande porte deverão ter escoramento de cabo de aço incluindo esticadores, 

presilhas, ponteiras de ferro. 

Somente será aceita a colocação dos produtos com acompanhamento e verificações da fiscalização. 
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4.4.16 Sistema de Irrigação Automatizado, Utilizando Aspersores Escamoteáveis 

(EC-PSG-05) 

4.4.16.1 Generalidades 

Trata-se da instalação de um sistema de irrigação totalmente automatizado ou utilização de 

aspersores do tio "pop up" (escamoteáveis), acionado através de eletroválvulas programadas e 

controladas por meio de painel eletrônico. 

4.4.16.2 Execução 

Ficará por conta da contratada o fornecimento de todo material e a execução dos seguintes serviços: 

a) Elaboração do projeto executivo de irrigação e relação dos materiais necessários à obra; 

b) Abertura e fechamento de valetas em solo nu; 

c) Demarcação dos aspersores e linhas de tubulações; 

d) O arranque e replantio da grama no local da valeta; 

e) Instalação da tubulação, conexões, aspersores, conduites, cabos elétricos, bem como a instalação 

das válvulas, chaves de partida e painel de controle e proteção; 

f) Programação dos controladores, bem como o treinamento de um responsável indicado pela 

contratante para cuidados operacionais, de ajustes, regulagens e manutenção do sistema de 

irrigação. 
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4.4.17 Limitador de Grama (EC-PSG-06) 

4.4.17.1 Generalidades 

Trata-se da instalação de limitador de grama - sem borda, visando facilitar a manutenção do 

paisagismo, reduzindo o custo de mão-de-obra e mantendo o desenho original do projeto. 

4.4.17.2 Características Técnicas 

Limitador de Grama Sem Borda, com filtro UV (média 2%) e maleabilidade, confeccionado em 

Polietileno. 
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5. DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

Apresentam-se a seguir os "Quadros Demonstrativos dos Quantitativos dos Serviços de 

Pavimentação", separadamente para: 

_ Ramo de Acesso ao CAMG; 

_ Pista Marginal. 

i 

_ 



QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - Ramo de Acesso ao CAMG 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL EXTENSÃO 

(66 
NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

LARGURA 
(m) 

ESPESSURA 
(m) 

ÁREA 

(m) 

VOLUME 

(m) 
MASSA 

(t) 
ORIGEM 

MATERIAL 
D.M.T. 
(km) 

MOMENTO DE 
TRANSPORTE 

DENSIDADES 
(t/m.) OU 

TAXAS DE 
APLICAÇÃO 

(I/m') 

UNIDADE OTD. 

INTEIRA FRAC. INTEIRA FRAC. 

Regularização 	do 	subleito 	(Proctor 3600200020 normal) 

Acesso ao CAMG 

15 9,15 21 7,61 118,46 1.168,83 

21 7,61 34 10,00 262,39 17,12 4.492,12 

34 10,00 35 18,86 28,86 17,49 504,65 

35 18,86 43 11,19 152,33 16,66 2.537,88 

43 11,19 44 10,00 18,81 22,72 427,30 

44 10,00 47 50,00 24,69 1.234,33 

Ciclofaixa/passeio 

20 17,08 35 18,86 301,78 5,65 1.705,05 

35 18,86 43 11,19 152,33 4,15 632,19 

43 11,19 47 68,81 5,55 381,88 

Total 13.084,22 m 13.084 

Camada de macadame seco 

Acesso ao CAMG/ Ciclofaixa/passeio 

Total VER PLANILHA DE CUBAÇÃO NO ANEXO 30 - NOTAS DE SERVIÇOS E CALCULO DE VOLUMES 4.394,79 14,0 61.527,04 rn' 4.395 

Transporte 	de 	agregado 	para 7090911015 macadame seco (pedreira - pista) 
14,0 61.527,04 

Total 61.527,04 m° x km 61.527 

)1.11 

Sob-base de brita graduada tratada 
com 	cimento; 	mistura 	em 	usina, 
compactação Proctor modificado - o t 
é 45 kgf/m. 	aos 7dias (Execução 
completa, 	incluindo 	fornecimento e 
transporte de todos os materiais até a 
usina e usinagem) 

k.) 



QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - Ramo de Acesso ao CAMG 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL EXTENSÃO 

(m) 
NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

LARGURA 
(te) 

ESPESSURA 
(m) 

ÁREA 

69') 

VOLUME 

(613) 
MASSA 

(t) 
ORIGEM 

MATERIAL 
D.M.T. 
(km) 

MOMENTO DE 
TRANSPORTE 

DENSIDADES 

TAXAS DE 
APLICAÇÃO 

(I/m2) 

UNIDADE OTD. 

INTEIRA FRAC, INTEIRA FRAC. 

Acesso ao CAMG 

15 9,15 21 7,61 118,46 0,20 1.168,83 233,77 5,0 1.168,83 

21 7,61 34 10,00 262,39 16,62 0,20 4.360,92 872,18 5,0 4.360,92 

34 10,00 35 18,86 28,86 16,99 0,20 490,22 98,04 5,0 490,22 

35 18,86 43 11,19 152,33 16,36 0,20 2.492,18 498,44 5,0 2.492,16 

43 11,19 44 10,00 18,81 22,22 0,20 417,89 83,58 5,0 417,89 

44 10,00 47 50,00 24,19 0,20 1.209,33 241,87 5,0 1.209,33 

Total 2.027,88 In 2.028 

7090510010 Transporte de brita graduada tratada 
com cimento (usina - pista) 

Acesso ao CAMG 

5,0 10.139,38 

Total 10.139,38 rn.x km 10.139 

Base de brita graduada melhorada 
com 	cimento; 	mistura 	em 	usina, 
computação Proctor modificado, teor 
de cerca de 2% de cimento, em 
relação ao peso da mistura seca .48 
kg/m' (Execução completa, incluindo 
fornedmento e transporte de todos 
os materiais até a usina e usinagem) 

Acesso ao CAMG 

15 9,15 21 7,61 118,46 0,12 1.168,83 140,26 5,0 701,30 

21 7,61 34 10,00 262,39 16,46 0,12 4.318,94 518,27 5,0 2.591,36 

34 10,00 35 18,86 28,86 16,83 0,12 485,60 58,27 5,0 291,36 

35 18,86 43 11,19 152,33 16,20 0,12 2.467,81 296,14 5,0 1.480,69 

43 11,19 44 10,00 18,81 22,06 0,12 414,88 49,79 5,0 248,93 

91 44 10,09 47 50,00 24,03 0,12 1.201,33 144,16 5,0 720,80 

Total 1.206,89 e,5  1.207 



QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - Ramo de Acesso ao CAMG 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL EXTENSÃO 

(m) 
NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

LARGURA 
(m) 

ESPESSURA 
(m) 

ÁREA 

(m') 

VOLUME 
(m) 

MASSA 
(t) 

ORIGEM 
MATERIAL 

D.M.T. 
(km) 

MOMENTO DE 
TRANSPORTE 

DENSIDADES 
(t/m2) ou 

TAXAS DE 
APLICAÇÃO 

(I/m2) 

UNIDADE OTO. 

INTEIRA FRAC, INTEIRA FRAC. 
Transporte 	de 	brita 	graduada 
melhorada 	com 	cimento 	(usina 	- 
pista) 

Acesso ao CAMG 

5,0 6.034,44 

Total 6,034,44 m' x km 6.034 

Base de bica borrida calcArea, faixa 
"C", compactação Proctor modificado 
(Execução 	completa, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

Ciclofaixa/passeio 

20 17,08 35 18,86 301,78 4,98 0,15 1.501,35 225,20 13,0 2.927,63 

35 18,86 43 11,19 152,33 4,08 0,15 620,76 93,11 13,0 1.210,48 

43 11,19 47 68,81 4,88 0,15 335,43 50,32 13,0 654,10 

Total 368,63 m 369 

Transporte de agregados para bica 
corrida (pedreira - pista) 

Ciclofaixa/passeio 

13,0 4.792,21 

Total 4.792,21 m' x km 4.792 

3651480100 Imprimação com CM-30 

Acesso ao CAMG 

15 9,15 21 7,61 118,46 2 2.337,66 

21 7,61 34 10,00 262.39 2 16,40 8.606,39 

34 10,00 35 18,86 28,86 2 16,77 967,74 

35 18,86 43 11,19 152,33 2 16,14 4.917,34 

43 11,19 44 10,00 18,81 2 22,00 827,51 

44 10,00 47 50,00 2 23,97 2.396,67 



QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - Ramo de Acesso ao CAMG 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL EXTENSÃO 

(m) 
NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

LARGURA 
(m) 

ESPESSURA 
(rn) 

ÁREA 

(u') 

VOLUME 

(81') 
MASSA 

(t) 
ORIGEM 

MATERIAL 
D.M.T. 
(km) 

MOMENTO DE 
TRANSPORTE 

DENSIDADES 
(Um ')OU 
TAXAS DE 

APLICAÇÃO 
(11r0') 

UNIDADE OTD. 

INTEIRA FRAC. INTEIRA FRAC. 

Ciclofaixarpasseio 

20 17,08 35 18,86 301,78 2 4,90 2.957,43 

35 18,86 43 11,19 152,33 2 4,00 1.218,67 

43 11,19 47 68,81 2 4,80 660,55 

Total 24.889,96 mu 24.890 

3651480100 
Tratamento 	Superficial 	Duplo 
(Execução, 	incluindo 	fornecimento 
dos 	agregados 	e 	transporte 	do 
material 	betuminoso 	dentro 	do 
canteiro de obras) 

Taxado 
aplicação de 

agregado 
(mx/n.,x)  

Acesso ao CAMG 

15 9,15 21 7,61 118,46 1.168,83 21,04 14,0 294,55 0,018 

21 7,61 34 10,00 262,39 16,40 4.303,20 77,46 14,0 1.084,41 0,018 

34 10,00 35 18,86 28,86 16,77 483,87 8,71 14,0 121,94 0,018 

35 18,86 43 11,19 152,33 16,14 2.458,67 44,26 14,0 619,59 0,018 

43 11,19 44 10,00 18,81 22,00 413,75 7,45 14,0 104,27 0,018 

44 10,00 47 50,00 23,97 1.198,33 21,57 14,0 301,98 0,018 

Total 10.026,65 m 10.027 

7090531520 Transporte de agregado - brita para 
TSD 	(pedreira 	- 	pista; 	volume 
compactado) 

14,0 2.526,72 

Total 2.526,72 nu' x km 2.527 

3651480200 Pintura de ligação 

Acesso ao CAMG 

15 9,15 21 7,61 118,46 1 1.168,83 

21 7,61 34 10,00 262,39 1 15,60 4.093,28 

':: \'‘. 34 10,00 35 18,86 28,86 1 15,97 460,78 

01 



QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - Ramo de Acesso ao CAMG 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL EXTENSÃO 

(0)) 
NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

LARGURA 
(m) 

ESPESSURA 
(In) 

ÁREA 

Ufl') 

VOLUME 

(lrl') 
MASSA 

(t) 
ORIGEM 

MATERIAL 
D.M.T. 
(km) 

MOMENTO DE 
TRANSPORTE 

DENSIDADES 

TAXAS DE 
APLICAÇÃO 

(I(m') 

UNIDADE CITO. 

INTEIRA FRAC. INTEIRA FRAC. 

35 18,86 43 11,19 152,33 1 15,34 2.336,80 

43 11,19 44 10,00 18,81 1 21,20 398,71 

44 10,00 47 50,00 1 23,17 1.158,33 

Ciclofaixa/passelo 

20 17,08 35 	! 18,86 301,78 1 4,10 1.237,29 
1 

35 18,86 43 11,19 152,33 1 4,00 609,34 

43 11,19 47 68,81 1 4,00 275,23 

Total 11.738,60 11.739 

3661690201 Concreto 	betuminoso 	usinado 	a 
quente (CM) faixa "C" - CAP 50/70 

Acesso ao CAMG 

15 9,15 21 7,61 118,46 0,05 1.168,83 58,44 140,26 18,0 1.051,95 2,400 

21 7,61 34 10,00 262,39 15,60 0,05 4.093,28 204,66 491,19 18,0 3.683,96 2,400 

34 10,00 35 18,86 28,86 15,97 0,05 460,78 23,04 55,29 18,0 414,70 2,400 

35 18,86 43 11,19 152,33 15,34 0,05 2.336,80 116,84 280,42 18,0 2.103,12 2,400 

43 11,19 44 10,00 18,81 21,20 0,05 398,71 19,94 47,85 18,0 358,84 2,400 

44 10,00 47 50,00 23,17 0,05 1.158,33 57,92 139,00 18,0 1.042,50 2,400 

Ciclofaixa/passeio 

20 17,08 35 18,86 301,78 4,10 0,03 1.237,29 37,12 89,09 18,0 668,14 2,400 

35 18,86 43 11,19 152,33 3,60 0,03 548,40 16,45 39,48 18,0 296,14 2,400 

43 11,19 47 68,81 4,00 0,03 275,23 8,26 19,82 18,0 148,62 2,400 

Total 542,66 1.302,40 t 1.302 

7090531520 Transporte de CBUO (usina - pista; 
volume compactado) 

18,0 9.767,97 

--:•)-:\ Total 9.767,97 tu' a km 9.768 

rT) .?/G 



QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - Ramo de Acesso ao CAMG 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL EXTENSÃO 

(m) 
NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

LARGURA 
(m) 

ESPESSURA 
(e) 

ÁREA 
(e') 

VOLUME 

(113) 
MASSA 

(t) 
ORIGEM 

MATERIAL 
D.M.T. 
(km) 

MOMENTO DE 
TRANSPORTE 

DENSIDADES 
(t/m3) OU 

TAXAS DE 
APLICAÇÃO 

(dm) 

UNIDADE OTD. 

INTEIRA FRAC. INTEIRA FRAC. 

7090531520 Transporte de agregados - brita para 
CBUCI 	(pedreira 	- 	usina; 	volume 
compactado) 

14,0 6.039,86 

Total 6.039,86 nit. x km 6.040 

7090531520 Transporte de agregados - areia para 
CBUO 	(areal 	- 	usina; 	volume 
compactado) 

40,0 3.255,99 

Total 3.255,99 m' x km 3.256 

Fornecimento 	e 	transporte 	de 
material betuminoso 
Cimento asfaltico de petróleo CAP - 50/70elástica mln.) 71,6 60 5,5% em peso 

t 72 

Asfaldo diluido CM-30 29,9 43 1,21/e' t 30 

Emulsão asfáltica RR-1C 5,9 43 1,0 ihm' t 6 

Emulsão asfáltica RR-2C 30,1 43 1,01/e' t 30 

> -4.‘ 



QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - Pista Marginal 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL EXTENSÃO 

(l11) 
NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

LARGURA 
(m) 

ESPESSURA 
(m) 

ÁREA 
(m') 

VOLUME 
(rna) 

MASSA 
(1) 

ORIGEM 
MATERIAL 

D.M.T. 
(km) 

MOMENTO DE 
TRANSPORTE 

DENSIDADES 
(t/rn') OU 

TAXAS DE 
APLICAÇÃO 

(1/m7) 

UNIDADE QTD. 

INTEIRA FRAC. INTEIRA FRAC. 

Regularização 	do 	subleito 	(Proctor 3600200020 normal) 

Pista marginal 

15 15 15,97 15,97 141,50 

15 15,97 20 17,08 101,11 8,22 831,12 

20 17,08 40 10,00 392,92 9,72 3.819,18 

Total 

Sub-base de brita graduada tratada 
com 	cimento: 	mistura 	em 	usina, 
compactaçâo Proctor modificado - a c 

4.791,81 rn, 4.792 

O 45 kgf/m2 	aos 7dias (Execução 
completa, 	incluindo 	fornecimento 	e 
transporte de todos os materiais ate a 
usina e usinagem) 

Pista marginal 

15 15 15,97 15,97 0,20 141,50 28,30 5,0 141,50 

15 15,97 20 17,08 101,11 7,72 0,20 780,57 156,11 5,0 780,57 

20 17,08 40 10,00 392,92 9,22 0,20 3.622,72 724,54 5,0 3.622,72 

Total 908,96 m 909 

Transporte de brita graduada tratada 
com cimento (usina - pista) 

Pista marginal 

5,0 4.544,79 

Total 4.544,79 me  x km 4.545 

nl 



QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - Pista Marginal 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL EXTENSÃO 

(ffl) 
NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

LARGURA 
(m) 

ESPESSURA 
(l11) 

ÁREA 

ft112) 

VOLUME 

(mal 

MASSA 
(t) 

ORIGEM 
MATERIAL 

D.M.T. 
(km) 

MOMENTO DE 
TRANSPORTE 

DENSIDADES 
(t/rn') ou 

TAXAS DE 
APLICAÇÃO 

(Um') 

UNIDADE C/TD. 

INTEIRA FRAC, INTEIRA FRAC. 

Base de brita graduada melhorada 
com 	cimento; 	mistura 	em 	usina, 
compactação Proctor modificado, teor 
de cerca de 2% de cimento, em 
relação ao peso da mistura seca -48 
kgm' (Execução completa, incluindo 
fornecimento e transporte de todos 
os materiais até a usina e usinagem) 

Pista marginal 

15 15 15,97 15,97 0,12 141,50 16,98 5,0 84,90 

15 15,97 20 17,08 101,11 7,56 0,12 764,39 91,73 5,0 458,63 

20 17,08 40 10,00 392,92 9,06 0,12 3.559,86 427,18 5,0 2.135,91 

Total 535,89 mu  538 

Transporte 	de 	brita 	graduada 
melhorada 	com 	cimento 	(usina 	- 
pista) 

Pista marginal 

5,0 2.679,45 

Total 2.679,45 m3  x km 2.679 

3651480100 Imprimação com CM-30 (Execução, 
incluindo 	transporte 	do 	material 
betuminoso dentro do 	canteiro de 
obras) 

Pista marginal 

15 15 15,97 15,97 2 283,00 

15 15,97 20 17,08 101,11 2 7,50 1.516,65 

20 17,08 40 10,00 392,92 2 7,50 5.893,80 

Total 7.693,45 rn 7.693 

CD 



QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - Pista Marginal 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administratvo do Estado de Minas Gerais 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL EXTENSÃO 

010 
NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

LARGURA 
(m) 

ESPESSURA 
(n) 

ÁREA 
"2) 

VOLUME 

(re) 
MASSA 

(1) 
ORIGEM 

MATERIAL 
D.M.T. 
(km) 

MOMENTO DE 
TRANSPORTE 

DENSIDADES 
(Um') OU 

TAXAS DE 
APLICAÇÃO 

(um') 

UNIDADE OTD. 

INTEIRA FRAC. INTEIRA FRAC. 
3651480100 Tratamento 	Superficial 	Duplo 

(Execuçâo, 	incluindo 	fornecimento 
dos 	agregados 	e 	transporte 	do 
material 	betuminoso 	dentro 	do 
canteiro de obras) 

Taxado 
aplicação de 

agregado 
(.n)/m2)  

Acesso ao CAMG 

15 15 15,97 15,97 141,50 2,55 14,0 35,66 0,018 

15 15,97 20 17,08 101,11 7,50 758,33 13,65 14,0 191,10 0,018 

20 17,08 40 10,00 392,92 7,50 2.946,90 53,04 14,0 742,62 0,018 

Total 3.846,73 m 3.807 

7090531520 Transporte de agregado - brita para 
TSD 	(pedreira 	- 	pista; 	volume 
compactado) 

14,0 969,37 

Total 969,37 m' x km 969 

3651480200 Pintura 	de 	ligação 	com 	RR-1C 
(Execuçâo, 	incluindo 	transporte 	do 
material 	betuminoso 	dentro 	do 
canteiro de obras) 

Pista marginal 

15 15 15,97 15,97 1 141,50 

15 15,97 20 17,08 101,11 1 7,00 707,77 

20 17,08 40 10,00 392,92 1 7,00 2.750,44 

Total 3.599,71 rn 3.600 

o 



QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - Pista Marginal 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL EXTENSÃO 

(m) 
NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

LARGURA 
(m) 

ESPESSURA 
(m) 

ÁREA 

(ma) 

VOLUME 

(ma) 
MASSA 

(t) 
ORIGEM 

MATERIAL 
D.M.T. 
(km) 

MOMENTO DE 
TRANSPORTE 

DENSIDADES 
(t/m3) OU 

TAXAS DE 
APLICAÇÃO 

(Vms) 

UNIDADE QTD. 

INTEIRA FRAC. INTEIRA FRAC. 
Concreto 	betuminoso 	usinado 	a 
quente (CBUQ) faixa "C" - CAP 50/70 
(Execução, 	incluindo 	fornecimento 
dos agregados) 

Pista marginal 

15 15 15,97 15,97 1 0,06 141,50 8,49 20,38 18.0 152,82 2,400 

15 15,97 20 17,08 101,11 1 7,00 0,06 707,77 42,47 101,92 18,0 764,39 2,400 

20 17,08 40 10,00 392,92 1 7,00 0,06 2.750,44 165,03 396,06 18,0 2.970,48 2,400 

Total 518.36 E 518 

7090531520 Transporte de CBUC) (usina - pista; 
volume compactado) 

18,0 3.887,69 

Total 3.887,69 m3  x km 3.888 

7090531520 Transporte de agregados - brita para 
CBU0 	(pedreira 	- 	usina; 	volume 
compactado) 

14,0 2.403,89 2,400 

Total 2.403,89 ms  x km 2.404 

7090531520 Transporte de agregados - areia para 
CEILIC) 	(areal 	- 	usina; 	volume 
compactado) 

40,0 1.295,90 2,400 

Total 1.295,90 m3  x km 1.296 

Fornecimento 	e 	transporte 	de 
material betuminoso 
Cimento asfeltico de petróleo CAP 

t 31 50770elestica mm.) 31,1 60 6% empeno 

Asfaldo diluido CM-30 9,2 43 1,2 lims t 9 

Emulsão esfanica RR-1C 1,8 43 1,0 I/ms t 2 

Emulsão asfeltica RR-2C 11,5 43 1,0 I/ms  8 12 

' \ 
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6. QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Apresentam-se a seguir as planilhas dos quantitativos dos serviços para a implantação da obra, 

assim estruturadas: 

1. TERRAPLENAGEM 

2. DRENAGEM 

3. PAVIMENTAÇÃO 

4. SEGURANÇA VIÁRIA 

5. OBRAS COMPLEMENTARES 

6. CONTENÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO: 

6.1 Estrutura do Pergolado; 

6.2 Estrutura do Portal de Entrada; 

6.3 Estrutura do Marco/Indicador (Tótem) do Empreendimento do Centro 
Administrativo; 

6.4 Muro de Contenção - Estaca 33 + 3,859 a 34 + 3,859 (lado esquerdo do ramo de acesso 
ao Centro Administrativo, junto à pista principal da MG-010); 

6.5 Muro de Contenção - Estaca 17 + 10,00 a 21 (segmento inicial da pista marginal/"bus-
way"); 

6.6 Muro de Contenção - Estaca 43 + 9,274 a 45 + 10,63 (na saída do túnel, lado direito, 
junto à "saia" do talude de aterro da plataforma da MG-010). 

7. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL DO TIPO TÚNEL: 

7.1 Túnel Principal, Túnel Adjacente e Túneis Piloto (não inclui emboques); 

7.2 Emboques 

7.3 Revestimento Interno dos Túneis Principal e Adjacente; 

7.4 Revestimento Externo dos Portais Sul e Norte dos Túneis. 

8. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: 

8.1 Sistema de Ventilação Mecânica; 

8.2 Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico; 

8.3 Infra-estrutura de Comunicação - Sistema de CFTV e de Telefonia de Emergência. 

9. ILUMINAÇÃO: 

9.1 Material - Rede Subterrânea; 

9.2 Material - Rede Aérea; 

9.3 Material - Túnel; 

9.4 Mão-de-obra. 

10. PAISAGISMO. 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 

1. 1000000000 TERFtAPLENAGEM 
1.1 1003501300 DESMATAMENTO, 	DESTOCAMENTO 	E 	LIMPEZA 	DE 	ÁRVORES, 

ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA (Execução na espessura de até m2 35.317 
30cm, incluindo remanejamento do material para fora da linha de off-sets) 

1.2 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO 9.182  m3  

1.3 TRANSPORTE DO MATERIAL PROVENIENTE DO DESMATAMENTO E 
LIMPEZA PARA BOTA-FORA 113.014  16 rn3xkm 

1.4 1901000010 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - m3  9.182 
1.5 1806000800 COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA A 80% PROCTOR NORMAL m3  7.063 
1.6 1604100000 ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 

m3  226.919 

1.7 - 

1' CATEGORIA) 

TRANSPORTE D RA 	E MATERIAL DE 1' CATEGORIA PARA BOTA-FORA 16 m3xkm 3.569.735 
1.8 1901000010 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - m3  290.041 
1.9 1806000800 COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA A 80% PROCTOR NORMAL - m3  223.108 
.10 1806001000 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL - m3  1.098 
.11 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 	CATEGORIA PARA ÁREA DE 0,5 m3xkm 1.669 

ESTOCAGEM 
.12 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 

CAMINHÃO 3.338  m3  

.13 1806001000 COMPACTAÇÃO DE SOLO ARGILOSO A 100% PROCTOR NORMAL 
(SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL DO SUBLEITO) m 1.693 

.14 1806000960 COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SAPO COMPACTADOR
- m3 140 

.15 1701100000 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA 
(Execução, incluindo remoção para fora do leito estradai) m3  2.980 

.16 1800011000 COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERROS (com soquete) m3  624 

.17 1806000960 COMPACTAÇÃO DE ATERROS COM SAPO COMPACTADOR - m3  1.992 

.18 1800011100 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS 
m2 1.810 

TOTAL 

FOLHA: 1/1 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS 12$ 

UNITÁRIO(EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 

2. 200000000 DRENAGEM 
2.1 2202400000 BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO, COM TUBOS CLASSE CA-1 E CA-2 

(Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, 
exclusive escavação e compactação) 

2.1.1 2202401040 BSTC 0 0,40m - CORPO (CA-1) - m 50 
2.1.2 2202401060 BSTC 0 0,60m - CORPO (CA-1) - m 781 
2.1.3 2202401080 BSTC 0 0,80m - CORPO (CA-1) - m 270 
2.1.4 2212401080 BSTC 0 0,80m - BOCA - u 3 
2.1.5 2212401120 BSTC 0 1,20m - BOCA - u 1 
2.2 2271110000 TUNNEL LINER GALVANIZADO, CHAPA DE ESPESSURA DE 2,70mm 

(Execução, incluindo fornecimento, transporte, escavação e montagem) 

2.2.1 2271113212 CIRCULAR 0 1,20m _ m 75 
2.3 2502430000 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE TIPO DR.VP.03 (Execução, incluindo 

escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) _ 

2.3.1 2502430750 TIPO 75/50 - m 1.030 
2.4 2512420000 SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC. "X"/"Y" (Execução 

incluindo escavação, remoção, transporte do material escavado no canteiro de 
obra, fornecimento e transporte de todos os materiais) 

2.4.1 2512420715 L = 70 TIPO 70/15 - m 783 
2.4.2 2512420720 L = 70 TIPO 70/20 - m 322 
2.4.3 - SARJETA - PADRÃO SUDECAP 

2.4.3.1 - TIPO C - (50X10)cm - DES RO1 _ m 560 
2.5 2732442200 PASSAGEM SOBRE SARJETA TIPO OC.PS02, COM LAJES DE LARG. 

L=2,00m (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos 
os materiais) 

- u 1 

2.6 - SAÍDA D'ÁGUA (Execução, incluindo escavação, remoção, transporte do 
material escavado no canteiro de obras, fornecimento e transporte de todos os 
materiais) 

2522422134 CONCRETO EM ATERRO TIPO DR.SDA01 
1 - u 1 

FOLHA: 1/3 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO(EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
2.7 - DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU (CORTE) - PADRÃO SUDECAP 

2.7.1 - = D800mm . m 73 
2.8 2542410000 CAIXA COLETORA SIMPLES EM CONCRETO DR.CX-01, P/BSTC 0 0,60 

C/ ALTURA: (Execução, incluindo escavação, remoção, transporte do material 
escavado no canteiro de obras, fornecimento, transporte de todos os materiais 
e revestimento) 

2.8.1 2542410620 B) 1,60m < H menor ou igual a 2,00m - u 6 
2.9 2542430000 CAIXA COLETORA SIMPLES EM CONCRETO DR.CX-01, P/BSTC 0 0,80 

C/ ALTURA: (Execução, incluindo escavação, remoção, transporte do material 
escavado no canteiro de obras, fornecimento, transporte de todos os materiais 
e revestimento) 

2.9.1 2542430820 B) 1,60m < H menor ou igual a 2,00m - u 1 
2.10 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO DE BRITA (1,50 x 0,40m), SEM 

SELO, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDA, TUBO- 
DRENO 	FLEXÍVEL 	PERFURADO 	EM 	PEAD 	REFORÇADO, 	NÃO _ m 950 
DEFORMÁVEL, 	0 	100mm 	(Execução completa, 	incluindo escavação 
fornecimento e transporte de todos os materiais) 

2.11 - DRENO COLETOR LATERAL DE BRITA (0,70 x 0,40m), SEM SELO, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDA, TUBO-DRENO 
FLEXÍVEL PERFURADO EM PEAD REFORÇADO, NÃO DEFORMÁVEL, 0 _ m 220 
100mm (Execução completa, incluindo escavação, fornecimento e transporte 
de todos os materiais) 

2.12 - CANALETA ARMADA EM CONCRETO 0,50x0,50m (Execução, incluindo 
escavação, remoção, transporte do material escavado no canteiro de obras, 
fornecimento, transporte de todos os materiais e revestimento) - m 60 

2.13 - CANALETA EM CONCRETO 0,30 x 0,15m, COM TAMPA (Execução, 
incluindo escavação, remoção, transporte do material escavado no canteiro de 
obras, fornecimento, transporte de todos os materiais e revestimento) - m 153 

FOLHA: 2/3 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO(EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
2.14 - CANALETA TRAPEZOIDAL EM CONCRETO 0,20 x 0,216 x 0,20m 

(Execução, incluindo escavação, remoção, transporte do material escavado no 
canteiro de 	obras, 	fornecimento, 	transporte de 	todos 	os 	materiais 	e 
revestimento) 

- m 90 

2.15 CAIXA PARA BOCA DE LOBO - PADRÃO SUDECAP 

2.15.1 - SIMPLES - u 4 
2.15.2 - DUPLA - u 29 
2.16 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - PADRÃO 

SUDECAP 
2.16.1 - TIPO B (CONCRETO) PADRÃO SUDECAP - u 62 
2.17 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - PADRÃO SUDECAP 

2.17.1 - TIPO B (CONCRETO) PADRÃO SUDECAP - u 62 
2.18 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRÃO SUDECAP 

2.18.1 - D=600mm u 13 
2.18.2 - D=800mm u 2 
2.19 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRÃO SUDECAP 

2.19.1 D=600mm u 1 
2.19.2 - D=800mm u 5 
2.20 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRÃO SUDECAP 

2.20.1 - D=1200mm u 2 
2.21 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA - PADRÃO SUDECAP 

2.21.1 TIPO A - ALVENARIA E=20CM REVESTIDA, COM DEGRAUS AÇO CA25 m 56 
2.22 TAMPÃO DE POÇO DE VISITA - PADRÃO SUDECAP 

2.22.1 - FERRO FUNDIDO CINZENTO u 23 

, 

TOTAL 

FOLHA: 3/3 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS RS 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
3. 3000000000 PAVIMENTAÇÃO 

3.1 Ramo de Acesso ao Centro Administrativo 

3.1.1 3600200020 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PROCTOR NORMAL) m2 13.084 
3.1.2 - CAMADA DE MACADAME SECO (Execução completa, incluindo fornecimento 

dos agregados) 4.395  3  m 

3.1.3 TRANSPORTE DE AGREGADO PARA MACADAME SECO (Pedreira - Pista) 
14 m3xkm 61.527 

3.1.4 - SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO; MISTURA EM 

USINA, COMPACTAÇÃO PROCTOR MODIFICADO - CYc 2 45 kgf/cm AOS 7 m3  2.028 
DIAS (Execução completa, incluindo fornecimento e transporte de todos os 
materiais até a usina e usinagem) 

3.1.5 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (Usina - 
Pista) 5 m3xkm 10.139 

3.1.6 BASE DE BRITA GRADUADA MELHORADA COM CIMENTO; MISTURA EM 
USINA, COMPACTAÇÃO PROCTOR MODIFICADO, TEOR DE CERCA DE 
2% DE CIMENTO, EM RELAÇÃO AO PESO DA MISTURA SECA -48 kg/m' . m 1.207 
(Execução completa, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais 
até a usina e usinagem) 

3.1.7 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA MELHORADA COM CIMENTO (Usina 
Pista) 5 m3xkm 6.034 

3.1.8 BASE DE BICA CORRIDA CALCÁREA, FAIXA "C", COMPACTAÇÃO 
PROCTOR MODIFICADO (Execução completa, incluindo fornecimento dos 
agregados) 

m3  369 

3.1.9 - TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA BICA CORRIDA (Pedreira - Pista) 13 m3xkm 4.792 
3.1.10 3651480100 IMPRIMAÇÃO COM CM-30 	(Execução completa, incluindo transporte do_ 

material betuminso dentro do canteiro de obras) 
m2 24.890 

3.1.11 3661580002 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 	(Execução, incluindo fornecimento 
dos agregados e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obra) m2 10.027 

3.1.12 - TRANSPORTE DE AGREGADO-BRITA PARA TSD (Pedreira - Pista; volume 
compactado) 14 m3xkm 2.527 

3.1.13 3651480200 PINTURA DE LIGAÇÃO (Execução, incluindo transporte do material betuminso 
dentro do canteiro de obras) - m2 11339 

FOLHA: Página 1/4 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
3.1.14 

3.1.15 

3.1.16 

3.1.17 

3.1.18 

3.1.19 

3.1.20 

3.1.21 

3.1.22 

3.1.23 

3.1.24 

3.1.25 

3661690201 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "C" - CAP 
50/70 (Execução, incluindo fornecimento dos agregados) 
TRANSPORTE DE CBUQ (Usina - Pista; volume compactado) 

TRANSPORTE DE AGREGADOS - BRITA PARA CBUQ (Pedreira - Usina; 
volume compactado) 
TRANSPORTE DE AGREGADOS - AREIA PARA CBUQ (Areal - Usina; volume 
compactado) 
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 

CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 

ASFALTO DILUÍDO CM-30 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO AO CANTEIRO DE OBRAS 

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-50/70 - TRANSPORTE DE 
MATERIAL BETUMINOSO PARA SERVIÇOS DE CBUQ 
CM-30 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO PARA SERVIÇOS DE 
IMPRIMAÇÃO 
RR-1C -TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO PARA SERVIÇOS DE 
TSD E PINTURA DE LIGAÇÃO 
RR-2C -TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO PARA SERVIÇOS DE 
TSD E PINTURA DE LIGAÇÃO 

- 

18 

14 

40 

- 

60 

43 

43 

43 

t 

m3xkm 

m3xkm 

m3xkm 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

1.302 

9.768 

6.040 

3.256 

72 

30 

6 

30 

72 

30 

6 

30 
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QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
3.2 Pista Marginal 

3.2.1 3600200020 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PROCTOR NORMAL) _ m2  4.792 
3.2.2 - SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO; MISTURA EM 

USINA, COMPACTAÇÃO PROCTOR MODIFICADO - 0-C 	45 kgf/cm' AOS 7 _ 909 
DIAS (Execução completa, incluindo fornecimento e transporte de todos os 
materiais até a usina e usinagem) 

3.2.3 - TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (Usina - 
Pista) 5 m3xkm 4.545 

3.2.4 BASE DE BRITA GRADUADA MELHORADA COM CIMENTO; MISTURA EM 
USINA, COMPACTAÇÃO PROCTOR MODIFICADO, TEOR DE CERCA DE 
2% DE CIMENTO, EM RELAÇÃO AO PESO DA MISTURA SECA - 48 kg/m _ 536 
(Execução completa, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais 
ate a usina e usinagem) 

3.2.5 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA MELHORADA COM CIMENTO (Usina 
Pista) 5 m3xkm 2.679 

3.2.6 3651480100 IMPRIMAÇÃO COM CM-30 	(Execução completa, incluindo transporte do _ 
material betuminso dentro do canteiro de obras) 

mz 7.693 

3.2.7 3661580002 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 	(Execução, incluindo fornecimento 
dos agregados e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obra) - m2  3.847 

3.2.8 - TRANSPORTE DE AGREGADO - BRITA PARA TSD (Pedreira - Pista; volume 
compactado) 14 m3xkm 969 

3.2.9 3651480200 PINTURA DE LIGAÇÃO (Execução, incluindo transporte do material betuminso 
dentro do canteiro de obras) 

m2 3.600 

3.2.10 3661690201 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "C" - CAP 
50/70 (Execução, incluindo fornecimento dos agregados) 

.. t 518 

3.2.11 7090531520 TRANSPORTE DE CBUQ (Usina - Pista; volume compactado) 18 m3xkm 3.888 
3.2.12 7090531520 TRANSPORTE DE AGREGADOS - BRITA PARA CBUQ (Pedreira - Usina; 

volume compactado) 14 m3xkm 2.404 

3.2.13 7090531520 TRANSPORTE DE AGREGADOS - AREIA PARA CBUQ (Areal - Usina; volume 
compactado) 40 rn3xkm 1.296 
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QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 

3.2.14 3620580507 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 t 31 
3.2.15 3620580030 ASFALTO DILUÍDO CM-30 t 9 
3.2.16 3620580001 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 2 
3.2.17 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 12 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO AO CANTEIRO DE OBRAS 

3.2.18 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-50/70 - TRANSPORTE DE 
MATERIAL BETUMINOSO PARA SERVIÇOS DE CBUQ 60 31  t 

3.2.19 - CM-30 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO PARA SERVIÇOS DE 
IMPRIMAÇÃO 43 t 9 

3.2.20 - RR-1C - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO PARA SERVIÇOS DE 
TSD E PINTURA DE LIGAÇÃO 43 t 2 

3.2.21 - RR-2C - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO PARA SERVIÇOS DE 
TSD E PINTURA DE LIGAÇÃO 2  43 t 1 

TOTAL 
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QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS RS 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 

4. 6000000000 SEGURANÇA VIÁRIA 

E
 	

E
 	

'E
 
E

 	
E

 	
E

 
'E

 
E

 
E

 
'E

 

550  

16  

887  

4.1 - LINHA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO, LARGURA DE 
0,20m, ALTO RELEVO EM 2 CAMADAS, ESPAÇO DE 0,50m EM 0,50m (AO 
LONGO DE TODO O COMPRIMENTO), COM ESPESSURA ÚMIDA DE 2.028 
3,00mm NO VALE E 8,00mm NA SALIÊNCIA (LINHA DE CANALIZAÇÃO DAS 
INTERSEÇÕES E BORDO) 

4.2 LINHA 	COM 	MATERIAL 	TERMOPLÁSTICO 	POR 	EXTRUSÃO, 	NA 
ESPESSURA ÚMIDA DE 3,0mm E LARGURA DE 0,20m (MARCA 
DELIMITADORA DE PARADA DE ÔNIBUS E MARCA DE FAIXA EXCLUSIVA 
NO FLUXO) 

4.3 - LINHA 	COM 	MATERIAL 	TERMOPLÁSTICO 	POR 	EXTRUSÃO, 	NA 
ESPESSURA ÚMIDA DE 3,0mm E LARGURA DE 0,40m (LINHA DE 
RETENÇÃO, FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES E MARCAÇÃO DE 
CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO) 

4.4 LINHA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO, NA 
ESPESSURA DE 1,50mm E COM LARGURA DE 0,20m (LINHA SIMPLES 550 
SECCIONADA 4,00x12,00 e LINHA DE CONTINUIDADE) 

4.5 - LINHA COM RESINA ACRÍLICA, EMULSIONADA EM ÁGUA, NA ESPESSURA 
DE 0,8mm, COM LARGURA DE 0,10m (LINHA SIMPLES, LINHA DE 
CONTINUIDADE, LINHA SIMPLES SECCIONADA 4,00x8,00m, LINHA DE - 7.335 

BORDO e CICLOFAIXA) 
4.6 LINHA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO, E 

ALTO RELEVO EM 2 (DUAS) CAMADAS DE 3,0mm, COM LARGURA DE 
0,10m ESPAÇADOS DE 0,30m EM 0,30m (EM 1,20m DE COMPRIMENTO 
AO LONGO DOS ZEBRADOS) 

4.7 LAMINADO 	ELASTOPLÁSTICO 	RETRORREFLETORIZADO, 	NA 
ESPESSURA DE 1,50mm (SETAS, SIMBOLOS E DIZERES) - 188 

4.8 PINTURA 	PROMOTORA 	DE 	ADERÊNCIA 	PARA 	EXECUÇÃO 	DE 
TERMOPLÁSTICO, LARGURA DE 0,30m 1.830 

4.9 PINTURA A BASE DE ÁGUA PARA EXECUÇÃO DE LINHA DE CONTRASTE 
NO PAVIMENTO DE CONCRETO NA COR PRETA E LARGURA DE 0,30m 1.830 

4.10 - PINTURA PARA EXECUÇÃO DE LINHA DE CONTRASTE NO PAVIMENTO 
DE CONCRETO NA COR PRETA (SETAS E DIZERES) 122 
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QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
4.11 PINTURA 	PROMOTORA 	DE 	ADERÊNCIA 	PARA 	EXECUÇÃO 	DE 

TERMOPLÁSTICO (SETAS E DIZERES NA MG-010) 
. m2 122 

4.12 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL (SH-TRP) TIPO IV - u 317 
4.13 PLACAS DE AÇO CARBONO MGS#16, COM FUNDO, DIZERES, SÍMBOLOS 

E 	TARJAS 	EM 	PELÍCULA 	REFLETIVA TIPO 	II 	(execução, 	incluindo 
fornecimento 	e 	transporte 	de 	todos 	os 	materiais, 	inclusive 	postes 	de 
sustentação de madeira) 

- 

4.13.1 PLACA CIRCULAR _ m2  4 
4.13.2 PLACA OCTOGONAL - m2  2 
4.13.3 PLACA QUADRADA - m2  2 
4.13.4 PLACA RETANGULAR m2  3 
4.14 MARCADOR DE PERIGO - m2  1 
4.15 PLACA MODULADA DE FIBRA DE VIDRO, FABRICADA PELO PROCESSO 

DE LAMINAÇÃO CONTÍNUA, NA ESPESSURA DE 2,0mm, CONFORME A 
NBR 13275 DA ABNT, COM FUNDO DE PELÍCULA TIPO II E SÍMBOLOS, 
DIZERES E TARJAS EM PELÍCULA TIPO III PARA PÓRTICO E SEMI- 

m2 204 

PÓRTICO (Execução, incluindo fornecimento e transporte, exclusive o suporte) 
4.16 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE DELIMITADOR CILÍNDRICO - u 40 
4.17 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BAIA DIVERGENTE u 1 
4.18 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA TRIPLA ONDP 

ENRIJECIDA COM POSTES DE 2,0 EM 2,0m 296  m 

4.19 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM 
COLUNA TUBULAR CILÍNDRICA E VÃO DE 18,00m EM VIGA TRELIÇADA u 5 
PARA PLACA COM ÁREA ATÉ 36,0m' 

4.20 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO, VÃO DE 
20,00 m, COM SEMI-PÓRTICO (BANDEIRA SIMPLES), VÃO DE 7,00 m, COM 
COLUNA TUBULAR CILÍNDRICA EM VIGA TRELIÇADA PARA PLACA COM u 1 

ÁREA ATÉ 36,0m' 
4.21 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM 

COLUNA TUBULAR CILÍNDRICA E VÃO DE 20,00m EM VIGA TRELIÇADA 
PARA PLACA COM ÁREA ATÉ 36,0m' - u 1 
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QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS RE 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
4.22 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SEMI-PÓRTICO METÁLICO COM 

COLUNA TUBULAR CILÍNDRICA E VÃO DE 7,00m EM VIGA TRELIÇADA u 5 
PARA PLACA COM ÁREA ATÉ 15,0m2  

4.23 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SEMI-PÓRTICO METÁLICO COM 
COLUNA TUBULAR CILÍNDRICA E VÃO DE 9,00m EM VIGA TRELIÇADA u 4 
PARA PLACA COM ÁREA ATÉ 15,0m2  

4.24 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SEMI-PÓRTICO METÁLICO COM 
COLUNA TUBULAR CILÍNDRICA E VÃO DE 10,00m EM VIGA TRELIÇADA . u 1 
PARA PLACA COM ÁREA ATÉ 15,0m2  

4.25 - FORNECIMENTO 	E 	IMPLANTAÇÃO 	DE 	SEMI-PÓRTICO 	METÁLICO 
(BANDEIRA DUPLA), COM COLUNA TUBULAR CILÍNDRICA E VÃO DE - u 3 
14,00m EM VIGA TRELIÇADA PARA PLACA COM ÁREA ATÉ 15,0m2  

TOTAL 
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QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 

5. OBRAS COMPLEMENTARES 

5.1 REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM PLACAS ARMADA COM 
TELA PLÁSTICA DE PEAD/GEOGRELHA (Execução, incluindo fornecimento 
umidecimento, corte e carga da grama e fornecimento e transporte da geogrell- 

m2 18.255 

5.2 7760045000 PASSEIO DE CONCRETO - fck> 15 MPa (Execução, incluindo fornecimentoe 
transporte de todos os materiais) 

m2 1.485 

5.3 - MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - fck 	18 MPa (Execução 
incluindo fornecimento e transporte das peças e de todos os materiais) 

m 713 

5.4 9000072000 ABRIGO SIMPLES DE PASSAGEIROS PRÉ-MOLDADO (Inclusive transporte 
e montagem) un 1 

5.5 - CERCA EM ARAME LISO, 5 FIOS COM MOURÕES DE SUPORTE DE 
CONCRETO E ESTICADORES DE MADEIRA 5 3  m 4 

5.6 8830050110 BARREIRA DE CONCRETO (NEW JERSEY) SIMPLES (Execução, incluindo 
fornecimento e transporte de todos os materiais) m 450 

5.7 - GRADIL DE VEDAÇÃO/PROTEÇÃO DA PARTE SUPERIOR DO PORTAL 
SUL DO TÚNEL, ALTURA 1,53m, CONSTITUÍDO DE PAINÉIS FABRICADOS 
A PARTIR DE FIOS DE AÇO COM 5,0mm DE DIÂMETRO, SOLDADOS 
ELETRICAMENTE ENTRE SI, FORMANDO UMA MALHA DE 20,0cm X 
5,0cm, TIPO "NYLOFORC", DA BELGO BEKAERT, OU EQUIVALENTE m 112 
(Execução completa, incluindo sapata corrida de concreto de 20,0x50,0cm 
armada; fixação com parafuso na sapata fornecimento e transporte de todos os 
materiais) 

5.8 COMPLEMENTAÇÃO DA PASSARELA DE PEDESTRES (NOVA RAMPA DE 
ACESSO) 

5.8.1 MESO E SUPERESTRUTURA 
5.8.1.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA DE 

CONCRETO, CONSTITUIDA DE PILARES (5 UNIDADES, COMPRIMENTO 
VARIÁVEL, 	SEÇÃO 	0,40x0,40m, TOTALIZANDO 	4,1 	m3), 	VIGAS 	(2 vb 1 

C  
.81)2 

UNIDADES, TOTALIZANDO 1,0 m3) E LAJES ALVEOLARES (10 UNIDADES, 
TOTALIZANDO 22,1m3), CONFORME PROJETO 

8830060302 JUNTA JEENE JJ-2540 OU SIMILAR, COM LÁBIOS POLIMÉRICOS 
ri! (Execução, incluindo instalação, fornecimento e transporte de todos os materia s) m 4 

,--)/ 
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QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO 	DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS 125 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
5.8.1.3 8802420000 CONCRETO 	ESTRUTURAL 	COM 	RESISTÊNCIA: 	(Execução, incluindo 

fornecimento dos agregados) - VINCULAÇÃO DOS PILARES AOS BLOCOS 
DA FUNDAÇÃO 

5.8.1.3.1 8802422200 I) FCK MAIOR OU IGUAL A 20,0 MPa I113  1 
5.8.1.4 - REJUNTAMENTO DAS LAJES ALVEOLARES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 m 77 

5.8.1.5 - CAPEAMENTO DAS LAJES ALVEOLARES COM CONCRETO fck 25MPa, 
ESPESSURA 4,0 cm 

m2 110 

5.8.1.6 8013320010 GUARDA-CORPO TUBULAR METÁLICO (Execução, incluindo fornecimento e 
transporte de todos os materiais) m 132 

5.8.2 INFRAESTRUTURA 

5.8.2.1 ESTACAS DA FUNDAÇÃO 
5.8.2.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 

PERFURAÇÃO A HÉLICE CONTÍNUA vb 1 

5.8.2.1.2 PERFURAÇÃO E ARRASAMENTO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTINUA (I, 
30,0cm (Execução e arrasamento de armações, incluindo ensaios PIT e PDA) ml 173 

5.8.2.1.3 8802420000 CONCRETO 	ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA: (Execução, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

5.8.2.1.3.1 8802422250 K) fck MAIOR OU IGUAL A 25,0 MPa m3  12 
5.8.2.1.4 8810040000 ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 

transporte de todos os materiais) 
5.8.2.1.4.1 8810040002 AÇO CA50 kg 1035 
5.8.2.1.4.2 8810040003 AÇO CA60 kg 168 
5.8.2.1.5 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 

CAMINHÃO m3  16 

5.8.2.1.6 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA-FORA 16 m3xkm 197 
5.8.2.2 BLOCOS DE CONCRETO DE COROAMENTO DAS ESTACAS (TIPO B1) 

2.2.1 1700100000 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS (Execução, incluindo remoçãc 2.̀-• ..,0\ para fora do leito estradai) 
1700100150 O A 1,5m m3  69 

. 	., 1800011100 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS m2 8 
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QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS RS 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
5.8.2.2.3 8762441009 CONCRETO MAGRO (fck = 9 MPa) (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte de todos os materiais) m 0,5 

5.8.2.2.4 8760073000 FORMA PLANA DE MADEIRA E DESFORMA (Execução, incluindo desforma, 
fornecimento e transporte de todos os materiais) 

m2 56 

5.8.2.2.5 8810040000 ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 
transporte de todos os materiais) 

5.8.2.2.5.1 8810040002 AÇO CA50 kg 1126 
5.8.2.2.6 8802420000 CONCRETO 	ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA 	(Execução, 	incluindo 

fornecimento dos agregados) 
5.8.2.2.6.1 8802422250 K) fck MAIOR OU IGUAL A 25,0 MPa m3  11 
5.8.2.2.7 1800010000 REATERRO DE VALA (Execução, incluido compactação do solo com placa 

vibratória) m3  58 

5.8.2.2.8 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO m3  15 

5.8.2.2.9 - TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA-FORA 16 m3xkm 184 
5.8.2.2.10 1901000010 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - m3  15 
5.8.2.2.11 1806000800 COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA A 80% PROCTOR NORMAL _ m3  12 

5.8.2.3 MURO DE ARRIMO 
5.8.2.3.1 1700100000 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS (Execução, incluindo remoçãc 

para for a do leito estradai) 
5.8.2.3.1.1 1700100150 DA 1,5m m3  49 
5.8.2.3.2 1800011100 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS m2 55 
5.8.2.3.3 8762441009 CONCRETO MAGRO (fck = 9 MPa) (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte de todos os materiais) m3  6 

5.8.2.3.4 8760073000 FORMA PLANA DE MADEIRA E DESFORMA (Execução, incluindo desforma, 
fornecimento e transporte de todos os materiais) 

m2 16 

5.8.2.3.5 - FORMA PLANA DE MADEIRIT PLASTIFICADO E DESFORMA PARA 
CONCRETO APARENTE (Execução, incluindo desforma, fornecimento e 
transporte de todos os materiais) 

- m2 64 

-5.8.2.3.6 8810040000 ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 
" C \ 

-0 N 
transporte de todos os materiais) 

.3.Bil , 8810040002 AÇO CA50 kg 3996 
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QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
5.8.2.3.7 8802420000 CONCRETO 	ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA: (Execução, 	incluindo 

fornecimento dos agregados) 
5.8.2.3.7.1 8802422250 K)fck MAIOR OU IGUALA 25,0 MPa m3  26 
5.8.2.3.8 1800010000 REATERRO DE VALA (Execução, incluido compactação do solo com placa 

vibratório) m3  17 

5.8.2.3.9 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO m3  42 

5.8.2.3.10 - TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA-FORA 16 m3xkm 512 
5.8.2.3.11 1901000010 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - m3  42 
5.8.2.3.12 1806000800 COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA A 80% PROCTOR NORMAL _ m3  32 
5.8.2.3.13 - PINTURA DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO MOLDADO, APARENTE, 

COM VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO, A BASE DE RESINA DE POLIURETANO m2 64 
ALIFÁTICO, TIPO DENVERNIZ OU SIMILAR 

..--1 TOTAL 

FOLHA: 4/4 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS RS 

UNITÁRIO(EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
6 CONTENÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
6.1 ESTRUTURA DO PERGOLADO 

6.1.1 PAREDES DIAFRAGMA (MÓDULOS DE 80/250) 
6.1.1.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

EXECUÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA vb 1 

6.1.1.2 - ESCAVAÇÃO EM SOLO COM LAMA BENTONITICA (Parede espessura 
0,80m) m3  941 

6.1.1.3 ESCAVAÇÃO EM SOLO (NSPT >50 golpes) COM LAMA BENTONiTICA 
(Parede espessura 0,80m) m3  403 

6.1.1.4 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO m3  1747 

6.1.1.5 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA PARA BOTA-FORA 16 m3xkm 21504 
6.1.1.6 1901000010 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - m3  1.747 
6.1.1.7 1806000800 COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA A 80% PROCTOR NORMAL _ m3  1.344 
6.1.1.8 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (LAMA 

BETONITICA) SOBRE CAMINHÃO PIPA m3  672 

6.1.1.9 - TRANSPORTE DE LAMA BENTONITICA EM CAMINHÃO PIPA PARA BOTA 
FORA 47 m3xkm 31584 

6.1.1.10 DISPONIBILIZAÇÃO DE LAMA BENTONÍTICA EM ATERRO DE RESÍDUOS 
t 874 

6.1.1.11 8802420000 CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA: (Execução, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

6.1.1.11.1 8802422200 I) fck MAIOR OU IGUAL A 20,0 MPa m 1344 
6.1.1.12 8810040000 ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 

transporte de todos os materiais) 
6.1.1.12.1 - AÇO CA25 kg 6720 
6.1.1.12.2 8810040002 AÇO CA50 kg 155660 
6.1.1.13 - MURETA GUIA DE CONCRETO ARMADO fck MAIOR OU IGUAL A 15,0 

MPa (Execução completa, incluindo fornecimento e transporte de todos os 
materiais e equipamentos) 

m 140 

(TI 

FOLHA: 1/3 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 
Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO(EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
6.1.2 REVESTIMENTO DAS PAREDES DIAFRAGMA EM PLACAS PRÉ- 

MOLDADAS DE CONCRETO (Dimensões 125,0x50,0, espessura 6,0cm) 
6.1.2.1 - REGULARIZAÇÃO COM CHAPISCO E EMBOÇO DA SUPERFÍCIE DAS 

PAREDES PARA ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO 	(Execução 
completa, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) 

- m2 686 

6.1.2.2 - PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, fck MAIOR OU IGUAL A 30,0 
MPa (Execução completa, incluindo o fornecimento e assentamento das 
placas, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos 
exclusive chumbadores) 

u 0  121 

6.1.2.3 - CHUMBADORES DE EXPANSÃO, (l) 16,0mm, PARA FIXAÇÃO DAS 
PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO (Execução completa, incluindo o 
fornecimento e transporte de todos os materiais) 

- u 2420 

6.1.2.4 - PINTURA DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO MOLDADO, APARENTE, 
COM VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO, Á BASE DE RESINA DE POLIURETANO m2 686 
ALIFATICO, TIPO DEN VERNIZ OU SIMILAR 

6.1.3 VIGA DE COROAMENTO DAS PAREDES DIAFRAGMA 80/250 (106/185) 
6.1.3.1 8760073000 FORMA PLANA DE MADEIRA E DESFORMA (Execução, incluindo desforma_ 

fornecimento e transporte de todos os materiais) 
m2 267 

6.1.3.2 8802420000 CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA: (Execução, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

6.1.3.2.1 8802422300 L) fck MAIOR OU IGUAL A 30,0 MPa m3  137 
6.1.3.3 8810040000 ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 

transporte de todos os materiais) 
6.1.3.3.1 8810040002 AÇO CA50 kg 9820 
6.1.3.4 - PINTURA DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO MOLDADO, APARENTE, 

COM VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO, À BASE DE RESINA DE POLIURETANO m2 204 
ALIFÁTICO, TIPO DEN VERNIZ OU SIMILAR 

6.1.4 VIGAS DO PERGOLADO (40/185) (13x) _ 
6.1.4.1 - FORMA PLANA DE MADEIRIT PLASTIFICADO E DESFORMA PARA 

CONCRETO APARENTE (Execução, incluindo desforma, fornecimento e 
transporte de todos os materiais) 

- m2 1290 

6.1.4.2 8802420000 CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA: (Execução, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

6.1.4.2.1 ,. 8802422300 L) fck MAIOR OU IGUAL A 30,0 MPa m3  233 

FOLHA: 2/3 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção coro o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS RS 

UNITÁRIO(EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
6.1.4.3 

6.1.4.3.1 

6.1.4.4 

8810040000 

8810040002 

- 

ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 
transporte de todos os materiais) 
AÇO CA50 

PINTURA DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO MOLDADO, APARENTE, 
COM VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO, À BASE DE RESINA DE POLIURETANO 
ALIFÁTICO, TIPO DENVERNIZ OU SIMILAR 

kg 

m2 

24900 

1.392 

TOTAL 

FOLHA: 3/3 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
6 CONTENÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

6.2 ESTRUTURA DO PORTAL DE ENTRADA 

6.2.1 PAREDES DIAFRAGMA (MÓDULOS DE 60/250) 

6.2.1.1 ESCAVAÇÃO EM SOLO COM LAMA BENTONÍTICA (Parede espessura 
0,60m) m3 231 

6.2.1.2 ESCAVAÇÃO EM SOLO (NSPT > 50 golpes) COM LAMA BENTONITICA 
(Parede espessura 0,60m) m3 99 

6.2.1.3 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO m3 429 

6.2.1.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12  CATEGORIA PARA BOTA-FORA 16 m3xkm 5280 
6.2.1.5 1901000010 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - m3  429 
6.2.1.6 1806000800 COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA A 80% PROCTOR NORMAL m3  330 
6.2.1.7 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (LAMA 

BETONÍTICA) SOBRE CAMINHÃO PIPA m3 165 

6.2.1.8 TRANSPORTE DE LAMA BENTONÍTICA EM CAMINHÃO PIPA PARA BOTA- 
FORA 47 m3XkM 7755 

6.2.1.9 DISPONIBILIZAÇÃO DE LAMA BENTONÍTICA EM ATERRO DE RESÍDUOS 
M3  215 

6.2.1.10 8802420000 CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA 	(Execução, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

6.2.1.10.1 8802422200 I) fck MAIOR OU IGUALA 20,0 MPa m3 330 
6.2.1.11 8810040000 ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 

transporte de todos os materiais) 

6.2.1.11.1 - AÇO CA25 kg 1650 
6.2.1.11.2 8810040002 AÇO CA50 kg 49569 
6.2.1.12 MURETA GUIA DE CONCRETO ARMADO fck MAIOR OU IGUALA 15,0 MPa 

(Execução completa, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais 
e equipamentos) 

m 50 

FOLHA: 1/2 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS 125 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
6.2.2 VIGA DE COROAMENTO DAS PAREDES DIAFRAGMA 60/250 (80/60) 

6.2.2.1 8760073000 FORMA PLANA DE MADEIRA E DESFORMA (Execução, incluindo desforma, 
fornecimento e transporte de todos os materiais) . m2 32 

6.2.2.2 8802420000 CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA: (Execução, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

6.2.2.2.1 8802422300 L) fck MAIOR OU IGUAL A 30,0 MPa - m3 12 
6.2.2.3 8810040000 ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 

transporte de todos os materiais) 

6.2.2.3.1 8810040002 AÇO CA50 - kg 1800 
6.2.3 CORTINA DO PORTAL (espessura 40,0cm) 

6.2.3.1 FORMA PLANA DE MADEIRIT PLASTIFICADO E DESFORMA PARA 
CONCRETO APARENTE (Execução, incluindo desforma, fornecimento e 
transporte de todos os materiais) 

- m2 638 

6.2.3.2 - FORMA CURVA DE MADEIRIT PLASTIFICADO E DESFORMA PARA 
CONCRETO 	APARENTE 	(Execução, 	incluindo 	desforma, 
fornecimento e transporte de todos os materiais) 

- m2 16 

6.2.3.3 8802420000 CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA: (Execução, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

6.2.3.3.1 8802422300 L) fck MAIOR OU IGUAL A 30,0 MPa - m3 128 
6.2.3.4 8810040000 ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 

transporte de lodosos materiais) 
6.2.3.4.1 8810040002 AÇO CA50 kg 26158 
6.2.3.5 - PINTURA DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO MOLDADO, APARENTE, 

COM VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO, A BASE DE RESINA DE POLIURETANO m2 281 
ALIFATICO, TIPO DENVERNIZ OU SIMILAR 

6.2.3.6 8.801.332.009 ANDAIME SUSPENSO PARA PLATAFORMA DE TRABALHO m2 415 

TOTAL 

FOLHA: 2/2 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
6 CONTENÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

6.3 MARCO/INDICADOR (TÓTEM) DO EMPREENDIMENTO DO CAMG 
6.3.1 FUNDAÇÃO EM TUBULÃO 

6.3.1.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO m3  6 
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 6.3.1.2 
CAMINHÃO m3  8 

6.3.1.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1e  CATEGORIA PARA BOTA-FORA 16,0 m3xkm 94 
6.3.1.4 1901000010 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - m3  8 

6.3.1.5 1806000800 COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA A 80% PROCTOR NORMAL - m3  6 

6.3.1.6 8802420000 
CONCRETO 	ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA: 	(Execução, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

6.3.1.6.1 8802422150 F) fck MAIOR OU IGUAL A 15,0 MPa m3  6 

6.3.1.7 8810040000 ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 
transporte de todos os materiais) 

6.3.1.7.1 8810040002 AÇO CA50 kg 248 

6.3.2 BLOCO 280x232x95 

6.3.2.1 1700100000 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS (Execução, incluindo remoçãc 
para fora do leito estradai) 

6.3.2.1.1 1700100150 O A 1,5m m3  15 

6.3.2.2 1800011100 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS m2 17 
CONCRETO MAGRO (fck = 9 MPa) (Execução, incluindo fornecimento e 6.3.2.3 8762441009 
transporte de todos os materiais) m 1 

6.3.2.4 

6.3.2.5 

8760073000 

8802420000 

FORMA PLANA DE MADEIRA E DESFORMA (Execução, incluindo desforma, 
fornecimento e transporte de todos os materiais) 
CONCRETO 	ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA: 	(Execução, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

m2 10 

6.3.2.5.1 8802422250 K) fck MAIOR OU IGUAL A 25,0 MPa m3  7 

.. 6.3.2.6 8810040000  ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 

-:Cr\ 
transporte de todos os materiais) 

6,32.6.1 8810040002 AÇO CA50 kg 241 

FOLHA: 1/2 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO  DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 

6.3.2.7 

6.3.2.8 

6.3.2.9 

6.3.3 

6.3.3.1 

6.3.3.2 

6.3.3.3 

6.3.3.3.1 

6.3.3.4 

6.3.3.4.1 
6.3.3.5 

..<.\ 

1800010000 

- 

- 

- 

8802420000 

8802422250 

8810040000 

8810040002 
- 

REATERRO DE VALA (Execução, incluido compactação do solo com placa 
vibratório) 
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO 

TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA-FORA 

PILAR 200x80 
FORMA PLANA DE MADEIRIT PLASTIFICADO E DESFORMA PARA 
CONCRETO APARENTE (Execução, incluindo desforma, fornecimento e 
transporte de todos os materiais) 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ó 
50 cm 
CONCRETO 	ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA: (Execução, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

K) fck MAIOR OU IGUAL A 25,0 MPa 

ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 
transporte de todos os materiais) 

AÇO CASO 
PINTURA DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO MOLDADO, APARENTE, 
COM VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO, À BASE DE RESINA DE POLIURETANO 
ALIFATICO, TIPO DENVERNIZ OU SIMILAR 

16 

m3  

m3  

m3Xk(TI 

m2 

m 

m3  

kg 

m2 

7 

10 

128 

84 

45 

24 

2191 

84 

TOTAL 

FOLHA: 2/2 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 
Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 
Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS 125 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 

6 CONTENÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

6.4 MURO DE CONTENÇÃO - Estaca 33 + 3,859 a 34 + 3,859 
6.4.1 FORMA CURVA DE MADEIRIT PLASTIFICADO E DESFORMA PARA 

CONCRETO 	APARENTE 	(Execução, 	incluindo 	desforma, 
fornecimento e transporte de todos os materiais) 

- m2 169 

6.4.2 8762441009 CONCRETO MAGRO (fck = 9 MPa) (Execução, incluindo fornecimento e 
transporte de todos os materiais) m3  8 

6.4.3 8802420000 CONCRETO 	ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA: 	(Execução, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

6.4.3.1 8802422300 L) fck MAIOR OU IGUAL A 30,0 MPa - m3 46 
6.4.4 8810040000 ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 

transporte de todos os materiais) 
6.4.4.1 8810040002 AÇO CA50 - kg 4950 
6.4.5 - PERFURAÇÃO EM SOLO (1" CATEGORIA) PARA EXECUÇÃO DE m 119 

TIRANTES 
6.4.6 PERFURAÇÃO EM SOLO (2" CATEGORIA) PARA EXECUÇÃO DE m 24 

TIRANTES 
6.4.7 TIRANTE DYWIDAG PROTENDIDO, AÇO ST85/105, (5 32mm, CARGA DE 

TRABALHO DE ATÉ 30 tf (13 UNIDADES), INCLUSIVE PROTEÇÃO DA 
CABEÇA DOS TIRANTES E ENCHIMENTO DO NICHO COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO (Execução completa 
incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais conforme projeto 
preparo e instalação dos tirantes, injeção de nata de cimento, operação de 
protensão) 

m 143 

6.4.8 PINTURA DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO MOLDADO, APARENTE, 
COM VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO, À BASE DE RESINA DE POLIURETANO m2 187 
ALIFÁTICO, TIPO DENVERNIZ OU SIMILAR 

..*.‘ 	 TOTAL 

FOLHA: 1/1 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 
Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO  DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
6 CONTENÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

6.5 MURO DE CONTENÇÃO ESTACA 17+10,0 a 21 (PISTA MARGINAL) 
6.5.1 1701100000 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (MATERIAL DE 1 a CATEGORIA) 

(Execução, incluindo remoção para fora do leito estradai) m 104 

6.5.2 1700100000 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS (Execução, incluindo remoçãc 
para fora do leito estradai) 

6.5.2.1 1700100150 O A 1,5m m3  110 
6.5.3 1800011100 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS m2 128 
6.5.4 8762441009 CONCRETO MAGRO (fck = 9 MPa) (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte de todos os materiais) m 7 

6.5.5 - FORMA PLANA DE MADEIRIT PLASTIFICADO E DESFORMA PARA 
CONCRETO APARENTE (Execução, incluindo desforma, fornecimento e 
transporte de todos os materiais) 

m2 437 

6.5.6 8802420000 CONCRETO 	ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA: 	(Execução, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

6.5.6.1 8802422200 I) fck MAIOR OU IGUAL A 20,0 MPa m 109 
6.5.7 8810040000 ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 

transporte de todos os materiais) 
6.5.7.1 8810040002 AÇO CA50 kg 5125 
6.5.8 COMPACTAÇÃO MANUAL DE SELO ARGILOSO COM SOQUETE 

(Execução completa, incluindo escavação do material em empréstimo e 
transporte) 

- m3  15 

6.5.9 1800010000 REATERRO DE VALA (Execução, incluido compactação do solo com placa 
vibratório) m3  99 

6.5.10 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO m3  150 

6.5.11 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 a  CATEGORIA PARA BOTA-FORA 16,0 m3xkm 1.846 
6.5.12 1901000010 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - m3  150 
6.5.13 1806000800 COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA A 80% PROCTOR NORMAL _ m3  115 
6.5.14 2560034000 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA - A/300, OP/30 OU SIMILAR (Resistência 

à tração de 20 KN/m; incluindo fornecimento, transporte e colocação) m2 220 
-Ck 

FOLHA: 1/2 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 
Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 

6.5.15 8830090535 DRENO BARBACÃ (1, = 3" 	COM COMPRIMENTO L - 35cm (Execução 
incluindo fornecimento de todos os materiais) 

u 70 

6.5.16 2550051100 DRENO VERTICAL DE AREIA (AREIA LAVADA) (Execução, incluindo 
escavação, fornecimento de todos os materiais, exceto transporte do agregado° m3  46 

6.5.17 TRANSPORTE DE AGREGADOS - AREIA PARA DRENO VERTICAL 40 m3xkm 1.840 
6.5.18 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ISOPOR EM JUNTA (Execução 

completa, incluindo transporte) 
m2 25 

6.5.19 - PINTURA DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO MOLDADO, APARENTE, 
COM VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO, À BASE DE RESINA DE POLIURETANO m2 151 
ALIFÁTICO, TIPO DENVERNIZ OU SIMILAR 

.L•20\  

rr!) 	 TOTAL 

FOLHA: 2/2 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 
Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 
Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 
Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
6 CONTENÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
6.6 MURO DE CONTENÇÃO ESTACA 43+9,274 a 45+10,63 

6.6.1 MURO DE ARRIMO - ESTACA 44+9,784 a 45+10,63 
6.6.1.1 1701100000 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (MATERIAL DE 1° CATEGORIA) 

(Execução, incluindo remoção para fora do leito estradai) m3  35 

6.6.1.2 1700100000 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS (Execução, incluindo 
remoção para fora do leito estradai) 

6.6.1.2.1 1700100150 O A 1,5m m3  37 
6.6.1.3 1800011100 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS m2 40 
6.6.1.4 8762441009 CONCRETO MAGRO (fck = 9 MPa) (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte de todos os materiais) m3  2 

6.6.1.5 - FORMA PLANA DE MADEIRIT PLASTIFICADO E DESFORMA PARA 
CONCRETO APARENTE (Execução, incluindo desforma, fornecimento e 
transporte de todos os materiais) 

m2 155 

6.6.1.6 8802420000 CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA: (Execução, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

6.6.1.6.1 8802422200 I) fck MAIOR OU IGUAL A 20,0 MPa m3  42 
6.6.1.7 8810040000 ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 

transporte de todos os materiais) 
6.6.1.7.1 8810040002 AÇO CA50 kg 1855 
6.6.1.8 COMPACTAÇÂO MANUAL DE SELO ARGILOSO COM SOQUETE 

(Execução completa, incluindo escavação do material em empréstimo e 
transporte) 

- m3  4 

6.6.1.9 1800010000 REATERRO DE VALA (Execução, incluido compactação do solo com placa 
vibratória) m3  28 

6.6.1.10 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO m3  57 

6.6.1.11 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE r CATEGORIA PARA BOTA-FORA 16,0 m3xkm 704 
6.6.1.12 1901000010 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA _ m3  57 
6.6.1.13 1806000800 COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA A 80% PROCTOR NORMAL _ m3  44 
6.6.1.14 2560034000 MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDA - N300, OP/30 OU SIMILAR (Resistência 

à tração de 20 KN/m; incluindo fornecimento, transporte e colocação) m2 79 

FOLHA: 1/3 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 
Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 
Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 
Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
6.6.1.15 8830090535 DRENO BARBACÃ 4, = 3" 	COM COMPRIMENTO L - 35cm (Execução 

incluindo fornecimento de todos os materiais) u 30 

6.6.1.16 2550051100 DRENO VERTICAL DE AREIA (AREIA LAVADA) (Execução, incluindo 
escavação, fornecimento de todos os materiais, exceto transporte do 
agregado) 

m3  17 

6.6.1.17 - TRANSPORTE DE AGREGADOS -AREIA PARA DRENO VERTICAL 40 rn3xkm 680 
6.6.1.18 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ISOPOR EM JUNTA (Execução 

completa, incluindo transporte) 
m2 14 

6.6.1.19 - PINTURA DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO MOLDADO, APARENTE, 
COM VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO, À BASE DE RESINA DE POLIURETANO m2 65 
ALIFATICO, TIPO DENVERNIZ OU SIMILAR 

6.6.2 CORTINA ATIRANTADA - ESTACA 43+9,274 a 44+9,784 
6.6.2.1 - FORMA PLANA DE MADEIRIT PLASTIFICADO E DESFORMA PARA 

CONCRETO 	APARENTE 	(Execução, 	incluindo 	desforma, 
fornecimento e transporte de todos os materiais) 

- m2  216 

6.6.2.2 8762441009 CONCRETO MAGRO (fck = 9 MPa) (Execução, incluindo fornecimento e 
transporte de todos os materiais) m2  1 

6.6.2.3 8802420000 CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA: (Execução, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

6.6.2.3.1 8802422300 L) fck MAIOR OU IGUAL A 30,0 MPa _m3  59 
6.6.2.4 8810040000 ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 

transporte de todos os materiais) 
6.6.2.4.1 8810040002 AÇO CASO - kg 7930 
6.6.2.5 - PERFURAÇÃO EM SOLO (1 CATEGORIA) PARA EXECUÇÃO DE m 689 

TIRANTES 
6.6.2.6 - TIRANTE DYWIDAG PROTENDIDO, AÇO 5T85/105, 4) 32mm, CARGA DE 

TRABALHO DE 35 tf (42 UNIDADES), INCLUSIVE PROTEÇÃO DA CABEÇA 
DOS TIRANTES E ENCHIMENTO DO NICHO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO (Execução completa, 
incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais conforme projeto, 
preparo e instalação dos tirantes, injeção de nata de cimento, operação de 
protensão) 

m 689 

FOLHA: 2/3 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 
Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 
Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 
Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO(EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
6.6.2.7 

6.6.2.8 

- 

- 

DRENO BARBACÃ (I? = 3" 	(Execução completa, incluindo fornecimento e 
transporte de todos os materiais) 
PINTURA DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO MOLDADO, APARENTE, 
COM VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO, A BASE DE RESINA DE POLIURETANO 
ALIFATICO, TIPO DENVERNIZ OU SIMILAR 

u 

m2 

22 

173 

TOTAL 

FOLHA: 3/3 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO  DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO(EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 

7 

7.1 

7.1.1 

7.1.1.1 

7.1.1.2 

7.1.1.3 

7.1.1.4 

7.1.1.5 

7.1.1.6 

7.1.2 

7.1.2.1 

7.1.2.2 

. 7.123 

7.1.2.4 

7.1.2.5 

7.1.2.6 

7.1.2.7 

7.1.3 
7.1.3.1 

7.1.3.2 

7.1.3.3 

7.1.3.4 

- 

- 

- 

- 

1901000010 

1806000800 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OBRA-DE-ARTE-ESPECIAIL DO TIPO TÚNEL 
TÚNEL PRINCIPAL, TÚNEL ADJACENTE E TÚNEIS PILOTO (Não inclui 
emboques) 
ESCAVAÇÃO 

ESCAVAÇÃO EM SOLO - CALOTA 

ESCAVAÇÃO EM SOLO - REBAIXO 
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO NO INTERIOR DO TÚNEL 
TRANSPORTE DO MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO PARA 
BOTA-FORA 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 

COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA A 80% PROCTOR NORMAL 

REVESTIMENTO 
CONCRETO PROJETADO, EFETIVAMENTE APLICADO, fck 30 MPa 
(Execução completa, incluindo fornecimento e transporte dos agregados) 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE FIBRA DE POLIPROPILENO, OU 
SIMILAR, 	PARA 	INCORPORAÇÃO 	AO 	CONCRETO 	PROJETADO 
(CONSUMO DE 6 kg/m DE CONCRETO PROJETADO) 
SERVIÇO DE DESEMPENAMENTO DA SUPERFÍCIE DO CONCRETO 
PROJETADO 
TELA METÁLICA CA-60 (Fornecimento, transporte e aplicação) 

CAMBOTAS METÁLICAS (Fornecimento, transporte e aplicação) 
PREENCHIMENTO COM SOLO-CIMENTO NAS REGIÕES ENTRE OS 
TÚNEIS PILOTO E OS TÚNEIS PRINCIPAL E ADJACENTE 
TELA EXPANDIDA PARA FORMA DO SOLO-CIMENTO 

SUPORTE 
ENFILAGEM INJETADA COM TUBO SCH-40 0 2,5" 

ENFILAGEM INJETADA COM BARRA DE FIBRA DE VIDRO 0 1" 

PREGAGEM DE FRENTE COM BARRA CA-50 0 12,5mm 

PREGAGEM DE FRENTE COM BARRA CA-50 0 20,0mm 

m2 
 

16 

m  

m3  

m3  

m3  

m3xkm 

m3  

m3  

kg 

kg 

kg 

m3  

m2 

m 

m 

m 

m 

23.975 

6.084 

39.077 

480.944 

39.077 

30.059 

3.791 

17.513 

4.990 

26.445 

89.715 

255 

496 

15.605 

3.231 

881 

1.510 

FOLHA: 1/3 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO  DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO(EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 

7.1.3.5 - ESTACAS RAIZ 0 310mm COM CRAVAÇÃO EM SOLO m 9.069 

7.1.4 ESTRUTURAS INTERNAS 

7.1.4.1 8802420000 CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA: (Execução, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

7.1.4.1.1 8802422300 L) fck MAIOR OU IGUAL A 30,0 MPa m3  708 

7.1.4.2 8810040000 ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 
transporte de todos os materiais) 

7.1.4.2.1 8810040002 AÇO CA50 kg 86.309 
FORMA 	PLANA 	DE 	COMPENSADO 	PLASTIFICADO, 	INCLUSIVE 

7.1.4.3 - CIMBRAMENTO (Execução, incluindo desforma/desmontagem, fornecimento 
e transporte de todos os materiais) 

m2 1.774 

FORMA 	CURVA 	DE 	COMPENSADO 	PLASTIFICADO, 	INCLUSIVE 
7.1.4.4 - CIMBRAMENTO (Execução, incluindo desforma/desmontagem, fornecimento 

e transporte de todos os materiais) 

m2 43 

PINTURA DAS SUPERFICIES DE CONCRETO MOLDADO, APARENTE 
7.1.4.5 - (VIGAS E PILARES), COM VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO, À BASE DE RESINA m2 839 

DE POLIURETANO ALIFATICO, TIPO DEN VERNIZ OU SIMILAR 

7.1.5 DRENAGEM 

7.1.5.1 - REATERRO DO INVERT COM MATERIAL DRENANTE -BRITA 3, DE 
m3  3.457 GNAISSE (Execução completa, incluindo fornecimento do agregado) 

7.1.5.2 - TRANSPORTE DE AGREGADO -BRITA PARA REATERRO (PEDREIRA - 14 m3xkm 48.398 PISTA-VOLUME COMPACTADO) 
DRENO DE FUNDO DO INVERT DO TÚNEL PRINCIPAL - VALA 

7.1.5.3 - 
DRENANTE, 	1,20x1,00m, 	REVESTIDA 	POR 	MANTA 	GEOTÊXTIL, 
PREENCHIDA COM BRITA 1+2, DE GNAISSE, DOTADA DE DOIS TUBOS m 161 
DRENO 0 8" (Execução completa, incluindo fornecimento e transporte dos 
materiais, exclusive manta geotêxtil) 

DRENO DE FUNDO DO INVERT DO TÚNEL ADJACENTE - VALA 

7.1.5.4 - 
DRENANTE, 0,60x1,00m, REVESTIDA POR MANTA GEOTÊXTIL, 
PREENCHIDA COM BRITA 1+2, DE GNAISSE, DOTADA DE UM TUBO- m 161 
DRENO 0 8" (Execução completa, incluindo fornecimento e transporte dos 
materiais, exclusive manta geotêxtil) 

FOLHA: 2/3 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO  DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MANTA GEOTÊXTIL, GRAMATURA 

7.1.5.5 - 400 g/in' 
m2 1.320 

DRENO DE ALIVIO DE PRESSÃO DO FUNDO DO INVERT EM TUBO DE 
7.1.5.6 - PVC, 	0 4" (Execução completa, incluindo fornecimento e transporte dos m 97 

DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP GRAVITACIONAL, CONFORME 
7.1.5.7 - PROJETO (Execução completa, incluindo fornecimento e transporte dos 

materiais) 
m 914 

7.1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
7.1.6.1 - LIMPEZA FINAL DOS TONEIS m2 9.746 

7.1.7 INSTRUMENTAÇÃO 

7.1.7.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCOS SUPERFICIAIS (MS) u 45 

7.1.7.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIEZÕMETROS (PZ) u 4 

7.1.7.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TASSÓMETROS (TS) u 18 

7.1.7.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINOS DE CONVERGÊNCIA (C) u 24 

7.1.7.5 - SEÇÕES DE MEDIÇÃO DE CONVERGÊNCIA (Ni/Li) u 9 

7.1.7.6 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTAÇÃO mês 8 

TOTAL 

FOLHA: 3/3 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO(EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 

7 OBRA-DE-ARTE-ESPECIAIL DO TIPO TÚNEL 
7.2 EMBOQUES 

7.2.1 VIGAS - PORTAL 

7.2.1.1 8802420000 CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA: (Execução, 	incluindo 
fornecimento dos agregados) 

7.2.1.1.1 8802422300 L) fck MAIOR OU IGUALA 30,0 MPa m3  22 

7.2.1.2 8810040000 ARMAÇÃO (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e 
transporte de todos os materiais) 

7.2.1.3 8810040002 AÇO CA50 kg 3.480 
FORMA 	PLANA 	DE 	COMPENSADO 	PLASTIFICADO, 	INCLUSIVE 

7.2.1.4 - CIMBRAMENTO (Execução, incluindo desforma/desmontagem, fornecimento 
e transporte de todos os materiais) 

m2 54 

FORMA 	CURVA 	DE 	COMPENSADO 	PLASTIFICADO, 	INCLUSIVE 
7.2.1.5 - CIMBRAMENTO (Execução, incluindo desforma/desmontagem, fornecimento 

e transporte de todos os materiais) 
m2 62 

7.2.2 SOIL-NAILING 

7.2.2.1 - CONCRETO PROJETADO, EFETIVAMENTE APLICADO, fck 30,0 MPa 
(Execução completa, incluindo fornecimento e transporte dos agregados) m3  91 

7.2.2.2 - TELA METÁLICA TIPO 0138 (Fornecimento, transporte e aplicação) kg 1.674 

7.2.2.3 - PREGAGENS COM BARRA CA-504, 16mm, L = 10,5m m 4.452 

... 7224 - DRENOS BARBACÃS, CONFORME 	PROJETO (Execução, completa, 
incluindo fornecimento e transporte dos materiais) u 113  

TOTAL 

FOLHA: 1/1 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 
Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 
Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
7 OBRA-DE-ARTE-ESPECIAIL DO TIPO TÚNEL 
7.3 REVESTIMENTO INTERNO DOS TÚNEIS PRINCIPAL E ADJACENTE 

7.3.1 8760073000 FORMA PLANA DE MADEIRA E DESFORMA (Execução, incluindo desforma, 
fornecimento e transporte de todos os materiais) 

m2 308 

7.3.2 - PROTEÇÃO/ENCHIMENTO EM CONCRETO (fck 15,0 MPa) DA BASE DO 
ARCO DO TÚNEL PRINCIPAL, JUNTO À BASE DAS CHAPAS METÁLICAS 
DO REVESTIMENTO (Execução completa, incluindo fornecimento e transporte 
de todos os materiais e equipamentos) 

m3  137 

7.3.3 FORNECIMENTO DE PLACA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 
INCLUSIVE TRANSPORTE: 

7.3.3.1 - TIPO I, CONFORME PROJETO m2 483 
7.3.3.2 TIPO II, CONFORME PROJETO m2 483 
7.3.3.3 TIPO III, CONFORME PROJETO m2 524 
7.3.3.4 TIPO IV, CONFORME PROJETO m2 524 
7.3.3.5 TIPO V, CONFORME PROJETO m2 242 
7.3.4 - CALANDRAGEM DE CHAPA METÁLICA m2 2.256 
7.3.5 - ASSENTAMENTO/FIXAÇÃO 	DE 	PLACA 	DE 	CHAPA 	METÁLICA 

CALANDRADA (Execução completa, incluindo fornecimento e transporte de 
todos os materiais — perfis/guias horizontais e verticais, placa de fixação 
chumbadores, pinos guia, perfis de arremate, peças de ajuste/alinhamento) 

7.3.5.1 CONFORME DETALHE 1 DO PROJETO u 191 
7.3.5.2 CONFORME DETALHE 2 DO PROJETO u 962 
7.3.5.3 CONFORME DETALHE 3 DO PROJETO u 587 
7.3.5.4 - CONFORME DETALHE 4 DO PROJETO u 958 
7.3.6 GROUTING PARA REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE FIXAÇÃO DAS 

PLACAS 	METÁLICAS 	CALANDRADAS 	(Execução completa, incluindo 
fornecimento e transporte dos materiais e equipamentos) 

m3  3 

7.3.7 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BATENTE DE FECHAMENTO 
EM CHAPA METÁLICA (Execução completa, incluindo transporte dos batentes) 

m2 695 

FOLHA: 1/2 
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QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 
Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 
Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 

7.3.8 PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RAIOS UV EM CHAPA 
METÁLICA CALANDRADA (Execução completa, incluindo fornecimento e 
transporte dos materiais) 

m2 2.951 

7.3.9 PINTURA ACRÍLICA NA COR PRETA SOBRE CONCRETO APARENTE 
(Execução completa, incluindo fornecimento e transporte dos materiais) m2 3.703 

7.3.10 8.801,332.009 ANDAIME SUSPENSO PARA PLATAFORMA DE TRABALHO m2 2.951 

G '... 
...›. 	....o.\ TOTAL 

FOLHA: 2/2 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO  DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
7 OBRA-DE-ARTE-ESPECIAL DO TIPO TÚNEL 
7.4 REVESTIMENTO EXTERNO DOS PORTAIS SUL E NORTE DOS TÚNEIS 

7.4.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM PERFIL METÁLICO 
70 x 40 mm, A CADA 80,0 cm, PARA SUSTENTAÇÃO DE CHAPAS 
CIMENTICIAS (Execução completa, incluindo fornecimento e transporte de 
todos os materiais e equipamentos) 

m 800 

7.4.2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PLACAS 
PLANAS CIMENTICIAS, ESPESSURA 12 mm, FIXADA COM PARAFUSO 
EM 	PERFIL METÁLICO (Execução completa, incluindo fornecimento e 
transporte de todos os materiais e equipamentos) 

m2 230 

7.4.3 PINTURA DAS PLACAS CIMENTICIAS COM VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO, A 
BASE DE RESINA DE POLIURETANO ALIFÁTICO, TIPO DENVERNIZ OU 
SIMILAR 	(Execução completa, incluindo fornecimento e transporte dos 
materiais) 

m2 230 

7.4.4 8.801.332.009 ANDAIME SUSPENSO PARA PLATAFORMA DE TRABALHO m2 230 

TOTAL 

FOLHA: 1/1 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO(EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
8. OAE DO TIPO TÚNEL - ESTRUTURAS COMPLEMENTARES 
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8.1 SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA 
8.1.1 - VENTILADOR VANE-AXIAL, AIRFOIL, LIMIT-LOAD, REF. HIGROTEC/ 

CHICAGO BLOWER OU SIMILAR: 
8.1.1.1 - DESENHO 47 / TIPO LB12 / TAMANHO 5425/ VAZÃO = 89040m3/h / 

PRESSÃO EST. = 25mmca e MOTOR = 20CV 2 

8.1.1.2 - DESENHO 47 / TIPO Al2 / TAMANHO 330005 / VAZÃO = 23400 m3/h / 2 
PRESSÃO EST. = 25 mmca e MOTOR = 4 CV 

8.1.2 - ATENUADOR DE RUÍDO CILÍNDRICO, REF. SOMAX OU SIMILAR 

8.1.2.1 - MODELO MCPA 1 D (DIÂMETRO = 1378mm /CONSTRUÇÃO HD) 4 
8.1.2.2 - MODELO MCPA 1 D (DIÃMETRO = 838mm / CONSTRUÇÃO HD) 4 
8.1.3 - GRELHA DE INSUFLAMENTO DE DUPLA DEFLEXÃO, MOD. AT/DG, COM 

REGISTRO, REF. TROX OU SIMILAR 
8.1.3.1 - DIMENSÃO = 42,5 x 22,5cm 40 
8.1.4 - GRELHA DE INSUFLAMENTO DE SIMPLES DEFLEXÃO, MOD. AT/AG, 

COM REGISTRO, REF. TROX OU SIMILAR 
8.1.4.1 - DIMENSÃO = 52,5 x 32,5cm 84 
8.1.5 DUTOS CIRCULARES APARENTES GIROTUBO, AÇO GALVANIZADO 

LINHA PESADA, REF. DUTOS ESPECIAIS, REFRIN OU SIMILAR 
8.1.5.1 - DIÂMETRO = 60cm 72 
8.1.5.2 - DIÂMETRO = 70cm 60 
8.1.5.3 - DIÂMETRO = 80cm 84 
8.1.5.4 - DIÂMETRO =120cm 66 
8.1.5.5 - DIÂMETRO = 140cm 60 
8.1.5.6 - DIÂMETRO= 160cm 60 
8.1.5.7 - LUVA DE UNIÃO, D = 60cm 29 
8.1.5.8 - LUVA DE UNIÃO, D = 70cm 24 
8.1.5.9 - LUVA DE UNIÃO, D = 80cm 34 

8.1.5.10 - LUVA DE UNIÃO, D = 120cm 27 

FOLHA: 1/2 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

1 ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
8.1.5.11 - LUVA DE UNIÃO, D = 140cm u 24 
8.1.5.12 - LUVA DE UNIÃO, D = 160cm u 27 
8.1.5.13 - SUPORTE M1, D = 60cm u 31 
8.1.5.14 - SUPORTE M1, D = 70cm u 36 
8.1.5.15 - SUPORTE Ml, D = 80cm u 36 
8.1.5.16 - SUPORTE M1, D = 120cm u 29 
8.1.5.17 - SUPORTE Ml, D = 140cm u 26 
8.1.5.18 - SUPORTE Ml, D = 160cm u 29 

8.1.6 - QUADRO ELÉTRICO (220V/3F/60Hz), INCLUINDO COMPONENTES E 
ENFIAÇÃO 

8.1.6.1 - POTÊNCIA = 20CV u 2 
8.1.6.2 - POTÊNCIA = 4CV u 2 
8.1.7 - QCR ( Quadro de Acionamento Remoto) cj 1 
8.1.8 - SUPORTE PARA FIXAÇÃO DOS VENTILADORES cj 4 
8.1.9 - PLATAFORMA PARA MANUTENÇÃO cj 1 

TOTAL 

FOLHA: 2/2 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO  DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO(EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
8. OAE DO TIPO TÚNEL - ESTRUTURAS COMPLEMENTARES 

8.2 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 
8.2.1 - SINALIZADOR VISUAL DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO EM PVC 

RIGIDO FOTOLUMINESCENTE DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA, TIPO 
Si, ESP = 2mm, DIMENSÕES 240 x 120mm, CONFORME IT 15 DO CBM- Pç 5 
MG - REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE 

8.2.2 - SINALIZADOR VISUAL DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO EM PVC 
RIGIDO FOTOLUMINESCENTE DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA, TIPO 
S2, ESP = 2 mm, DIMENSÕES 240 x 120 mm, CONFORME IT 15 DO CBM- pç 5 
MG - REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE 

TOTAL 

FOLHA: 1/1 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO(EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
8. OAE DO TIPO TÚNEL - ESTRUTURAS COMPLEMENTARES 

8.3 - INFRAESTRUTUFtA DE COMUNICAÇÃO - SISTEMA DE CFTV E DE 
TELEFONIA DE EMERGÊNCIA 

8.3.1 - ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO NBR 5598 
8.3.1.1 - 1" (32mm) Pç 128 
8.3.1.2 - 11/2" (50mm) Pç 5 
8.3.2 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, PESADO, ROSQUEÁVEL NBR 6150 

8.3.2.1 - 1" (32mm) Pç 20 
8.3.3 - CURVA 90° DE FERRO GALVANIZADO NBR 5598 

8.3.3.1 - 1" (32mm) Pç 8 
8.3.3.2 - 11/2" (50mm) Pç 2 
8.3.4 - CURVA 90° DE PVC RÍGIDO, PESADO, ROSQUEÁVEL NBR 5598 

8.3.4.1 - 1" (32mm) Pç 2 
8.3.5 - LUVA DE FERRO GALVANIZADO NBR 5598 

8.3.5.1 - 1" (32mm) Pç 265 
8.3.5.2 - 11/2" (50mm) Pç 12 
8.3.6 - LUVA DE PVC RÍGIDO NBR 6150 

8.3.6.1 - 1" (32mm) Pç 40 
8.3.7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHAS, ARRUELAS, PORCAS E 

DEMAIS MISCELÂNEAS PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO cj 1 

8.3.8 - CAIXAS DE PASSAGEM LISAS, EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, 
FUNDIDAS EM MOLDE PERMANENTE, BOM ACABAMENTO, ALTA 
RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. TAMPA LISA, FIXADA POR 
PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADAS DE JUNTA DE Pç 2 
VEDAÇÃO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A Pó EPÓXI- 
POLIÉSTER 	NA 	COR 	CINZA. 	REF.: 	CP-2020-10 	WETZEL 	OU 
EQUIVALENTE 

8.3.9 - CONDULETE MÚLTIPLO DE ALUMÍNIO FUNDIDO 0 1" COM TAMPA DE 
ALUMÍNIO Pç 36 

TOTAL 

FOLHA: 1/1 



C' 

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 

9. ILUMINAÇÃO 
9.1 MATERIAL - REDE SUBTERRÂNEA 

9.1.1 ANEL CX ZA CONCRETO PRÉ-MOLDADO Pç 17 

9.1.2 ANEL CX ZB CONCRETO PRÉ-MOLDADO Pç 3 

9.1.3 ANEL CX ZC CONCRETO PRÉ-MOLDADO Pç 17 

9.1.4 ARAME AÇO 2,76 mm (12) kg 3 

9.1.5 - ARO COM TAMPA ART CX ZA cj 17 

9.1.6 - ARO COM TAMPA ART CX ZB PAS cj 3 

9.1.7 ARO COM TAMPA ART CX ZB PIS cj 4 

9.1.8 ARO E TAMPA CX ZC PASSEIO cj 17 

9.1.9 - ARO E TAMPA CX ZC PISTA cj 3 

9.1.10 CB AL 1 x 16 mm2  1 Kv m 35 

9.1.11 - CB AL 1 x 25 mm2  1Kv m 2475 

9.1.12 - 	•CB AL 1 x 120 mm2  1Kv m 356 

9.1.13 CB AL 1 x 240 mrn2  1Kv m 4972 

9.1.14 CB CU 1 x 1,5 mm2 1Kv XLPE m 1246 

9.1.15 CHICOTE SIMPLES 2,2 m - 3 rn pç 11 

9.1.16 CIMENTO CP320 SACO 50 kg pç 180 

9.1.17 - CONECTOR CUNHA CU ITEM 1 pç 63 

9.1.18 CONECTOR CUNHA CU ITEM 4 pç 91 

9.1.19 - CONECTOR H ITEM 6 pç 61 

9.1.20 CONETOR H ITEM 7 pç 42 

9.1.21 - ELET. AÇO ZINC. 3P COM LUVA pç 2 

9.1.22 - ELET. AÇO ZINC. 4P COM LUVA Pç 4 
\ 
(9.1.23 ELET. CORRUG. PEAD 125 mm 1 m pç 1076 

1 
"9.1.24 ELET. CORRUG. PEAD 63 mm 1 m pç 664 

r 

FOLHA: 1/3 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
9.1.25 ELET. PVC 1P COM LUVA Pç 6 

9.1.26 - ESPAÇADOR 1x2 BANCO DUTOS Pç 222 

9.1.27 FITA ADES. ISOL. PVC 19 mm x 20 m ri 20 

9.1.28 FITA ADES. ISOL. AMARELA FASE B Pç 1 

9.1.29 - FITA ADES. ISOL. AZUL-NEUTRO Pç 1 

9.1.30 - FITA ADES. ISOL. VERDE FASE A Pç 1 

9.1.31 FITA ADES. ISOL. VERMELHA FASE C Pç 1 

9.1.32 FITA ISOLANTE AUTO-A 19 mm x 10 m ri 39 

9.1.33 - LAMP. VS 250w AP E-40 TUB Pç 18 

9.1.34 LAMP. VS 400w AP E-40 TUB Pç 11 

9.1.35 LUM. COM  EQUIP. VS 250w TUB pç 18 

9.1.36 LUM. COM  EQUIP. VS 400w IP66 pç 11 

9.1.37 MASSA CALEFAR COR PRETA kg 3 

9.1.38 POSTE DE AÇO OCTOGONAL 11,3 m pç 18 

9.1.39 POSTE DE AÇO RETO 13,8m Pç 11 

9.1.40 RELE FOTOEL ELETRÔNICO Pç 29 

9.1.41 SEÇÃO RETA, OCTOGONAL, 2,2 m (Complemento para Poste de Aço) pç 18 

9.1.42 SUPORTE 1 LUMIN PT RC/AÇO pç 18 

9.1.43 TIJOLOS MACIÇOS pç 3338 

9.1.44 PROJETOR TERRA REF.: 1453 m - SCHRÉDER, COM REATOR pç 2 

9.1.45 - LÂMPADA HCI-TS 70w/942 NDL PB 4200k - SOQUETE RX7s - OSRAM pç 2 

9.1.46 - IMPERMEABILIZANTE CM-30 kg 44,2 

9.1.47 - FAIXA DE ADVERTÊNCIA m 510 

9.1.48 EMULSÃO CATIÔNICA kg 44,2 

9149 CONCRETO FCK -76 kgf/cm2  m2  7,41 
‘,.. 	N. 
9.1I''.5,0 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE ton 10,2 

'1G 
FOLHA: 2/3 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
9.1.51 

9.1.52 

9.1.53 

- BRITA N°1 

BARRA DE AÇO CA-60-B DN 5,0 

AREIA LAVADA 

m3 

kg 

m3  

1,71 

15,5 

43,93 

TOTAL 

FOLHA: 3/3 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS RS 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 

9. ILUMINAÇÃO 
9.2 MATERIAL - REDE AÉREA 

9.2.1 ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA PÇ 2 

9.2.2 - ARRUELA QUAD. 38 x 18 x 3 mm pç 3 

9.2.3 - BASE 50A RELE FOTOELET. - NA (NORMALMENTE ABERTA) pç 1 

9.2.4 - BASE 50A RELE FOTOELET. - NF (NORMALMENTE FECHADA) PÇ 1 

9.2.5 CB AL 1 x 16 mm2 1 Kv m 3 

9.2.6 CB AL 1 x 50 mm2 15 Kv PROT m 7,5 

9.2.7 CB AL 1 x 120 mm2 1Kv m 7 

9.2.8 CH FUS 15 Kv PF 100A 7,1 Ka pç 3 

9.2.9 COB. PROT. BUCHA BT TFO IT2 pç 3 

9.2.10 COB. PROT. CONETOR GLV RDP 25 pç 3 

9.2.11 COB. PROT. CONETOR RDP 25 Kv pç 4 

9.2.12 CONECTOR CUNHA IT3 + COB. ISOL. 3 pç 6 

9.2.13 CONECTOR CUNHA CU ITEM 7 pç 1 

9.2.14 CONECTOR H ITEM 2 pç 3 

9.2.15 CONECTOR PERF. 120/240 mm2  PÇ 14 

9.2.16 CONECTOR PERF. 70-120/70-120 pç 6 

9.2.17 CONECTOR TERM. 107/120 mm2  PÇ 4 

9.2.18 CONECTOR TERM. 50 mm2 1 FURO pç 9 

9.2.19 CONECTOR TERM. AÇO 6,4/21 pç 6 

9.2.20 - CONECTOR TERM. COMP. 16 mm2  PÇ 3 

9.2.21 - ELO FUS. BOTÃO 500 mm 5h pç 3 

9.2.22 GRAMPO LV DERIV. 13-70 mm2  PÇ 3 

9.2.23 - HASTE ATERRAMENTO 2,40 m pç 2 

9.2.24 PARAF. CAB. ABAUL. M16 x 45 mm pç 10 

FOLHA: 1/2 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acess ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
9.2.25 PARAF. CAB. ABAUL. M16 x 70 mm Pç 2 

9.2.26 PARAF. CAB. SEXT. M12 x 40 mm Pç 8 

9.2.27 - PORCA QUADRADA M16 x 24 mm pç 2 

9.2.28 RELE FOTOEL ELETRÔNICO Pç 2 

9.2.29 - SUPORTE 240 mm TRAFO PT CC Pç 2 

9.2.30 - TRAFO TRIF 15 Kv 75 Kva Pç 1 

1 	 TOTAL ,-r 

FOLHA: 2/2 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO 	DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 

9. ILUMINAÇÃO 
9.3 MATERIAL - TÚNEL 

9.3.1 - ARRUELA DE PRESSÃO 3/8 u 416 

9.3.2 BRAÇADEIRA TIPO OMEGA PARA ELETRODUTO 100 mm (4") pç 460 

9.3.3 - BRAÇADEIRA TIPO OMEGA PARA ELETRODUTO 40 mm (11/2) pç 136 

9.3.4 - BRAÇADEIRA TIPO OMEGA PARA ELETRODUTO 80 mm (3") pç 240 

9.3.5 - BUCHA NYLON S12 pç 1424 

9.3.6 CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 400 x 338 x pç 116 
215 mm - REF.: R14G/40 - LUMENS 

9.3.7 - CB AL 1 x 16 mm2  1 Kv m 30 

9.3.8 CB AL 1 x 25 mm2  1Kv m 280 

9.3.9 CB AL 1 x 120 mm2  1Kv m 880 

9.3.10 CB AL 1 x 240 mm2  1Kv m 1058 

9.3.11 CB CU 1 x 1,5 mm2  1Kv XLPE m 125 

9.3.12 COM CUNHA 1T4 + COB ISOL.3 pç 96 

9.3.13 - CONETOR H ITEM 7 pç 66 

9.3.14 - CURVA ZINC. PARA ELETRODUTO 1.1/2P pç 6 

9.3.15 CURVA ZINC. PARA ELETRODUTO 3P pç 3 

9.3.16 - CURVA ZINC. PAA ELETRODUTO 4P pç 6 

9.3.17 ELET. AÇO ZINC. 1.1/2P COM LUVA pç 36 

9.3.18 ELET. AÇO ZINC. 3P COM LUVA Pç 60 

9.3.19 ELET. AÇO ZINC. 4P COM LUVA pç 115 

9.3.20 - FITA ADES. ISOL. PVC 19 mm x 20 m ri 6 

9.3.21 - FITA ADES. ISOL. AMARELA FASE B pç 8 

9.3.22 - FITA ADES. ISOL. VERDE FASE A pç 8 

'9.3.23 FITA ADES. ISOL. VERMELHA FASE C pç 8 
"\\ 
9.3.24 FITA ISOL. AUTO-A 19 mm x 10 m ri 12 rn I 

FOLHA: 1/2 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto. Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
9.3.25 LÂMPADA HCI-TS 70w/942 NDL PB 4200k - SOQUETE RX7s - OSRAM u 2 

9.3.26 - LÂMPADA HQI-T 400w/D - 5200k - SOQUETE E-40 - OSRAM u 78 

9.3.27 LÂMPADA HQI-T 70w/D - 5200k - SOQUETE RX7s - OSRAM u 32 

9.3.28 - PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA 3/8 x 60 mm pç 1424 

9.3.29 PORCA SEXTAVADA 3/8 u 392 

9.3.30 - PROJETOR REF.: PR15D - TECNOWATT u 32 

9.3.31 PROJETOR REF.: PR40AZ - TECNOWATT u 12 

9.3.32 - PROJETO REF.: PR40D (TECNOWATT) u 66 

9.3.33 PROJETOR TERRA - REF.: 1453M - SCHRÉDER u 2 

9.3.34 - REATOR USO INTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, COM IGNITOR, 
PARA LÂMPADAS MULTI VAPOR METÁLICO 70w 

u 34 

9.3.35 REATOR USO INTERNO, PARA LÂMPADAS VS 400w (COMPATÍVEL COM u 78 
LÂMPADAS DE MULTI VAPOR METÁLICO DE 400w) 

9.3.36 SUSPENSÃO PARA VERGALHA° DE 3/8 u 196 

9.3.37 VERGALHÃO 3/8 x 3000 mm u 51 

72,N,  
TOTAL 

FOLHA: 2/2 
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QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 

9. ILUMINAÇÃO 

9.4 MÃO-DE-OBRA 

9.4.1 CONSTRUÇÃO 
9.4.1.1 - INSTALAÇÃO DE POSTE DE 9 A 12 METROS, INCLUINDO INSTALAÇÃO USRDA (1)  10,80 

DE LUMINÁRIAS, EQUIPAMENTOS, CAIXA DE PASSAGEM E 
TRANSPORTE 

9.4.1.2 - INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CHICOTE SIMPLES, INCLUINDO USRDA (1)  2,20 
MONTAGEM DE LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM E TRANSPORTE 

9.4.1.3 MÃO-DE-OBRA CONST. RDA POSTE APROV. COMPL. USRDA (1)  0,50 

9.4.1.4 MÃO-DE-OBRA CONST. RDA POSTE APROVEITAR USRDA (1)  0,35 

9.4.1.5 - MÃO-DE-OBRA CONST. RDA POSTE A REMOVER USRDA (1)  0,70 

9.4.1.6 VALETA EM PASSEIO, POR M, COM LANÇAMENTO DE DUTOS, 
INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO E LANÇAMENTO DE CABOS 

USRDA (1)  103,39 

9.4.1.7 VALETA EM ASFALTO, POR M, COM LANÇAMENTO DE DUTOS, 
INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO E LANÇAMENTO DE CABOS 

USRDA (1)  21,98 

9.4.1.8 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA PARA BAIXÃO TENSÃO USRDA (1)  1,30 

9.4.1.9 INSTALAÇÃO DE PROJETOR EMBUTIDO NO PISO - 0,20 

9.4.1.10 INSTALAÇÃO DE PROJETOR, SOBREPOR, EM PAREDE - 17,60 

9.4.1.11 - INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM, SOBREPOR, EM PAREDE 11,60 

9.4.1.12 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO APARENTE EM PAREDE, POR M, 
INCLUINDO LANÇAMENTO DE CIRCUITOS 

- 44,31 

9.4.2 PROJETO 

9.4.2.1 MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA EXTENSÃO REDE USPROJ (2) 29,00 

9.4.2.2 - MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA MODIFICAÇÃO USPROJ (2) 6,80 

9.4.2.3 - MÃO-DE-OBRA PROJETO E CÁLCULO DE IP EM TÚNEL - 392,00 

._.)..'. 	 TOTAL 
,..1) Unidade de Serviço de Rede de Distribuição Aérea 

Unidade de Serviço de Projeto 

FOLHA: 1/1 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Viladnho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO(EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
10 PAISAGISMO 
10.1 PLANTIO DE FORRAÇÕES (Incluindo fornecimento da muda e 

transporte) 
10.1.1 - CAMBARAZINHO AMARELO, TIPO: FORRAÇÃO, ALTURA 0,4m (Lantana 

camara) u 12200 

10.1.2 - CAMBARÁ BRANCO, TIPO: FORRAÇÃO, ALTURA 0,9m (Lantana camara ) u 5.100 
10.1.3 - AGAPANTO ROXO, TIPO: FORRAÇÃO, ALTURA 0,6m (Agapanthus 

africanus) U 29.325 

10.1.4 - ALEGRIA DOS JARDINS, TIPO: FORRAÇÃO, ALTURA 0,7m (Solvia 
splendens) u 4.000 

10.1.5 - MORÉIA VARIEGADA, TIPO: FORRAÇÃO, ALTURA 0,7m (Dietes iridiodes) u 980 
10.1.6 - MORÉIA, TIPO: FORRAÇÃO, ALTURA 0,7m (Dietes bicolor) u 320 
10.1.7 - AGAVE AZUL, TIPO: FORRAÇÃO, ALTURA 0,6m (Agaye panyi) u 615 
10.1.8 - JASMIM AMARELA, TIPO: 	FORRAÇÃO, ALTURA 1,0m 	(Jasminum 

nudiflorum) u 8.970 

10.1.9 - GRAMA AMENDOIM, TIPO: FORRAÇÃO, ALTURA 0,2m (Arachis repens) 
u 68.260 

10.2 PLANTIO DE ARBUSTOS (Incluindo fornecimento da muda e transporte) 

10.2.1 - PITA DO CARIBE, TIPO: ARBUSTO 	ALTURA 1,0m, 	0 COPA 1,50m , 
(Furcraea gigantea ) u 545 

10.2.2 - CANA DA ÍNDIA, TIPO: ARBUSTO, ALTURA 1,0m (Canna denudata u 580 
10.2.3 - AGAVE DRAGÃO, TIPO: ARBUSTO, ALTURA 1,0m, DIÂMETRO COPA 

1,5m (Agaye attenuata) u 2.040 

10.2.4 PREPARO, ADUBAÇÃO E PLANTIO DAS FORRAÇOES E ARBUSTOS m2  11.223,03 
10.2.5 - GRAMA-ESMERALDA, 	TIPO: 	FORRAÇÃO, 	ALTURA 	0,15m 	(Zoysia m2  7.945,35 
10.3 PLANTIO DE ÁRVORES (incluindo fornecimento da muda, transporte, 

preparo do terreno, plantio e adubação) 
10.3.1 - NEVE-DA-MONTANHA, TIPO: ÁRVORE 	2,0/3,0m (Euphorbia ,ALTURA 

leucocephala), 0 COPA 1,60m, 0 TORRÃO 0,5m, 0 FUSTE 0,08m U 67 

FOLHA: 1/2 



QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Rodovia: MG-010 (Linha Verde) 

Trecho: Avenida Vilarinho - MG-424 

Projeto: Interseção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO D.M.T. 
(km) UNID. QUANTIDADE 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO) TOTAL 
10.4 PLANTIO DE PALMEIRAS (incluindo fornecimento da muda, transporte, 

preparo do terreno, plantio e adubação) 
10.4.1 - COQUEIRO JERIVA, TIPO: PALMEIRA, ALTURA 6,0m, 0 DO FUSTE 

0,25m, 0 COPA 4,0m, 0 TORRÃO 1,20m (Syagrus Romanzoffiana) u 46 

10.4.2 - TAMAREIRA DE JARDIM, TIPO: PALMEIRA, ALTURA 1,2m, 000 FUSTE 
0,30m, 0 COPA 2,6m, 0 TORRÃO 0,6m (Phoenix roebelenii) u 116 

10.4.3 - PALMEIRA MARINHO DE VENTO, TIPO: PALMEIRA, ALTURA 3,0/4,0m, 0 
DO FUSTE 0,30m, 0 COPA 2,6m, 0 TORRÃO 0,7m ( Trachycarpus fortunei ) u 58 

10.4.4 - MACACOA, TIPO: PALMEIRA, ALTURA 7,0/9,0m, 0 DO FUSTE 0,40m, 0 
COPA 4,0m, 0 TORRÃO 1,2m (Acro comia aculeata) u 63 

10.4.5 - PALMEIRA-SAMAMBAIA, TIPO: PALMEIRA, ALTURA 2,0m, 0 DO FUSTE 
0,40m, 0 COPA 2,60m, 0 TORRÃO 0,60m (Cycas circinalis) u 23 

10.4.6 - ESCORAMENTO COM CABO DE AÇO u 109 
10.5 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

10.5.1 - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO, UTILIZANDO ASPERSORES 
ESCAMOTEÁVEIS (Execução, incluindo fornecimento e tranporte de todos os 
materiais, obra de engenharia e eletricidade) 

vb 1 

10.6 LIMITADOR DE GRAMA 
10.6.1 - LIMITADOR DE GRAMA EM PVC, SEM BORDA, COM FILTRO U.V. 

(Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) m .200  4 

TOTAL 

FOLHA: 2/2 
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