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1 INTRODUÇÃO 

 O presente memorial tem como objetivo apresentar os estudos de concepções da destinação 

dos resíduos sólidos, drenagem e pavimentação para o empreendimento denominadO Vila dos 

Bosques, cuja poligonal é oriunda de terras particulares localizadas na Região Administrativa do 

Jardim Botânico – RA XXVII que foram desmembradas do Quinhão 16 no lugar denominado 

“Forquillha”, na Fazenda “Taboquinha” (matrículas nº 163.271, 15.826, 26.493 e 15.820), com área 

de 20,7103 hectares. 

 A poligonal de projeto é limitada: ao norte pelas glebas denominadas Cidade 

Empreendimentos, cujas matrículas são 167.914,155.190 e 152.397, pela gleba de José Teodoro, 

cuja matrícula é 15.157 e pela gleba de Idalina Alves porto (espólio de Belmiro Duarte Porto), cuja 

matrícula é 10.373; a leste pela gleba de Carlos Pelegrino, cuja matrículo é 30.411, e pela gleba de 

Diamantino Dourado; ao sul pela gleba de Associação Tambaú, cuja matrícula é 90.436, pela gleba 

de Horácio Boscardim, cuja matrícula é 25.022, pela gleba de Suely C. Branco e Outros, cuja 

matrícula é 25.923, pela gleba espólio de Ruens de B. Brisola, cuja matrícula é 15.821, pelas glebas 

de Cristianne Sarkis, cujas matrículas são 90.434 e 90.435, pela gleba denominada Quinhão 16, cuja 

matrícula é  24.824, pela gleba de  Luciano Fonseca, cuja matrícula é 155.192, pela Gleba de David 

Jaomini Righi, cuja matrícula é 24.821, pela matrícula de Regina Lúcia Costa, cuja matrícula é 30.437 

e pela gleba da Cidade Empreendimentos cuja matrícula e 155.191; e ao oeste pelas glebas da 

Cidade Empreendimentos, cujas matrículas são 131.164 e 155.189, pela gleba de Jorge Robichez 

Penna, cuja matrícula é 15.161, pela amatrícula de Silvia de M. Arruda, cuja matrícula 15.159 e pela 

gleba de Francisco de Assis, cuja matrícula é 15.823, conforme pode ser visto nas Figura 1, Figura 2 

e Figura 3. 
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Figura 1: Croquis de situação do parcelamento. Fonte: ARIA 2021. 

 

Figura 2: Croquis de locação do parcelamento.   Fonte: ARIA, 2021. 
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Figura 3: Localização do Empreendimento 

 O parcelamento do solo proposto tem por objetivo promover o loteamento da gleba acima 

caracterizada, com a abertura de novas vias de circulação. São criados lotes destinados aos usos 

residenciai unifamiliar e multifamiliar e comercial, bem como áreas públicas classificadas como 

Espaços Livres de Uso Público – ELUP e Equipamentos Públicos Comunitários.  

 Trata-se de um novo parcelamento de baixa densidade, inserido no planejamento das áreas 

urbanas do Distrito Federal, tendo por base o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 

Federal ‐ PDOT/2009 – Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009 (atualizada pela Lei 

Complementar n°854, de 15 de outubro de 2012). O empreendimento vem ao encontro das 

diretrizes do PDOT, com destaque para a Estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais e para a 

requalificação de Setores Habitacionais de Regularização, mais especificamente, o Setor 

Habitacional Jardim Botânico. 

 O projeto contempla a criação de 30 lotes privados, sendo 21 lotes de uso Residencial 

Unifamiliar, 5 lotes de uso Residencial Multifamiliar, 4 lotes de uso Comercial e mais áreas públicas 
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formadas por 2 lotes para Equipamento Público (Inst.-EP) e áreas de Espaços Livres de Uso Público 

(ELUP). É prevista, também, uma área destinada à Reserva Particular de Patrimônio Natural – RPPN, 

em atendimento ao que estabelece a referida DIUR 01/2019. Além disso, o empreendimento prevê 

a implantação dos sistemas de infraestrutura necessários para o pleno funcionamento do 

parcelamento e para sua integração à malha urbana da região onde se insere.  

 Os estudos de Concepção de abastecimento de água e esgotamento sanitário serão 

apresentados em anexo. 

 



 

SHN Quadra 1 Bloco D Conjunto A Sala 912 | Asa Norte |Brasília/DF | CEP 70.701-040| 061 3045 4749 | www.aria.eng.br                        
10 

 

2 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 De acordo com o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda “lixo é tudo aquilo que não se 

quer mais e se joga fora; coisas inúteis, velhas e sem valor”. 

 Já a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – define o lixo como os "restos das 

atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, 

podendo-se apresentar no estado sólido, semissólido ou líquido, desde que não seja passível de 

tratamento convencional”. 

 É importante destacar, no entanto, a relatividade da característica inservível do lixo, já que 

algo que para alguns não tem mais valor ou serventia, para outros pode se tornar matéria prima 

para um novo produto ou processo. Nesse sentido, a ideia do reaproveitamento do lixo é um convite 

à reflexão do próprio conceito clássico de resíduos sólidos. É como se o lixo pudesse ser conceituado 

como tal somente quando da inexistência de mais alguém para reivindicar uma nova utilização dos 

elementos então descartados. 

 Existem diversas formas de se classificar os resíduos sólidos, como, por exemplo, quanto aos 

riscos potenciais de contaminação. Mas a classificação mais comum é quanto à origem do resíduo, 

e são várias: 

• Lixo doméstico ou residencial; 

• Lixo comercial; 

• Lixo público; 

• Lixo domiciliar especial; 

• Entulhos de obras; 

• Pilhas e baterias; 

• Lâmpadas fluorescentes; 

• Pneus; 

• Lixo de fontes especiais; 

• Lixo industrial; 

• Lixo radioativo; 
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• Lixo de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários; 

• Lixo agrícola; 

• Resíduos de serviços de saúde. 

 A Lei Federal No 12.305, de 2 de agosto de 2010 institui a Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos: 

“Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, 

objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do 

poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. 

§ 1o Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que 

desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. ” 

A Lei também diz, no Título II e Capítulo I, referentes às disposições gerais da PNRS: 

“Art. 4º A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, 

instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime 

de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão 

integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.”. 

Art. 5º A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e 

articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei No 9.795, de 27 de 

abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei No 11.445, de 2007, 

e com a Lei No 11.107, de 6 de abril de 2005. 

 Segundo o panorama de resíduos sólidos no Brasil, entre 2011 e 2012 a população brasileira 

apresentou um crescimento de 0,9%, enquanto que o crescimento na produção de lixo no Brasil foi 

de 1,3%, esses valores mostram que o aumento do lixo não está associado somente ao aumento da 

população, está associado também com o aumento da capacidade de consumo da população e 

consequentemente da geração de lixo por indivíduo. Tais dados demonstram um pouco da 

delicadeza do assunto, pois esse aumento na produção traz consigo um aumento na demanda de 
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áreas para disposição desses resíduos e um aumento da capacidade do sistema de coleta, levando 

a um aumento de custo associado ao lixo (ABRELPE, 2012). 

 Na região Centro-Oeste, 92,11% dos resíduos gerados são coletados e desses resíduos, 

somente 29,4% tem sua destinação final em aterros sanitários. Esses valores nos mostram que a 

grande maioria dos resíduos produzidos tem uma destinação final inapropriada. Aterros controlados 

ou vazadouros a céu aberto são atualmente; do ponto de vista ambiental, alternativas inaceitáveis 

de disposição de resíduos sólidos pelos inúmeros problemas que estão associados a esses tipos de 

disposição. Essa realidade, em diferentes proporções, se reflete em todas as regiões do país; 

caracterizando os resíduos sólidos como um grande problema a ser solucionado (ABRELPE, 2012). 

2.1 DESCRIÇÃO EM NÍVEL NACIONAL E REGIONAL 

 Em nível nacional, a administração pública direta é preponderante quanto ao tipo de natureza 

jurídica de gestores de manejo de resíduos sólidos urbanos, respondendo por 94,1%. O gráfico, a 

seguir, apresenta um resumo das naturezas jurídicas dos órgãos de manejo de resíduos sólidos 

urbanos em 2014 (SNIS, 2014). 

 

Figura 4: Natureza Jurídica de Gestores em 2014. (Fonte SNIS) 

 Em termos regionais, a situação do Centro-Oeste é muito próxima do panorama nacional, 

indicando a administração direta como 93,4% do total de gestores (SNIS, 2014). 

 A taxa de cobertura média da população urbana em relação à população urbana para todo o 

Brasil e para o Centro-Oeste foi bem próxima em 99%, segundo SNIS (2014) no ano 2014. 
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 Essa mesma taxa para todo o Brasil, conforme ABRELPE (2012), foi de 89,7% e 90,2% para os 

anos 2011 e 2012, respectivamente. Para a região Centro-Oeste, a taxa atingiu o patamar de 91,3% 

e 92,1% para os anos 2011 e 2012, respectivamente. 

 O indicador médio per capita de resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil foi de 1,05 

kg/hab./dia para todo o país e 1,26 kg/hab./dia para a região Centro-Oeste para o ano 2014, 

segundo SNIS (2014). 

 ABRELPE (2012) apontou esse indicador médio de 1,097 kg/hab./dia para nível nacional e 

1,142 kg/hab./dia para a região Centro-Oeste para o ano 2011. Para o ano 2012, o indicador médio 

ficou em 1,107 kg/hab./dia para nível nacional e 1,153 kg/hab./dia para o Centro-Oeste.  

 Foi adotado neste estudo, o per capita de 1,20 kg/hab./dia, conforme tabela a seguir (SLU, 

2016). 

 

Tabela 1: Valores detalhado da coleta convencional. 

Regiões 

Administrativas 

População 

Atendida 

Destino do 

Resíduo 

Total de 

Resíduos 

(t/mês) 

Custo 

(por 

tonelada) 

Custo Total 

(R$/mês) 

Custo 

per 

capita 

Candangolândia, 

Cruzeiro,  

Guará,  

Lago Norte,  

Lago Sul,  

Jardim Botânico, 

Núcleo Bandeirante, 

Plano Piloto, 

Sudoeste/ Octagonal,  

721.268 

Usina/ 

Transbordo 

da Asa Sul 

26.102,51 R$176,46 R$3.518.003,53 4,88 
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Regiões 

Administrativas 

População 

Atendida 

Destino do 

Resíduo 

Total de 

Resíduos 

(t/mês) 

Custo 

(por 

tonelada) 

Custo Total 

(R$/mês) 

Custo 

per 

capita 

Park Way (Exceto 

Quadras 3, 4 e 5), São 

Sebastião,  

SIA,  

Varjão 

(Fonte: ADASA/SLU, 2016) 

 Em nível nacional, somente 58% de todos os resíduos sólidos urbanos coletados tiveram 

destino adequado, como aterros sanitários ou incineração. Para a região Centro-Oeste, esse 

patamar reduz para apenas 29,4% do destino dos resíduos para aterros sanitários, seguido e 48,1% 

para aterros controlados e 22,5% para lixões (ABRELPE, 2012). 

 

Tabela 2: Geração De Resíduos Sólidos – Vila dos Bosques 

MORADOR PER CAPITA RESIDUO/TOTAL/ano t/dia 

1036 1,2 453,77 1,24 

FLUTUANTE PER CAPITA RESIDUO/TOTAL/ano t/dia 

250 1,2 109,50 0,30 

 

 Alguns cuidados deverão ser tomados com resíduo do empreendimento, conforme 

apresentado na Tabela a seguir. 
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Tabela 3: Critérios para escolha de áreas para aterros sanitários 

Critérios Observações 

Proximidade a cursos d´água 
- As áreas de disposição momentânea dos resíduos, não 

podem situar-se a menos de 200 metros de corpos d´água, tais 

como: rios, lagos e lagoas. 

Segregação dos resíduos 

- É importante que seja feito e executado um plano de 

educação ambiental com os usuários do empreendimento; 

- Realizar a separação dos resíduos e encaminha 

corretamente (recicláveis, resíduos para coleta pública, 

resíduos de serviços de saúde). 
Coletores (Lixeiras) 

- É desejável que as novas áreas possuam coletores de 

resíduos, adequados e respeitando as normas de limpeza 

urbana. 

Varrição e Limpeza pública 

- A associação de moradores deverá ser responsável pela 

limpeza dos equipamentos urbano, bem como sua 

manutenção; 

- Limpeza das ruas e bocas de lobo durante antes do período 

chuvoso. 2.2 COLETA SELETIVA E COLETA PÚBLICA 

 Coleta seletiva é o recolhimento de materiais recicláveis (papel, plástico, metal) que não 

devem ser misturados ao lixo comum das residências ou local de trabalho. Trata-se de um cuidado 

dado ao resíduo que começa com a separação dos materiais em orgânicos e inorgânicos, e, em 

seguida, com a disposição correta para o reaproveitamento e reciclagem. 

 De forma a sensibilizar as pessoas para questão do correto tratamento que os resíduos sólidos 

produzidos no dia-a-dia devem receber, seja nos ambientes públicos ou privados, a coleta seletiva 

também funciona como um processo de educação ambiental, na medida em que conscientiza as 

pessoas sobre os problemas do desperdício de recursos naturais e da poluição causada pelo lixo. 

 Recomenda-se a criação de uma associação de moradores, para que a mesma administre 

ações, como por exemplo, a limpeza dos parques, dos equipamentos públicos. É importante que 

essa associação de moradores, desenvolva um plano de sensibilização e educação ambiental, 

quanto a segregação dos resíduos sólidos na fonte. 
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  Os principais benefícios da implantação da Coleta Seletiva são: 

2.2.1 Ambientais 

- Aumento da vida útil dos aterros sanitários, a partir da diminuição de resíduos que deixarão de ir 

para estes locais; 

- Aumento do ciclo de vida das matérias-primas de cada resíduo coletado e reaproveitado; 

2.2.2 Sociais 

- Geração de trabalho e renda aos catadores de materiais recicláveis; 

- Resgate da cidadania dos catadores por meio de sua organização em cooperativas e associações. 

2.2.3 Educacionais 

- Estímulo à mudança de hábitos e valores no que diz respeito à proteção ambiental, conservação 

da vida e desenvolvimento sustentável. 

2.2.4 Culturais 

- Criação de novas práticas de separação dos resíduos, considerando que os materiais recicláveis 

permeiam por todas as atividades sociais. 

2.2.5 Econômicos: 

- Redução de gastos com aterramento dos resíduos; 

- Diminuição de gastos com a limpeza pública; 

2.2.6 Reciclagem 

 É o processo de transformação de um material, cuja primeira utilidade terminou, em outro 

produto. Além de preservar o meio ambiente, a partir do momento que minimiza a retirada de nova 

matéria prima, também gera riquezas aos catadores de materiais recicláveis. 
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 Materiais recicláveis: 

• Plásticos: 

- Garrafas, embalagens de produtos de limpeza; 

- Potes de creme, xampu, condicionador; 

- Tubos e canos; 

- Brinquedos; 

- Sacos, sacolas E saquinhos de leite; 

- Isopor. 

• Metais: 

- Molas e latas; 

- Latinhas de cerveja e refrigerante; 

- Esquadrias e molduras de quadros. 

• Papel e papelão 

- Jornais, revistas, impressos em geral; 

- Papel de fax; 

- Embalagens longa-vida. 

• Materiais não recicláveis: 

- Cerâmicas; 

- Vidros pirex e similares; 

- Acrílico; 

- Lâmpadas fluorescentes; 

- Papéis plastificados, metalizados ou parafinados (embalagens de biscoito, por exemplo); 
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- Papéis carbono, sanitários, molhados ou sujos de gordura; 

- Fotografias; 

- Espelhos; 

- Pilhas e baterias de celular (estes devem ser devolvidos ao fabricante); 

- Fitas e etiquetas adesivas. 

2.2.7 Resíduos Sólidos 

 Quando falamos em resíduos sólidos, estamos nos referindo a algo resultante de atividades 

de origem urbana, rural, industrial, de serviços de saúde, entre outros. 

Esses materiais gerados nessas atividades são potencialmente matéria prima e/ou insumos para 

produção de novos produtos, ou ainda, fontes de energia. 

 Ao separamos os resíduos, estamos promovendo o primeiro passo para sua destinação 

adequada, permitindo assim, várias frentes de oportunidades como: a reutilização, a reciclagem, 

melhor valor agregado ao material a ser reciclado e melhores condições de trabalho para os 

catadores de materiais recicláveis. Outras frentes são a compostagem, o aumento do tempo de vida 

dos aterros sanitários e menor impacto ambiental quando da disposição final dos rejeitos. 

2.2.8 Resíduos Não Recicláveis 

  O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) orienta aos cidadãos responsáveis pela destinação final 

dos resíduos sólidos que separem estes materiais de duas formas: seco e orgânico. São considerados 

materiais orgânicos: papel-carbono, etiqueta adesiva, fita crepe, guardanapos e papel toalhas 

usados, fotografias, filtro de cigarros, papel sujo ou engordurado, fraldas descartáveis, copos de 

papel, embalagem plastificadas, cabos de panela e tomadas, clipes, grampos, esponjas de aço, 

canos, espelhos, cristais, cerâmicas, porcelana, gesso, além do resto de alimentos de origem vegetal 

e animal. 

• Compostagem 
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 O lixo orgânico é aquele que pode ser transformado em composto orgânico, ou seja, por meio 

de um processo chamado compostagem, vira adubo que pode ser utilizado em hortas e jardins. É o 

material separado na triagem dos resíduos não recicláveis e feito basicamente como sobras de 

alimentos, cascas de frutas e legumes, folhas e plantas. 

• Lâmpadas 

 As lâmpadas fluorescentes são constituídas por material tóxico, como o vapor de mercúrio 

muito nocivo à saúde humana e ao meio ambiente. Portanto, seu descarte não pode ser feito no 

lixo comum e sim entregue no local onde foi adquirido. Algumas empresas, lojas de materiais de 

construção e supermercados, recolhem em pequenas quantidades as lâmpadas de seus clientes. 

• Pneus 

 Um dos grandes problemas quando se fala em resíduos sólidos são os pneus. Apesar de já 

existirem inúmeras alternativas para minimizar os impactos negativos desse material ao meio 

ambiente, os pneumáticos descartados indiscriminadamente podem causar grande prejuízo à vida 

humana, pois, além de seu tempo de degradação ser indeterminado, eles podem contribuir para 

assoreamentos e enchentes, além de servir de abrigo para o mosquito da Dengue. 

 Por força da Lei 12.305 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e, 

consequentemente a Logística Reversa, que determina a obrigatoriedade do recolhimento dos 

pneumáticos por seus produtores. 

• Resíduo Doméstico 

 Simples lâmpadas, copos, louças e embalagens podem não parecer perigosos, mas são um 

risco em potencial, já que podem quebrar com o manuseio. É preciso procurar um material mais 

rígido para o acondicionamento, como jornal, papelão, latas, garrafas pet ou mesmo embalagens 

de leite. 

 Materiais perfurantes como pregos, parafusos, arames e, até mesmo, as lascas de madeiras, 

devem ser colocados em latas, embalagens plásticas ou embrulhados em grandes volumes de jornal. 

Quanto aos pregos e parafusos, é interessante entortá-los com martelo, sempre que possível. A 

tampa serrilhada da lata de conserva também pode machucar e a recomendação é dobrá-la para 
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dentro, pois assim a serrilha estará protegida pela própria lata. E por fim, caso o volume do lixo seja 

excessivo ou muito pesado, deve-se utilizar dois sacos para acondicioná-lo. 

2.3 Coleta Pública  

 A coleta pública, no empreendimento do material não reciclável, deverá ser feita pelo SLU. O 

empreendimento não tem a característica de um grande condomínio fechado, portanto, os 

caminhões compactadores do serviço de limpeza, farão a coleta em lugar especificado quando da 

realização da implantação do empreendimento. 

 Foi realizado uma consultada formal, ao SLU, sobre a possibilidade de atender a região e o 

empreendimento. O que representara uma demanda de coleta e tratamento, de aproximadamente 

1,54 toneladas diária (anexo). 

 Em resposta Ofício S/N° 1737/2020 – SLU/PRESI/DIRAD o SLU informa que terá capacidade de 

coletar, transportar, e tratar os resíduos coletados do futuro empreendimento. 
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3 MICRODRENAGEM URBANA 

3.1 DRENAGEM PLUVIAL 

 O presente item versa sobre o manejo de águas urbanas do empreendimento em tela, 

abordando os princípios norteadores indicados pelo Ministério das Cidades e análises de 

microdrenagem e macrodrenagem. 

 O projeto de um sistema de drenagem superficial compreende o dimensionamento dos 

dispositivos hidráulicos capazes de escoar e disciplinar as águas provenientes de deflúvios, tendo 

como intuito proteger a integridade das vias públicas, erário ambiental e as propriedades privadas 

lindeiras. 

Ainda, visando o desenvolvimento de um Sistema de Drenagem em conformidade com as 

normas técnicas do Distrito Federal, o presente projeto foi elaborado com base nos seguintes 

documentos: 

• Termo de Referência e Especificações para elaboração de projeto de sistema de drenagem 

pluvial no Distrito Federal (NOVACAP, 2019), tendo assim por finalidade disciplinar a 

execução dos projetos executivos de sistemas de drenagem pluviais, bem como a 

reavaliação de sistemas de drenagem pluviais já projetados e/ou implantados, no Distrito 

Federal, englobando todas as suas partes integrantes.   

3.1.1 Princípios Norteadores 

As ações de gestão, planejamento e projeto na drenagem urbana têm o objetivo de 

minimizar a intervenção humana no espaço de forma a não aumentar os riscos de impactos sobre 

a sociedade e meio ambiente e mitigar os existentes, por meio da adequada distribuição da água no 

tempo e no espaço e redução dos poluentes gerados pela população (MCidades, 2011). 

Os princípios norteadores da drenagem sustentável são: 

I. As ações preferenciais para a gestão da drenagem devem ser não estruturais: legislação 

e gestão adequada. 

a) A legislação deve prever e evitar a ampliação da descarga pluvial nos espaços urbanos 

no plano de uso de solo e na implementação das novas edificações; 
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b) A legislação deve priorizar a infiltração das águas pluviais, prever e conter a poluição 

pluvial; 

c) A gestão deve garantir que a legislação será cumprida em todas as etapas e dar 

manutenção e operação ao sistema de drenagem. 

II. As medidas estruturais corretivas na drenagem urbana devem ser realizadas: 

a) Baseadas no Plano de Saneamento Ambiental, ou Plano Diretor de Drenagem Urbana; 

b) Em concepção, na qual o plano ou projeto e a execução de uma obra de drenagem 

evitem a transferência de impacto para jusante ou montante. No caso de ser inevitável o impacto, 

o plano ou o projeto deverão prever medidas mitigadoras para atenuar completamente os possíveis 

danos e impactos; 

c) Considerando que os impactos mencionados acima envolvem aumento da vazão na 

drenagem urbana, aumento da erosão e sedimentação e aumento de poluentes. 

III. Os Planos e projetos de drenagem urbana devem contemplar o seguinte: 

a) O controle e a mitigação dos impactos ambientais atuais e futuros a partir das 

tendências de ocupação do solo urbano e as respectivas previsões dos cenários futuros, conforme 

o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade. 

No desenvolvimento da drenagem sustentável, destacam-se os seguintes impactos a 

contemplar e seguintes estratégias de solução: 

• Controle da erosão do solo por meio de redução na fonte da produção de sedimentos 

em construção civil, superfícies desprotegidas em loteamento, transferência de energia de novas 

drenagens, gerando áreas degradadas, entre outros; 

• Integração com o sistema de resíduos sólidos: programa de coleta e limpeza pública em 

áreas de grande produção de resíduos, mecanismos de limpeza antes dos dias chuvosos, limpeza 

dos sistemas de amortecimentos, entre outros; 

• Redes pluvial e sanitária - identificação de interligação de redes e definição das funções 

das redes e sua funcionalidade para evitar a contaminação conjunta; 

• Programa de controle da poluição difusa - controle das fontes de contaminação da 

poluição difusa na cidade; 
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• Recuperação das áreas degradadas - programa de recuperação das áreas degradadas a 

partir da solução dos problemas que geraram as mesmas e sua recuperação para condições 

adequadas. 

b) Ainda os planos e projetos devem prever os programas de operação e manutenção da 

drenagem, de educação e de monitoramento das informações hidrológicas. 

IV. As metas ou os resultados esperados no manejo e nas intervenções relacionados com 

águas pluviais visam: 

a) Eliminação de alagamentos em locais e zonas com riscos às populações, ocupações 

regulares, estruturas e projetos na cidade; 

b) Mitigação das áreas de risco e de interferência ao escoamento das águas pluviais; 

c) Eliminação/recuperação das áreas degradadas ou inundáveis, resultantes das águas 

pluviais; 

d) Redução da quantidade de resíduos sólidos na drenagem, sem tolerância quanto à 

ocorrência do lixo domiciliar; 

e) Separação efetiva das redes pluviais e sanitárias, cuja efetividade se dá por meio da 

adoção de sistema separador absoluto. 

V. A(s) solução(ões) e a modernização técnica para ampliação e melhoria dos sistemas de 

drenagem contemplam as atividades de microdrenagem e macrodrenagem para a promoção do 

escoamento regular das águas pluviais e prevenção de inundações locais, a jusante e a montante, 

proporcionando segurança sanitária, patrimonial e ambiental, por intermédio das seguintes 

concepções de intervenções: 

a) Estudo hidrológico da bacia hidrográfica; 

b) Projeto de melhoria e ampliação de galerias pluviais e canais (macrodrenagem); 

c) Parque isolado associado a reservatório de amortecimento de cheias ou área para 

infiltração de águas pluviais; 

d) Restauração de margens; 

e) Recomposição de vegetação ciliar; 

f) Renaturalização de rios e córregos; 
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g) Controle de enchentes e erosões provocadas pelos efeitos da dinâmica fluvial, incluindo 

a construção de espigões, muro de proteção, diques de contenção e outros tipos de obras propostos 

nesse contexto; 

h) As intervenções de microdrenagem, complementares às demais intervenções, são: 

i. Canaletas gramadas ou ajardinadas; 

ii. Valas, trincheiras e poços de infiltração; 

iii. Dispositivos para captação de águas pluviais (boca-de-lobo); 

iv. Poços de visita ou inspeção; 

v. Sistema de galerias de águas pluviais. 

i) As intervenções associadas à microdrenagem são: 

i. Pavimentação, guias, sarjetas e sarjetões; 

ii. Urbanização de caráter complementar – implantação de áreas verdes na forma de 

gramados e canteiros; 

iii. Sistema de monitoramento e de informação pluviométrica; 

iv. Arborização das ruas paralelas aos cursos d´água. 

j) Outras intervenções complementares à micro e macrodrenagem são: 

i.  Remanejamento/adequações, quando de interferências com outras infraestruturas – 

energia elétrica, comunicações, saneamento, transporte, vias, etc.; 

ii. Melhorias na mobilidade viária e de pedestres (pavimentação, pontes e travessias), ao 

longo dos cursos d´água; 

iii. Indicação da necessidade de áreas para o Planejamento e Urbanização de áreas 

degradadas; 

iv. Indicação de regularização dos assentamentos precários existentes ao longo da bacia 

em estudo; 

v. Projeto de Remoção e Reassentamento de famílias das áreas de risco e áreas de Áreas 

de Preservação Permanente (APP’s). 

 

3.2  DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM 

Nesta seção, são apresentados os critérios adotados quando na elaboração do projeto do 

sistema de drenagem, sendo estes seguindo o Termo de Referência e Especificações para 
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elaboração de projeto de sistema de drenagem pluvial no Distrito Federal (NOVACAP, 2019). Ainda, 

descreve-se a metodologia de cálculo para o dimensionamento dos dispositivos contemplados no 

projeto, apresentando-se as dimensões destes dispositivos. 

3.2.1 Descrição das alternativas de drenagem adotadas  

 Para este empreendimento serão adotos 3 métodos de drenagem pluvial. 

3.2.1.1 Drenagem Superficial 

 O primeiro método diz respeito a drenagem superficial, essa drenagem será utilizada em parte 

do empreendimento que fara o direcionamento das águas pluviais das vias até sua destinação final. 

 Os detalhes a cerca deste item podem ser encontrados no item 3.2.4. 

 

Figura 5: Localização da área do projeto com drenagem superficial Fonte. Aria 2021 

3.2.1.2 Drenagem Urbana – Interna Ao Lote 
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 O Segundo método de drenagem trata dos lotes comerciais, institucionais e multifamiliares, 

para estes projetos somente o excedente da vazão será lançado através de um sistema de tubulação 

de drenagem interna ao próprio lote. 

 Os detalhes a cerca deste item podem ser encontrados no item 3.2.4. 

 

Figura 6: Localização dos lotes do projeto com drenagem interna ao lote Fonte. Aria 2021 

3.2.1.3 Drenagem Urbana 

 O terceiro e último método de drenagem será a urbana convencional, a qual fará a captação 

da vazão específica de 24,4l/s.ha para os lotes unifamiliares e também das vias e calçadas, 

posteriormente será realizado o amortecimento e então o lançamento. 

 Os detalhes a cerca deste item podem ser encontrados no item 3.2.2. 



 

SHN Quadra 1 Bloco D Conjunto A Sala 912 | Asa Norte |Brasília/DF | CEP 70.701-040| 061 3045 4749 | www.aria.eng.br                        
27 

 

 

Figura 7: Localização dos lotes do projeto com drenagem urbana Fonte. Aria 2021 

3.2.2 Drenagem Urbana 

Para bacias que não apresentam complexidade e que tenham até 200 ha de área de 

drenagem, é usual que a vazão de projeto seja determinada pelo Método Racional (NOVACAP, 

2019). 

Com o objetivo de oferecer uma orientação prévia ao projetista, o Manual de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Distrito Federal, elaborado pela ADASA, propõe distinguir 

projetos de Baixa, Média e Alta Complexidade, de acordo com a magnitude da área da bacia 

hidrográfica como mostra a Tabela 4. 
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Tabela 4: Nível de complexidade de projetos de drenagem e procedimentos recomendados. 

 

 

Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Distrito Federal. 

Fonte: ADASA, 2018. 

Conforme proposto no citado Manual de Drenagem, o Método Racional poderá ser utilizado 

para o cálculo das vazões de projeto para bacias de até 100 ha de área.  

O Método Racional, adequadamente aplicado, pode conduzir a resultados satisfatórios em 

projetos de drenagem urbana e rural que tenham estruturas hidráulicas como redes, galerias, 

bueiros, etc. 

O Método pode ser colocado sob a seguinte fórmula: 

𝑄 = 𝐶 𝑥 𝑖 𝑥 𝐴 

Onde: 

𝑄 = vazão de projeto (l/s); 

𝐶 = coeficiente de escoamento superficial; 

𝑖 = intensidade da chuva de projeto (l/s x ha); 

𝐴 = área da bacia de contribuição (ha). 

3.2.2.1 COEFICIENTE DE ESCOAMENTO/ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO 

Com base em dados provenientes de levantamento topográfico realizado abrangendo a 

poligonal do empreendimento, construiu-se um Modelo Digital do Terreno (MDT) a partir da 

aplicação de ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). O supracitado modelo foi 
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utilizado para a realização de uma caracterização da topografia na área de estudo, a partir daí com 

a ajuda da ferramenta Water drop do software AutoCad Civil 3D, que delimita o caminho que a água 

percorre. 

Seguindo a normativa presente no manual de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

do Distrito Federal da ADASA e a Lei Complementar nº 929, de Julho de 2017 a qual diz que lotes 

maior de 600m² devem reter em seus lotes a vazão de pré-desenvolvimento (24,4l/s), portanto, 

para este projeto a área de contribuição dos lotes a ser lançada nas redes será a área equivalente a 

vazão de 24,4l/s.ha. Ou seja, como exemplo, em um lote de 1000m², a área de contribuição de tal 

lote seria de 1000m² com um coeficiente de impermeabilização médio de 0,7. Neste caso, 

considerando o amortecimento individual nos lotes a área de contribuição a ser considerada seria 

de 102,8458m² com o coeficiente de escoamento igual a 1. 

 Para isso o primeiro passo foi o cálculo da vazão de lançamento segundo a ADASA para 

cada lote. 

 Posteriormente foi calculada a área equivalente à vazão de saída da lagoa para adicionar 

a planilha de dimensionamento da rede de drenagem. 

 Esta área foi calculada a partir da fórmula  

A =
360 × Q

C × i
∗ 10000 

Onde: 

Q – Vazão de Projeto, em m³/s; 

C – Coeficiente de escoamento; 

i – Intensidade média da chuva para a precipitação igual ao tempo de concentração da bacia 

em estudo, em mm/h; 

A – Área Total de Contribuição, em m². 

10000 - Transformação da área em há para m² 

360 – Fator de conversão tendo em vista a utilização da intensidade na unidade de mm/h e 

a área em ha. 

 Na Tabela 5 são apresentados os resultados. 
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Tabela 5 : Áreas equivalentes rede 01 

 

 

O coeficiente de escoamento (runoff) determina uma relação entre a quantidade de água 

que precipita e a que escoa em uma área com um determinado tipo de cobertura de solo. Quanto 

mais impermeável for à cobertura do solo, maior será esse coeficiente. 

Para a fixação do coeficiente de escoamento superficial podem ser usados valores tabelados, 

apresentados pela bibliografia para a determinação deste Coeficiente de Escoamento de acordo 

com as superfícies urbanas. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) 

recomenda os seguintes valores: 

• áreas pavimentadas e telhados (Impermeáveis) - c = 0,90 

• áreas intensamente urbanizadas - c= 0,70 

• áreas residenciais com áreas ajardinadas - c = 0,40 

• áreas revestidas com grama - c = 0,15  

RUA / CONJUNTO LOTE ÁREA (m²) ÁREA (ha)
Vazão Lançamento 

(24,4l/s.ha)

Vazão lançamento  

(m³/s)

Área equivalente 

(m²)
Rua C1 1 675,576 0,067558 1,6484 0,001648 69,4802

Rua C1 2 715,278 0,071528 1,7453 0,001745 73,5634

Rua C1 3 715,230 0,071523 1,7452 0,001745 73,5584

Rua C1 4 715,500 0,07155 1,7458 0,001746 73,5862

Rua C1 5 715,302 0,07153 1,7453 0,001745 73,5658

Rua C1 6 715,500 0,07155 1,7458 0,001746 73,5862

Rua C1 7 715,335 0,071534 1,7454 0,001745 73,5692

Rua C1 8 715,500 0,07155 1,7458 0,001746 73,5862

Rua C1 9 675,907 0,067591 1,6492 0,001649 69,5142

Rua C1 10 715,962 0,071596 1,7469 0,001747 73,6337

Rua C1 11 675,942 0,067594 1,6493 0,001649 69,5178

Rua C1 12 1123,438 0,112344 2,7412 0,002741 115,5409

Rua C1 13 675,450 0,067545 1,6481 0,001648 69,4672

Rua C1 14 715,755 0,071576 1,7464 0,001746 73,6124

Rua C1 15 675,450 0,067545 1,6481 0,001648 69,4672

Rua C1 16 835,167 0,083517 2,0378 0,002038 85,8934

Rua C1 17 715,500 0,07155 1,7458 0,001746 73,5862

Rua C1 18 715,518 0,071552 1,7459 0,001746 73,5880

Rua C1 19 715,820 0,071582 1,7466 0,001747 73,6191

Rua C2 20 715,068 0,071507 1,7448 0,001745 73,5418

Rua C2 21 715,870 0,071587 1,7467 0,001747 73,6242

MÉTODO DA ADASA (RESOLUÇÃO Nº 09 DE ABRIL DE 2011)
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No caso em que uma mesma área possui tipos diferentes de coberturas é necessária a 

compatibilização dos coeficientes. Esta é feita, realizando-se uma média ponderada dos valores, 

conforme equação. 





=

==
n

i

i

n

i

ii

A

CA

C

1

1  

Onde: 

Ai é a área parcial, “i” considerada; 

Ci é o coeficiente relacionado à área Ai. 

Conciderando entao oque foi exposto a cima a área de contribuição referente aos lotes 

utilizada para o cálculo terá o valor da área equivalente com coeficiente de 1, o restante das áreas 

diz respeito ao pavimento e as calçadas, estas recebem coeficiente de 0,9. 

Na tabela abaixo pode ser visto o cálculo do coeficiente de escoamento equivalente. 

Tabela 6: Coeficiente de escoamento 

 

3.2.1.2 INTENSIDADE DA CHUVA CRÍTICA   
 

Utilizou-se a equação Intensidade–Duração–Frequência - IDF de chuva, contida no Termo de 

Referência da NOVACAP,2019. 

 

𝐼 = 4374,17 ∗
𝑇0,207

(𝑡𝑐 + 11)0,884
 

 

Onde:  

I – Intensidade de chuva crítica, em l/s.ha;  

Tipo Área de 

contribuição
Área (m²)

Coeficiente de 

Escoamento 
A*C C - Projeto

LOTE 1579,101754 1 1579,101754

Pavimento/Calçada 9528,3569 0,9 8575,52121

REDE 01

0,914216589
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T – Período de recorrência, em anos;  

Tc – Tempo de concentração, em min. 

Ou 

𝐼 = 1574,68 ∗
𝑇0,207

(𝑡𝑐 + 11)0,884
 

Onde:  

I – Intensidade de chuva crítica, em mm/h;  

 A seguir, Tabela 7, apresenta os valores de intensidade pluviométrica (mm/h) e a altura 

de precipitação (mm), obtidos a partir da equação IDF - Brasília, para chuvas intensas com durações 

entre 5 e 120 minutos e períodos de retorno de 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos (Pfafstetter, 1982). 

Tabela 7: Intensidade Pluviométrica – I (mm/h) e Altura de Precipitação – P (mm). 

 

Os resultados anteriormente obtidos podem ser representados graficamente pelas seguintes 

famílias de curvas. 
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Gráfico 1: Curvas de Intensidade-Duração-Frequência – Brasília/DF. 

 

Gráfico 2: Precipitação-Duração-Frequência – Brasília/DF.  

 

3.2.2.2 TEMPO DE RETORNO 

O tempo de retorno (TR) é definido como o tempo médio no qual um determinado evento é 

igualado ou superado, em uma série muito longa de observações. Os tempos de retorno utilizado 

no dimensionamento são apresentados a seguir: 

• 10 anos para as redes e dispositivos de drenagem superficiais; 
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• 10 anos para os reservatórios de detenção (verificação dos aspectos de qualidade e 

quantidade da ADASA); 

• 15 anos (canal) / 25 anos (orifício) para análise das transposições de talvegues (bueiros 

tubulares); 

• 25 anos (canal) / 50 anos (orifício) para análise das transposições de talvegues (bueiros 

celulares). 

3.2.2.3 TEMPO DE CONCENTRAÇÃO 

O tempo de concentração (tc) é o tempo necessário para que o escoamento superficial da 

totalidade da área da bacia contribua para sua seção de saída. Equivale ao tempo de percurso da 

água, desde o ponto mais distante, até a seção da saída.  

Para o cálculo do tempo de concentração usou-se a seguinte fórmula: 

tc=te+tp 

Onde: 

tc = tempo de concentração em minuto; 

te = tempo de deslocamento superficial ou tempo de entrada em minuto;  

tp = tempo de percurso em minuto. 

De acordo com o Termo de Referência e Especificações para Elaboração de Projetos de 

Sistema de Drenagem Pluvial no Distrito Federal (NOVACAP, 2019), te deve ser definido entre 10 e 

15 minutos com a fiscalização da NOVACAP, em função das características da área de projeto. 

O tempo de percurso (tp) é o tempo de escoamento das águas no interior das redes, desde 

o início até a seção considerada. Este tempo é determinado no desenvolvimento da planilha de 

cálculo com base no método cinemático: 

tp=L/V 

Onde: 

tp = tempo de percurso em segundo; 

L  = comprimento do trecho de rede em metros; 

V = velocidade das águas no interior da rede em m/s. 

3.2.2.4 OUTROS PARÂMETROS 

• Declividades: 
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Mínima: declividade mínima de 0,5%. 

Máxima: declividade tal que assegure uma velocidade não superior a Vmáx. 

• Velocidades limites de escoamento na rede: 

Mínima: 1,00 m/s; 

Máxima: 6,00 m/s. 

• Diâmetro mínimo das redes projetadas: 

Mínimo: 600 mm. 

3.2.2.5 DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS REDES DE DRENAGEM 

O dimensionamento é efetuado utilizando a fórmula de Manning que retrata as condições 

de operação do conduto em regime permanente uniforme e que é dada pela expressão: 

  Onde: 

Q = Vazão na Seção (m3/s); 

A = Área Molhada (m2); 

R = Raio Hidráulico (m); 

I = Declividade do Coletor (m/m); 

n = Coeficiente de rugosidade de Manning, sendo adotado para os tubos de concreto 0,015. 

Os elementos geométricos característicos da seção circular necessários aos cálculos a serem 

efetuados estão indicados na Tabela 8. 

 

Tabela 8:Elementos Geométricos da Seção Circular. 

 

 

Fonte: DAEE/CETESB, 1980. 
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Para o cálculo da velocidade em tubos:  

  

Onde: 

V = Velocidade d’água na Seção (m/s); 

R = Raio Hidráulico (m); 

I = Declividade do Coletor (m/m); 

n = Coeficiente de Rugosidade de Manning. 

O nível de água máximo adotado foi de 82% do diâmetro (x máximo = 0,82) nas condições 

de escoamento livre, sob pressão atmosférica para as redes tubulares. Nas galerias, adotou-se 90% 

da seção (x máximo = 0,90). 

3.2.2.6 ÓRGÃOS ACESSÓRIOS 

• Bocas de Lobo 

As bocas de lobo utilizadas serão as do tipo qualidade/quantidade modelo esse desenvolvido 

pela empresa Topocart, quando da elaboração do projeto do Setor Habitacional Vicente Pires. 

 

Figura 8: Detalhes em planta da boca de lobo com reservatórios de qualidade/quantidade. Fonte: TOPOCART, 2017. 
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Figura 9: Detalhes em corte da boca de lobo com reservatórios de qualidade/quantidade. Fonte: Topocart, 2017. 

 

 Tais bocas de lobo tem como função a retenção de partículas sólidas carreadas pelo 

escoamento superficial e o amortecimento de vazão de pico no escoamento superficial de 

drenagem pluvial, com o objetivo de atender o disposto na Resolução nº 09 da ADASA. 
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 As bocas de lobo são estruturas hidráulicas que necessitam de manutenção adequada, que 

envolvem a retirada de obstruções. Essas obstruções têm por origem, sobretudo, resíduos sólidos 

transportados pelo escoamento e acumulados. Os trabalhos de vistoria e eventual desobstrução 

devem ser realizados com elevada frequência. Recomenda- se enfaticamente, a vistoria das 

estruturas após cada episódio pluvial que tenha gerado grande escoamento. 

 Como principais vantagens do sistema, temos a redução dos resíduos gerados pela população 

sobre os corpos hídricos, e a utilização de pequenas áreas para atendimento dos critérios de 

qualidade distribuídos ao longo da sub-bacia de drenagem. Quanto à desvantagem, temos que o 

volume quantitativo é mínimo comparado ao reservatório de detenção que dispõe de grandes 

volumes. No entanto, a eficiência qualitativa das bocas de lobo promove um ganho significativo 

frente a poluição difusa. 

 No período chuvoso, é necessário manter uma equipe permanentemente mobilizada para 

essas ações. A negligência nesse tipo de intervenção pode reduzir a capacidade de controle de 

qualidade. 

 Tais bocas de lobo tem como função a retenção de partículas sólidas carreadas pelo 

escoamento superficial e o amortecimento de vazão de pico no escoamento superficial de 

drenagem pluvial, com o objetivo de atender o disposto na Resolução nº 09 da ADASA. 

 A captação dos deflúvios será realizada junto ao meio fio, através de boca de lobo em meio 

fio vazado. Para a definição da sua localização foi considerado caimento unilateral das vias. 

 Para o dimensionamento das bocas de lobos, adotou-se a capacidade máxima destes 

dispositivos como sendo 70 l/s. Para determinar o número de bocas de lobo, efetuou-se o cálculo 

da vazão de entrada em cada PV a partir do emprego da seguinte expressão baseada no Método 

Racional: 

𝑄𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝐶 × 𝑖 × 𝐴

360
 

 

 

Onde: 



 

SHN Quadra 1 Bloco D Conjunto A Sala 912 | Asa Norte |Brasília/DF | CEP 70.701-040| 061 3045 4749 | www.aria.eng.br                        
39 

 

QEntrada – Vazão de entrada num dado PV, em m³/s; 

C – Coeficiente de Escoamento do PV; 

i – intensidade de precipitação, em mm/h, calculado a partir da equação de chuva de Brasília (Vide 

Seção Erro! Fonte de referência não encontrada.) e tendo como parâmetros um tempo de 

recorrência de 10 anos e um tempo de concentração de 15 min; 

A – Área de contribuição do PV. 

360 – Fator de conversão tendo em vista a utilização da intensidade na unidade de mm/h e a área 

em ha. 

 Uma vez determinada a vazão de captação em cada PV, pode-se definir o número mínimo de 

bocas de lobo associado a cada PV dividindo-se a vazão de entrada pela capacidade de engolimento 

da boca de lobo (adotada em 70 l/s). 

• Meio Fio 

O detalhe dos meios-fios simples deverá seguir os padrões NOVACAP conforme desenho: 

▪ Meio-fio Padrão – DES-01/67-A. 

 

• Poços de Visita 

São caixas subterrâneas, visitáveis, de concreto ou alvenaria, que interligam dois ou mais 

trechos de rede e condutos de ligação. São dotados de um fuste com o topo no nível da superfície 

que é fechado com um tampão metálico, ou de concreto, removível. 

Os poços de visita (PVs) têm também a função de possibilitar o acesso de equipamentos para 

limpeza e manutenção da rede. O espaçamento máximo entre PVs é limitado pelo alcance desses 

equipamentos e não deverá exceder 60 m em áreas urbanizadas e 100m em áreas não urbanizadas, 

conforme recomenda o termo de referência da NOVACAP. 

Os detalhes dos poços de visita devem seguir os padrões NOVACAP conforme desenhos: 

▪ PV 400 a 600 – DES-150/018.1; 

▪ PV 800 – DES-150/397; 

▪ PV 1000 – DES-150/04; 
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▪ PV 1200 – DES-150/05; 

▪ PV 1500 – DES-150/06; 

• Condutos de Ligação 

São as tubulações que interligam as captações (BLs) aos poços de visita. Como via de regra 

adotou-se o diâmetro de 400 mm para bocas de lobo simples e 600 mm para bocas de lobo duplas 

ou triplas, sendo que, em todos os casos foram verificadas considerando a vazão de entrada nas 

BLs. 

• Reservatórios PEAD 

O projeto dos reservatórios prevê tecnologias avançadas em sistema de detenção através 

do emprego de tubos corrugados em Polietileno de alta densidade (PEAD). 

Alguns exemplos de estruturas de armazenamento designadas como reservatórios de 

detenção em PEAD são ilustrados a seguir: 

 

Figura 10: Detalhe de Tubos Corrugados de PEAD utilizados em sistemas de retenção e detenção. 
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Figura 11: Detalhe de Tubos Corrugados de PEAD utilizados em sistemas de retenção e detenção. 

 

 

Figura 12: Detalhe de Unidades de Qualidade de Água (UQA). 

 

 Os reservatórios em PEAD é uma solução inovadora na NOVACAP, assim, a proposta do 

projeto foi elaborada junto com a fiscalização de drenagem desta Companhia. 

 Como vantagens do sistema de PEAD em obras de retenção/detenção destacam-se: 

▪ Aproveitamento das áreas de implantação dos reservatórios para outros fins 

(estacionamento); 

▪ Redução do tempo de execução da obra; 

▪ Força estrutural – resistente a grandes alturas de aterramento e amplas cargas móveis; 
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▪ Resistência à abrasão – testes mostram que a perda de material de PEAD é de 15% a 25% 

em comparação ao de concreto reforçado; 

▪ Leveza – são 50% a 75% mais leves em comparação aos tubos de aço e representa 1/10 de 

peso dos tubos de concreto. 

Além das condições estabelecidas pela ADASA no que se refere à qualidade e quantidade, 

buscaram-se melhorias no controle de qualidade da água de chuva do projeto. 

A unidade consiste em uma placa vertical para captura dos sólidos e placa invertida para 

captura das partículas flutuantes, tais como óleos, graxas e detritos. Com elevações de acesso para 

a fácil limpeza e manutenção, e uma passagem secundária para impedir a re-suspensão de 

poluentes capturados em chuvas maiores que a primeira lavagem. 

Para este projeto estima-se a utilização de dois reservatórios, a localização destes pode ser 

vista nas figuras a seguir. 

 

Figura 13: Localização reservatório 1 Fonte: Aria 2021 

3.2.3 Drenagem Urbana – Interna Aos Lotes 

O sistema de drenagem pluvial proposto tem como princípio a manutenção ambiental da 

área de implantação buscando soluções a serem adotadas com intuito de não causar impacto nos 

corpos hídricos existentes. O sistema projetado segue o princípio da drenagem urbana sustentável, 
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que é o de garantir a qualidade da água e o ciclo hidrológico em todas as suas fases, evitando 

processos erosivos, enchentes e a perda da capacidade dos mananciais subterrâneos, mantendo a 

vazão natural dos cursos hídricos que receberão a água excedente de drenagem das áreas 

impermeabilizadas. 

Para melhorar o escoamento durante as chuvas é possível orientar as construções futuras 

quanto à drenagem dentro do empreendimento, buscando um cenário sustentável, onde parte do 

escoamento superficial das áreas impermeáveis drena para as áreas permeáveis promovendo a 

infiltração. 

Neste cenário de projeto de microdrenagem somente o excedente será lançado através de 

um sistema de tubulação de drenagem interna ao próprio lote. As construções são orientadas para 

serem construídas com telhado escoando para gramados, valas com armazenamento, etc. 

Para as áreas de armazenamento se sugere utilizar dispositivos simples que restrinja o 

escoamento à capacidade de vazão de saída correspondente a cada área de drenagem dentro. 

Assim, parte do volume produzido pelas áreas impermeáveis seria infiltrada nas áreas 

permeáveis existentes no empreendimento, e para o volume excedente, o mesmo deverá ser 

conduzido ao lançamento final através das redes internas ao lote, mas contará com sistemas de 

controle de vazão através de áreas de amortecimento a montante dos cursos hídricos e estruturas 

de dissipação na sua jusante sempre que necessário e que serão mais bem detalhadas nos projetos 

executivos a serem apresentados para a fase da Licença de Instalação. Essas áreas de 

amortecimento funcionarão como bacia de retenção de sedimento, bacia de contenção de água e 

reguladora de vazão, além de algumas dessas estruturas funcionarem como lagoas paisagísticas 

quando mantiverem lâmina de água tendo outra importante função que é melhoria do microclima 

especialmente em épocas de maior estiagem.  

Nos lançamentos previstos, propõe-se os dissipadores do tipo impacto, modelo Bradley-

Peterka, padrões NOVACAP. A seguir apresenta-se uma análise e aplicação do controle de 

escoamento, bem como o dimensionamento dos reservatórios previstos. 

3.2.3.1 Medidas Difusas De Controle De Escoamentos 
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As medidas difusas de controle de escoamentos, frequentemente denominadas soluções 

compensatórias ou alternativas, podem ser aplicadas em diferentes escalas espaciais, como o lote, 

espaços destinados a equipamentos urbanos, como centros comerciais, estruturas viárias, etc. 

A proposta de utilização de reservatório de detenção prevê o amortecimento do pico da 

vazão a jusante, reduzindo a seção hidráulica dos condutos e procurando melhorar a qualidade da 

água das enxurradas, haja vista que a quantidade de sedimentos produzidos na área é significativa. 

Esse tipo de dispositivo pode reter parte dos sedimentos para que sejam posteriormente retirados 

do sistema de drenagem. 

Alguns exemplos de estruturas de armazenamento designadas como reservatórios de 

detenção são ilustrados a seguir: 

 

Figura 14 – Implantação de estrutura de armazenamento em área urbana. 

Fonte: CODAU, 2009. 
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Figura 15: Reservatório de detenção de Santa Lúcia, em Belo Horizonte. 

 

Figura 16 – Reservatório de detenção, em São Paulo-SP. 

Fonte: PMAPSP, 2012. 

 

As principais orientações para o projeto de drenagem do empreendimento estão 

relacionadas a quanto às áreas internas tem capacidade na recuperação da infiltração e do 

armazenamento existente na área. Algumas das principais orientações para a elaboração definitiva 

de projeto para sua execução são as seguintes: 

▪ Utilização dos espaços livres para armazenamento e infiltração da água das áreas 

impermeáveis como telhados, passeios e estacionamentos; 

▪ Orientação da drenagem dos estacionamentos para áreas internas de armazenamento e 

infiltração sem saída de drenagem, funcionando como reservatórios; 

▪ Incentivo no uso de pavimentos permeáveis em área de pouco tráfego e pequena carga; 
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▪ Utilização de meio fio vazado que permite a água infiltrar nos gramados laterais; 

▪ Incentivo na manutenção de áreas verdes e gramadas proporcionando maior conforto 

térmico, pois o uso de superfícies duras, como os calçamentos aumenta de forma 

significativa a temperatura ambiente; 

A drenagem de toda área comum do empreendimento deve prioritariamente passar por 

superfícies de infiltração, como as bacias ou valas de retenção por exemplo. Este tipo de projeto 

permite reduzir contaminações e aumentar a infiltração do escoamento, protegendo os canais 

naturais de jusante. 

O armazenamento nos lotes acima de 600,00m2 (Lei Complementar Nº 929, de 28 de Julho 

de 2017) será utilizado para amortecer o escoamento, em conjunto com outros usos, como 

abastecimento de água, irrigação de grama e lavagem de superfícies ou de automóveis. 

 

 

Figura 17: Controle na fonte (Armazenamento no lote). 

 

A Figura 18 mostra o passeio com jardins rebaixados que recebem o escoamento. 
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Figura 18 – Jardins rebaixados que favorecem a infiltração. 

 

A Figura 19 ilustra a possibilidade de soluções de infiltração ou de armazenamento na escala 

de um ou de alguns quarteirões. Essas soluções podem estar associadas à implantação de áreas 

verdes e de praças, conforme ilustrado. 

 

 

Figura 19 – Poço de infiltração: esquema de implantação associado a uma praça. 

Fonte: PMAPSP, 2012. 

 

Uma alternativa para grandes áreas de estacionamento de veículos e vias locais (tráfego 

leve), é o emprego de soluções de infiltração de águas pluviais empregando pavimentos permeáveis 

conforme Figura 20. 
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Figura 20: Via local utilizando pavimento permeável. 

 

A Figura 21 apresenta exemplo de vala gramada que tem uma importante função 

especialmente no ambiente urbano e em vias de acesso, como estradas e rodovias. A vegetação nas 

valas além de permitir a melhoria da infiltração da água, estabiliza as valas com maior declividade 

natural. A utilização das valas por sua vez cria um ambiente de maior disponibilidade de infiltração 

da água da chuva, compensando as áreas laterais impermeabilizadas, favorecendo pela sua 

morfologia maior escoamento e infiltração. 

 

 

Figura 21 – Vala gramada. 

Fonte: PMAPSP, 2012. 

 

Para o controle da drenagem no empreendimento, faz-se necessário identificar, baseado na 

permeabilidade resultante e na impermeabilização proposta à área e dentro dos princípios legais 
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das diretrizes da ADASA, a necessidade e possibilidade de construir áreas para infiltração das águas 

dentro da proposta dos reservatórios de detenção, valas de infiltração além das áreas de infiltração, 

formando um grande sistema de gerenciamento das águas pluviais. 

3.2.3.2 Estimativa Dos Volumes – Fase De Planejamento 

Embora as variáveis hidrológicas, hidráulicas e fisiográficas da bacia, e também os riscos 

assumidos, sejam fundamentais no processo de definição dos volumes a reservar, é interessante o 

conhecimento prévio da ordem de grandeza que os volumes detidos podem assumir, tendo em vista 

a pesquisa de áreas disponíveis e as atividades preliminares de planejamento.      

Os métodos simplificados expeditos têm seu valor nessa fase inicial de tomada de decisão. 

Assim, foram analisados os volumes calculados pela Resolução Nº 9 da ADASA.  

Atualmente os sistemas de drenagem pluvial no Distrito Federal são submetidos às 

normativas da ADASA, estabelecidas pela Resolução nº 09, de 08 de abril de 2011. A referida 

resolução estabelece critérios e procedimentos para outorga de direito de uso de recursos hídricos 

para lançamento de águas pluviais em corpos de água de domínio do Distrito Federal, objetivando 

implantar soluções compensatórias de drenagem, agindo complementarmente às estruturas 

convencionais, evitando deste modo a transferência dos impactos para jusante do ponto de 

lançamento, através da utilização de dispositivos de infiltração, detenção e retenção das águas 

pluviais. Os principais aspectos considerados são: i) Critérios quantitativos - vazão máxima de 

lançamento; ii) Critérios qualitativos - tempo de detenção do sistema. 

Com relação aos critérios quantitativos, a ADASA estabelece que a vazão de lançamento 

consequente de plena ocupação da área de contribuição, deverá ser no máximo de 24,4 L/s/ha. 

Ainda em relação à questão quantitativa é preconizada a adoção de lagoas ou reservatórios para o 

amortecimento de vazões, para manter a vazão de pré-desenvolvimento do DF, sendo seu volume 

dado por: 

𝑉 = 4,705 . 𝐴𝑖 . 𝐴𝑐 

 

Onde, os termos representam: 

V = Volume do reservatório a ser implantado (m³); 

Ai = Proporção da área impermeável da área de contribuição (em percentual); 

Ac = Área de contribuição (ha). 
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É importante observar que o volume amortecido pelo reservatório de detenção será escoado 

lentamente, durante várias horas após a passagem do pico de vazão. Assim, os benefícios 

esperados, em termos de controle de cheias, incluem não apenas a atenuação de vazões como 

também a perda de sincronia de ocorrência de picos em relação às redes já em operação e que não 

possuem sistemas de controle quantitativo (reservatórios de detenção). 

Com relação aos critérios qualitativos o referido órgão dispõe que grande parte da poluição 

que vem na água pluvial é recolhida na primeira chuva, o que torna necessário a construção de 

estrutura de retenção a fim de que os sedimentos e poluentes existentes se depositem, e reduzam 

a carga a jusante. Segundo ainda a ADASA, o armazenamento da água de chuva durante um período 

de 24h reduz a carga de sólidos em até 80%. 

Para o atendimento destas condições, a referida Agência estabelece que os reservatórios 

devem possuir capacidade mínima definida pela seguinte equação. 

𝑉𝑞𝑎 = (33,8 + 1,80 . 𝐴𝑖). 𝐴𝑐 

Onde: 

Vqa é o volume a ser armazenado pelo critério da qualidade em metros cúbicos (m³); 

Ac é a área de contribuição (ha); 

Ai proporção de área impermeável em percentual (%). 

Para esgotar este volume em 24 horas, a vazão de saída é estimada em: 

𝑄 =
𝑉𝑞𝑎

86,4
 

 

Onde: 

Q é obtido em l/s. 

 

Cabe destacar que, conforme preconizado na Resolução ADASA Nº 09/2011, em casos de 

impossibilidade de atendimento das condições estabelecidas na referida resolução, poderão ser 

apresentados estudos alternativos que atestem a capacidade do corpo hídrico de receber vazão 

específica de lançamento diversa, ficando esses estudos sujeitos à aprovação da ADASA. 

Ainda em relação à Resolução supracitada, esta dispõe em seu capítulo V a possibilidade de 

redução do percentual da área impermeável a ser computado na determinação dos volumes dos 
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reservatórios quali-quantitativos (estabelecidos no §1º do Art. 7º e no §1º do Art. 8º), quando da 

adoção de medidas que favoreçam a infiltração da água no solo, sendo basicamente: 

 - aplicação de pavimentos permeáveis (blocos vazados com preenchimento de areia ou grama, 

asfalto poroso, concreto poroso): redução de até 60% (sessenta por cento) da área que utiliza estes 

pavimentos; 

 - desconexão das calhas de telhado de forma a direcionar a água para superfícies permeáveis 

com drenagem: redução de até 40% (quarenta por cento) da área de telhado drenada; 

 - desconexão das calhas de telhado de forma a direcionar a água para superfícies permeáveis 

sem drenagem: redução de até 80% (oitenta por cento) da área de telhado drenada; 

 - adoção de trincheiras de infiltração: redução de até 80%;  

 - direcionamento da água proveniente de superfície impermeável para dispositivos de 

infiltração sem saída: redução a ser estimada pela ADASA. 

A Tabela 9 apresenta o dimensionamento preliminar dos volumes de 

amortecimento/infiltração pelo Método da ADASA. 

Tabela 9: Dimensionamento preliminar dos volumes do(s) reservatório(s) pelo Método da ADASA. 

 

O cenário apresentado neste estudo visa reduzir ou minimizar os impactos advindos do 

crescimento urbano na sub-bacia e a previsão de metas de um desenvolvimento urbano 

sustentável. 

3.2.3.3 Áreas De Amortecimento Das Águas Pluviais 

RUA / CONJUNTO LOTE ÁREA ÁREA (há)

ÁREA 

IMPERM

EÁVEL 

(%)

VOLUME 

MÍNIMO (m3)

VAZÃO 

MÁXIMA 

(l/s)

VOLUME 

MÍNIMO (m3)

VAZÃO 

MÁXIMA (l/s)

 Av. Jardim Botânico 13 4020,964 0,4020964 60% 57,01726952 0,659922 113,5118137 9,81115216

 Av. Jardim Botânico 15 4373,574 0,4373574 60% 62,01727932 0,717793 123,465994 10,67152056

 Av. Jardim Botânico 17 4200,615 0,4200615 60% 59,5647207 0,689406 118,5833615 10,2495006

 Av. Jardim Botânico 18 4939,752 0,4939752 60% 70,04568336 0,810714 139,449199 12,05299488

Rua C 2 3469,472 0,3469472 60% 49,19711296 0,569411 97,94319456 8,46551168

Rua C 4 11588,054 1,1588054 60% 164,3186057 1,901836 327,1307644 28,27485176

Rua C 6 11143,403 1,1143403 60% 158,0134545 1,828859 314,5782667 27,18990332

Rua C 8 5383,292 0,5383292 60% 76,33508056 0,883508 151,9703332 13,13523248

Rua C 9 5598,948 0,5598948 60% 79,39308264 0,918901 158,058302 13,66143312

Rua C 11 3032,808 0,3032808 60% 43,00521744 0,497746 85,61616984 7,40005152

DIMENSIONAMENTO DOS RESERVATÓRIOS DE AMORTECIMENTO TR=10 ANOS
MÉTODO DA ADASA (RESOLUÇÃO Nº 09 DE ABRIL DE 2011)

ASPECTO QUALITATIVO ASPECTO QUANTITATIVO
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O amortecimento das águas pluviais dentro da área do empreendimento poderá ocorrerá 

de diferentes formas: 

▪ Através da construção de reservatórios de retenção/detenção com espaço de volume de 

acordo com o calculado, conforme visto na Tabela 9. Outra alternativa de projeto poderá 

incluir a criação de um espelho d’água, transferindo para as margens da bacia pistas para 

caminhada tanto quanto para a prática de ciclismo; 

▪ Através do uso das Unidades de Qualidade de Água (UQA), dispostas ao longo da rede de 

drenagem, buscando a retenção da primeira parte da chuva para garantir a qualidade da 

água pluvial; 

▪ Através de áreas verdes de infiltração associadas ao sistema viários, praças, etc., em que a 

água deverá ficar acumulada por algumas horas até desaparecer por infiltração, desde que 

não tenha drenagem para jusante, com ou sem depressão no terreno; 

▪ Através do armazenamento nos lotes, onde os microreservatórios domiciliares incorporam 

mudanças conceituais e de eficiência de controle. A principal mudança conceitual é de 

gestão urbana porque o microreservatório domiciliar transfere parte da responsabilidade 

pelo controle de escoamentos para a esfera privada, cabendo usualmente ao proprietário 

do lote sua implantação e manutenção.  

Assim, para o controle da drenagem no empreendimento, faz-se necessário identificar, 

baseado na permeabilidade resultante e na impermeabilização proposta à área, a necessidade e 

possibilidade de construir áreas para armazenamento e infiltração das águas pluviais, formando um 

grande sistema de gerenciamento das águas pluviais. 

No projeto executivo será realizado o detalhamento dos dispositivos que serão utilizados em 

cada lote, tendo em vista que estas áreas só serão incorporadas futuramente, e só então será 

possível o dimensionamento dos dispositivos de detenção. 

A proposta atende condições estabelecidas pela ADASA no que se refere à qualidade e 

quantidade, buscando o controle da poluição difusa com base em retenção da poluição residual. Os 

critérios aplicados no dimensionamento do reservatório de detenção preveem uma redução 

estimada em 80% dos sólidos totais gerados na área desenvolvida. 

Desta forma o projeto contempla a retenção da primeira parte da chuva correspondente ao 

escoamento superficial gerado por 22,5 mm de chuva para garantir a qualidade da água pluvial, 



 

SHN Quadra 1 Bloco D Conjunto A Sala 912 | Asa Norte |Brasília/DF | CEP 70.701-040| 061 3045 4749 | www.aria.eng.br                        
53 

 

considerando que as precipitações de Brasília são menores ou iguais a este valor em 95% para os 

valores anuais e 90% para o período chuvoso.  

Não existem normas quanto ao risco a ser adotado na análise da precipitação de projeto da 

drenagem da área. As normas de certificação ambiental LEED (US Green Building Council, 2009) 

adotam 2 anos e 24 horas de duração da chuva. As normas adotadas em Brasília (ADASA) utilizam a 

vazão de pré-desenvolvimento correspondente a 10 anos de tempo de recorrência. Para a 

macrodrenagem da área esta última especificação é a mais apropriada, enquanto a primeira se 

refere mais a qualidade da água de cidades com muita poluição aérea. 

Durante as obras de movimentação de terra para implantação da estrutura viária e das 

galerias de drenagem, o controle do escoamento superficial sobre as vias será efetuado através de 

construção de reservatórios de infiltração temporários, valetas e lombadas para direcionamento 

adequado das águas pluviais. Estas estruturas têm por objetivo reduzir o volume da enxurrada 

através de sua contenção e infiltração, adicionalmente os sedimentos arrastados junto com a água 

da enxurrada são contidos, evitando que os sedimentos arrastados alcancem os corpos hídricos. 

Observa-se ainda que o processo construtivo será realizado no menor prazo possível para 

que os solos não permaneçam expostos e priorizando as obras de terraplenagem na estação mais 

seca do ano. Será dado início ao processo de pavimentação e paisagismo também o mais breve 

possível, reduzindo-se o período em que o solo ficará exposto à ação das águas pluviais. 

 Como já foi supracitado tendo em vista a incorporação futura dos lotes, e a falta de dados 

finais do urbanismo, todos os detalhamentos, como a quantidade de lançamento final de cada lote, 

e sua necessidade, a possibilidade de recarga hídrica, e o detalhamento dos dispositivos a serem 

utilizados, serão apresentados no projeto executivo. 

3.2.4 Drenagem Superficial – Sistema Viário 

Neste item estão apresentadas as metodologias e as ferramentas utilizadas para verificação 

da capacidade hidráulica do dispositivo de drenagem superficial projetado. 

As metodologias adotadas integram o Manual de Drenagem de Rodovias, do DNIT – Edição 

de 2006. 

Os dispositivos de drenagem superficial deverão seguir os padrões DNIT conforme os 

desenhos: 
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▪ Meios-fios de Concreto (I) – MFC 01 a MFC 04; 

▪ Valetas de Proteção de Cortes – VPC 01 a VPC 04; 

▪ Valetas de Proteção de Aterros – VPA 01 a VPA 04; 

▪ Entradas para descidas D’Água – EDA 01 a EDA 02;  

▪ Descidas D´Água de Aterros Tipo Rápido (I) – DAR 01 a DAR 02; 

▪ Dissipadores de Energia Aplicáveis a Saídas de Sarjetas e Valetas – DES;  

▪ Dissipadores de Energia Aplicáveis a Saídas de Bueiros Tubulares e Descidas D’água de 

aterros – DEB;  

As bacias de acumulação deverão seguir os padrões DER-MG conforme desenho: 

▪ Orientações para Implantação de Bacias de Acumulação.  

O estudo do dimensionamento hidráulico dos dispositivos de drenagem superficial consiste 

na determinação da máxima extensão admissível, de modo que não ocorra o transbordamento da 

água. Esta extensão está condicionada à capacidade máxima de vazão de cada um dos dispositivos 

do sistema de drenagem. Para isto levou-se em consideração o tipo da obra e sua declividade de 

instalação, permitindo determinar o posicionamento das entradas d´água. 

3.2.4.1 Dimensionamento Hidráulico Do Dispositivo De Drenagem Superficial 

O dimensionamento destes dispositivos foi realizado de acordo com a seguinte sistemática: 

1°- Determinação da vazão de contribuição pelo Método Racional 

𝑄𝑝 =  
𝑐 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴

36 ∗ 104
 

  

Sendo: 

Qp = Descarga de Projeto, em m3/seg; 

i = intensidade de chuva, em cm/h, para o tempo de recorrência de 10 anos e tempo de 

concentração de 5 minutos; 

A = área de contribuição, em m²;  

36*104 = coeficiente de transformação de (cm/h) em (m/s), resultando Qp em m3/s; e 

c = coeficiente de escoamento superficial, adimensional, fixado de acordo com a tabela 

abaixo: 
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Tabela 10: Coeficiente de escoamento conforme a cobertura do solo. 

SUPERFÍCIES C 

Terreno natural 0,20 a 0,40 (de acordo com maior ou menor percentual de área ou argila) 

Talude 0,60 a 0,70 (segundo as mesmas características anteriores) 

Plataforma 0,90 

 

A área de contribuição pode ser formada por superfícies de diferentes coeficientes de 

escoamento superficial. Neste caso, o valor do coeficiente de escoamento final foi determinado pela 

média ponderada dos valores de coeficientes de escoamento adotados, usando como peso, as 

respectivas larguras dos implúvios. 

Logo: 

𝑐 =  
𝐿1 ∗ 𝑐1 + 𝐿2 ∗ 𝑐2 + ⋯ + 𝐿𝑛 ∗ 𝑐𝑛

∑ 𝐿𝑛
1

 

Sendo: 

L1 = faixa da plataforma da rodovia que contribui para o dispositivo considerado: 

L2 = largura da projeção horizontal equivalente do talude; 

L3 = largura do terreno natural; 

C1 = coeficiente de escoamento superficial da plataforma da rodovia; 

C2 = coeficiente de escoamento superficial do talude; 

C3 = coeficiente de escoamento superficial do terreno natural. 

 

2° - Determinação da capacidade de vazão dos dispositivos pela fórmula de Manning, 

associada à equação da continuidade. 

𝑉 =
𝑅

2
3∗𝐼

1
2 

𝑛
 𝑒 𝑄 = 𝐴𝑉 , sendo: 

 

V = velocidade de escoamento (m/s); 

R = raio hidráulico (m); 

I = declividade longitudinal do dispositivo (m/m); 
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n = coeficiente de rugosidade de Manning, considerado como sendo igual a 0,017 

(dispositivo revestido em concreto); 

Q = vazão máxima permissível (m³/s); e 

A = área da seção molhada (m²). 

Igualando-se a equação proposta pelo Método Racional e a fórmula de Manning, e 

considerando a área de implúvio como sendo igual a A = L * d, tem-se: 

𝑉 =
𝑐 ∗ 𝑖 ∗ 𝐿 ∗ 𝑑 

36 ∗ 104
 =

𝐴 ∗ 𝑅
2
3 ∗ 𝐼

1
2

𝑛
 

 

𝑑 = 36 ∗ 10 4 =
𝐴 ∗ 𝑅

2
3 ∗ 𝐼

1
2

𝑐 ∗ 𝑖 ∗ 𝐿 ∗ 𝑛
 

 

Na equação acima, os valores de A, R e n são conhecidos, conforme a seção escolhida; os 

valores de c, i e L, são conhecidos, em função da chuva de projeto, dos tipos de superfícies e das 

características geométricas da rodovia. A única variável existente é a declividade longitudinal (I); 

Determina-se o comprimento crítico e estabelece-se a velocidade de escoamento para este 

comprimento. Esta velocidade deve ser condicionada à velocidade limite de erosão do material 

utilizado no revestimento adotado para o dispositivo. 

No momento do projeto básico será apresentado a planilha de dimensionamento dos 

dispositivos. 
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4 PAVIMENTAÇÃO 

O pavimento é uma estrutura constituída por diversas camadas superpostas, de materiais 

diferentes, construída sobre o subleito, destinada a resistir e distribuir ao subleito simultaneamente 

esforços horizontais e verticais, bem como melhorar as condições de segurança e conforto ao 

usuário. O dimensionamento de um pavimento consiste na determinação das camadas de reforço 

do subleito, sub-base, base e revestimento, de forma que essas camadas sejam suficientes para 

resistir, transmitir e distribuir as pressões resultantes da passagem dos veículos ao subleito, sem 

que o conjunto sofra ruptura, deformações apreciáveis ou desgaste superficial excessivo. 

 

4.1 Classificação das Vias 

 

A classificação das vias permite a adequada estimativa de solicitações de veículos a que a via 

estará submetida em seu período de vida útil. Na presente classificação foi considerada a carga 

máxima legal no Brasil, que é de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla (100kN/ESRD). 

O tráfego e as cargas solicitantes na via a ser pavimentada deverão ser caracterizados de 

forma a instruir a aplicação dos métodos adotados. O parâmetro "N" constitui o valor final 

representativo dos esforços transmitidos à estrutura, na interface pneu/pavimento. O valor de "N" 

indica o número de solicitações previstas no período operacional do pavimento, por um eixo traseiro 

simples, de rodagem dupla, com 80 kN, conforme o Método do Corpo de Engenheiros do Exército 

dos EUA. 

A previsão do valor final de “N” deve tomar como base contagens classificatórias, para 

utilização dos tipos de tráfego abaixo relacionados. Quando houver disponibilidade de dados de 

pesagens de eixos, com a respectiva caracterização por tipos, o cálculo do valor final de "N" deverá 

seguir integralmente as recomendações e instruções do método de dimensionamento de 

pavimentos flexíveis do DNIT-1996. 

As vias urbanas a serem pavimentadas serão classificadas, para fins de dimensionamento de 

pavimento, de acordo com tráfego previsto para as mesmas, nos seguintes tipos: 

Tráfego Leve - Ruas de características essencialmente residenciais, para as quais 

não é previsto o tráfego de ônibus, podendo existir ocasionalmente passagens de 
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caminhões e ônibus em número não superior a 20 por dia, por faixa de tráfego, 

caracterizado por um número "N" típico de 105 solicitações do eixo simples padrão (80 

kN) para o período de projeto de 10 anos. 

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

caminhões e ônibus em número de 21 a 100 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado 

por número "N" típico de 5x105 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o 

período de 10 anos. 

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

caminhões ou ônibus em número 101 a 300 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado 

por número "N" típico de 2x106 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o 

período de 10 anos. 

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

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

caracterizado por número "N" típico de 2 x 107 solicitações do eixo simples padrão (80 

kN) para o período de projeto de 10 anos a 12 anos. 

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

de caminhões ou ônibus em número de 1001 a 2000 por dia, na faixa de tráfego mais 

solicitada, caracterizada por número "N" típico superior a 5x107 solicitações do eixo 

simples padrão (80 kN) para o período de 12 anos. 

Faixa Exclusiva de Ônibus - Vias para as quais é prevista, quase que 

exclusivamente, a passagem de ônibus e veículos comerciais (em número reduzido), 

podendo ser classificadas em: 

• Faixa Exclusiva de Ônibus com Volume Médio - onde é prevista a passagem 

de ônibus em número não superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva" de 

tráfego, caracterizado por número "N" típico de 10’ solicitações do eixo 

simples padrão (80 kN) para o período de 12 anos. 

• Faixa Exclusiva de Ônibus com Volume Elevado - onde é prevista a passagem 

de ônibus em número superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva" de tráfego, 

caracterizado por número "N" típico de 5 x 107 solicitações do eixo simples 

padrão (80 kN) para o período de 12 anos 
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Tabela 11: Classificação das vias e parâmetros de tráfego. 

 

Segundo o IP-02 PMSP Classificação das Vias: 

N = valor obtido com uma taxa de crescimento de 5% ao ano, durante o período de projeto; 

Vo = volume diário de ônibus e caminhões. 

e = fator equivalente por classe de via. 

Notas: 

(1) Majorado em função do tráfego (excesso de frenagem e partidas) 

(2) Números de solicitações adotadas: 

N = 365 x 10 x Vo x 1,25 x e = 4560.Vo.e      (1) 

N = 365 x 12 x Vo x 1,30 x e = 5690.Vo.e      (2) 

Considerando somente o volume de caminhões e ônibus e taxa de crescimento de 5% a.a. 

(3) Equivalente expresso em no de solicitações do eixo padrão de 82 kN (equivalência do DNIT). 

(4) O período de projeto adotado é de 10 anos, em função da duração máxima da camada asfáltica de 

revestimento (oxidação de ligante), sendo o período recomendado pelo método de dimensionamento do DER/SP 

(667122), DNIT, e embasado no método da AASHTO. 

Quanto ao estudo de tráfego, as vias foram classificadas de acordo com o tráfego previsto 

para os locais e em função do aumento da demanda. A classificação das vias foi definida pelo projeto 

urbanístico, levando em consideração o desenvolvimento da área de projeto e regiões do entorno.  
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Para o Parcelamento Vila dos Bosques especificamente para as vias externas de acesso ao 

empreendimento e as vias internas, foi adotado a seguinte classificação para as vias: 

• Via Local, Tráfego Leve com N característico de 105. 

Para o Parcelamento Vila dos Bosques, serão adotados valores específicos extraídos da  de 

classificação das vias e parâmetros de tráfego IP-02 da Prefeitura de São Paulo. 

Também serão adotadas as seguintes premissas para o referido projeto: 

▪ A seção tipo das vias terá caimento de 2% para os bordos, ou conforme a geometria da via 

seguindo o projeto geométrico; 

▪ O greide de projeto será lançado, preferencialmente, colado no leito existente; 

▪ Quando for observada a existência de entulhos e/ou depósito de lixos a uma profundidade 

inferior a 1,0 metro do greide da via, será efetuado um dimensionamento de pavimento, 

levando-se em consideração a troca desta camada por uma de reforço com material a ser 

especificado neste relatório e com CBR maior ou igual ao CBRprojeto; 

▪ Para os locais onde o greide da terraplenagem está acima do terreno natural, dever-se-á 

utilizar material de aterro com CBR ≥ 8,0%, e o grau de compactação deverá ser 100% da 

energia do proctor normal. 

▪ Para os locais onde o material de sub-leito for inferior ao CBR 8,0%, dever-se-á utilizar 

material de aterro com CBR ≥ 8,0% na espessura de 20cm com compactação ≥ 100% do 

Proctor Normal; estes locais estão indicados na planta de localização dos ensaios CBR Anexo 

II. 

▪ Para esse estudo optou-se por pavimento do tipo flexível, pois é uma estrutura que demanda 

menor custo de implantação e que é muito utilizado nas vias do Distrito Federal e Entorno. 

Também é um pavimento que é executado com rapidez; 

▪ Os pavimentos flexíveis são constituídos por revestimento asfáltico sobre a camada de base 

granular ou de base de solo estabilizado granulometricamente, onde os esforços 

provenientes do tráfego são absorvidos pelas diversas camadas constituintes da estrutura 

do pavimento flexível. 
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4.2 Estudo Geotécnico do Subleito 

A construção de um pavimento exige o conhecimento não só dos materiais constituintes das 

camadas deste, mas também dos materiais constituintes do subleito e daqueles que possam 

interferir na construção de drenos, acostamentos, cortes e aterros. 

Os serviços geotécnicos serão desenvolvidos quando projeto básico e divididos basicamente 

em serviços de campo e de escritório. Todos os serviços foram executados segundo procedimentos 

normatizados, obedecendo-se a seguinte ordem: 

• ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

• Normas da NOVACAP; 

• PMSP – Prefeitura Municipal de São Paulo; 

• Métodos de Ensaios/DNER; 

4.2.1 Ensaios Geotécnicos 

Os ensaios serão feitos, principalmente, para avaliar os materiais entre 0,0 e 1,5 metro, 

abaixo do greide de fundação do pavimento. Visando caracterizar esses materiais, foram realizados 

os seguintes ensaios geotécnicos: identificação táctil – visual incluindo a cor de cada camada, 

compactação, Índice de Suporte Califórnia (I.S.C.), expansão, granulometria, umidade, limites de 

liquidez e plasticidade. Juntamente com os ensaios CBRs foram executados ensaios de 

Caracterização do Solo (CS). 

4.2.2 Cálculo do CBR de projeto 

Quando em posse dos dados geotécnicos, os resultados dos ensaios de CBR, para fins de 

dimensionamento do pavimento, foram tratados estatisticamente. Assim, considerando-se que os 

dados seguem uma distribuição normal, utilizamos o plano de amostragem usado pela IP-03 - 

Instrução Geotécnica da Prefeitura Municipal de São Paulo, IP-04 – Dimensionamento de 

Pavimentos Flexíveis para Tráfego Leve e Médio, IP-05 Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis 

Tráfego Meio Pesado, Pesado, Muito Pesado e Faixa Exclusiva de Ônibus , para a análise estatística 

dos resultados dos ensaios, como segue abaixo: 

Para garantir que o CBR de projeto (CBRp) apresente 90% de nível de confiança, tem-se: 
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CBRp = CBR̅̅ ̅̅ ̅̅ −
S x 𝑡0,90

√n
          (3) 

Onde: 

CBR̅̅ ̅̅ ̅̅ =  
∑ CBRi 

 n
 e           (4) 

𝑆 =  √
∑(CBRi−CBR̅̅ ̅̅ ̅̅ )2

n−1
          (5) 

 

Onde: 

CBRi – CBR Individual; 

𝐂𝐁𝐑̅̅ ̅̅ ̅̅  = CBR Médio; 

S = desvio Padrão; 

T 0,90 = valores de student; 

n = número de amostras. 

A tabela abaixo mostra os valores “t’’ de Student para diversos níveis de confiança. 

Tabela 12 : Valores "t" de Student para este nível de confiança. 
Fonte : Teste de Hipóteses 

 

 

Utilizando inúmeros ensaios de CBR feitos na região onde está localizado o 

empreendimento, utilizou-se como CBR de projeto o valor 8.0%. 

 

 

 

n 0.600 0.750 0.900 0.950 0.975 0.990 0.995 1.000 n 0.600 0.750 0.900 0.950 0.975 0.990 0.995 1.000

1 0.325 1.000 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 636.619 18 0.257 0.688 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.922

2 0.289 0.816 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 31.598 19 0.257 0.688 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.883

3 0.277 0.765 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 12.924 20 0.257 0.687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.850

4 0.271 0.741 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 8.610 21 0.257 0.686 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.819

5 0.267 0.727 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 6.869 22 0.256 0.686 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.792

6 0.265 0.718 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.959 23 0.256 0.685 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.768

7 0.263 0.711 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 5.408 24 0.256 0.685 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.745

8 0.262 0.706 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 5.041 25 0.256 0.684 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.725

9 0.261 0.703 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.781 26 0.256 0.684 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.707

10 0.260 0.700 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.587 27 0.256 0.684 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.689

11 0.260 0.697 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.437 28 0.256 0.683 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.674

12 0.259 0.695 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318 29 0.256 0.683 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.660

13 0.259 0.694 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 4.221 30 0.256 0.683 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.646

14 0.258 0.692 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 4.140 40 0.255 0.681 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.551

15 0.258 0.691 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 4.073 60 0.254 0.679 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.460

16 0.258 0.690 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 4.015 120 0.254 0.677 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 3.373

17 0.257 0.689 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.965 ∞ 0.253 0.674 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.291

P (tn ≤ x) P (tn ≤ x)
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4.3 Definição dos Parâmetros de Projeto 

A incidência total do tráfego no período de projeto expressada pelo número “N” de 

solicitações do eixo padrão simples de 10 t foi adotada, conforme exposto anteriormente na Tabela 

1. 

• Via Local, Tráfego previsto Leve com N característico de 105; 

• Via Local e Coletora, Tráfego Médio com N característico de 5 x 105; 

• Via Coletora e Estrutural, Meio Pesado com N característico de 2 x 106. 

A planta contendo a classificação das vias pode ser vista no anexo IV. 

4.3.1 Coeficientes de Equivalência Estrutural (k) 

O coeficiente de equivalência estrutural de um material, definido como a relação entre as 

espessuras de uma base granular e de uma camada com material que apresenta o mesmo 

comportamento, foi determinado conforme os materiais previamente selecionados, mostrados na 

Tabela 13. 

Tabela 13 : Coeficientes de equivalência estrutural. Fonte: IP-04 Dimensionamento Tráfego Leve e Médio - PMSP 

 

Os coeficientes de equivalência estrutural das principais camadas dos pavimentos foram 

designados genericamente por: 

CAMADA DO PAVIMENTO COEFICIENTE ESTRUTURAL (K)

Base ou Revestimento de Concreto Asfáltico 2.00

Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactada com Rolo 2.00

Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduação Densa/Binder 1.80

Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduação Densa 1.40

Base ou Revestimento Asfáltico por Penetração 1.20

Paralelepípedos 1.00

Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidráulico e Estabilizados 

Granulometricamente
1.00

Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos ≤ 1,00

Reforço do Subleito ≤ 1,00

Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resistência à compressão aos 7 dias, 

superior a 4,5 Mpa
1.70

Base de BGTC, com resitência à compressão aos 7 dias, entre 2,8 e 4,5 Mpa 1.40

Base de Solo-Cimento, com resistência à compressão aos 7 dias, menor que 2,8 

e maior ou igual a 2,1 Mpa
1.20

Base de Solo Melhorado com Cimento, com resistência à compressão aso 7 dias, 

menor que 2,1 Mpa
1.00
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▪ KR= coeficiente estrutural da camada de revestimento; 

▪ KB= coeficiente estrutural da camada de base; 

▪ KS= coeficiente estrutural da camada de sub-base; 

▪ Kref= coeficiente estrutural da camada de reforço. 

4.3.2 Determinação da Espessura Total do Pavimento 

Definido o tipo de tráfego do pavimento e determinado o suporte representativo do 

subleito, a espessura total básica do pavimento (HSL), em termos de material granular, será fixada 

de acordo com os ábacos das Figuras e tabelas a seguir. 

 

Figura 22 : Ábaco de Dimensionamento Tráfego Leve Fonte: IP-04 Dimensionamento Trafego Leve e Médio – PMSP 

 

Tabela 14 : Valores Tabelados Fonte: US Army Corps of Engineers) 

 

 

Figura 23 : Ábaco de Dimensionamento Tráfego Médio Fonte: IP-04 Dimensionamento Trafego Leve e Médio - PMSP 

Tabela 15 : Valores Tabelados Fonte: DNIT 
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Figura 24 : Ábaco de Dimensionamento Tráfego Meio Pesado, Pesado, Muito Pesado e Faixa Exclusiva de Ônibus 
Fonte: IP-05 Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis, Tráfego Meio Pesado, Pesado, Muito Pesado e Faixa 

Exclusiva de Ônibus - PMSP 

 

Tabela 16 : Valores Tabelados Fonte: PMSP 

 

4.3.1 Tipo e Espessura da Camada de Rolamento  

O revestimento asfáltico será constituído de uma camada de Concreto Betuminoso Usinado 

a Quente (CBUQ) com a espessura mínima (R) apresentada no Tabela 8. 

Tabela 17 : Espessuras mínimas de revestimento Fonte: ARIA 

TRÁFEGO TIPO DE REVESTIMENTO ESPESSURA (R) em cm 

LEVE CBUQ 3,5 

MÉDIO CBUQ 5,0 



 

SHN Quadra 1 Bloco D Conjunto A Sala 912 | Asa Norte |Brasília/DF | CEP 70.701-040| 061 3045 4749 | www.aria.eng.br                        
66 

 

MEIO PESADO CBUQ 7,0 

 

4.3.1 Espessuras das Demais Camadas conforme IP-04 PMSP 

Uma vez determinada a espessura total do pavimento (HSL), em termos de material granular, 

e fixada a espessura do revestimento (R), procede-se ao dimensionamento das espessuras das 

demais camadas, ou seja, da base, sub-base e quando necessário do reforço do subleito, levando 

em conta os materiais disponíveis para cada uma delas, seus coeficientes de equivalência estruturais 

e suas capacidades de suporte, traduzidas pelos respectivos CBR. 

As espessuras da base (B), sub-base (hSB) e do reforço do subleito (hREF) são obtidas pela 

resolução sucessiva das seguintes inequações: 

 

R x KR + B x KB ≥ HSB          (9) 

R x KR + B x KB + hSB x KSB ≥ HREF         (10) 

R x KR + B x KB + hSB x KSB + hREF + KREF ≥ HSL       (11) 

Onde: 

KR, KB, KSB, KREF representam os coeficientes estruturais do revestimento, da base, da sub-

base e do reforço do subleito, respectivamente; HSB, HREF e HSL são as espessuras em termos de 

material granular, para materiais com CBRSB, CBRREF e CBRSL, respectivamente (ver esquema 

elucidativo para cálculo de espessuras abaixo). 

De posse dos parâmetros descritos acima, e com os materiais a serem utilizados na estrutura 

do pavimento, determinaram-se as espessuras das camadas do pavimento, conforme esquema 

elucidativo da  Figura 25 a seguir. 
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Figura 25 : Esquema Elucidativo Fonte: IP-04 Dimensionamento Trafego Leve e Médio – PMSP 

 

4.4 Pressupostos do Dimensionamento 

4.4.1 Drenagem 

O dimensionamento parte do pressuposto que haverá sempre uma drenagem superficial 

adequada e que o lençol d’água subterrâneo deverá estar localizado a pelo menos 1,00 m em 

relação ao greide de terraplenagem. Caso esta condição não seja atendida, o mesmo deverá ser 

rebaixado através de drenos ou a projetista deverá apresentar solução alternativa e submetê-la à 

aprovação da NOVACAP. 

4.4.2 Condições das Camadas da Estrutura do Pavimento 

O dimensionamento pressupõe, também, que sejam inteiramente satisfeitos os requisitos 

de controle e recebimento conforme as Especificações da NOVACAP. 

4.4.3 Infra-Estrutura das Vias 

Pressupõe-se que as vias a serem pavimentadas sejam dotadas de toda a infraestrutura, 

redes de água e esgoto, e captação de água superficial, executada de acordo com as especificações 

de serviço dos órgãos competentes. 
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4.5 Dimensionamento das Estruturas do Pavimento 

Nos procedimentos a seguir encontra-se os cálculos do dimensionamento do pavimento 

para Tráfego Via Local, Tráfego previsto Leve com N característico de 105, Via Local e Coletora, 

Tráfego Médio com N característico de 5 x 105 e Via Coletora e Estrutural, Meio Pesado com N 

característico de 2 x 106. Conforme IP-04 Dimensionamento Leve e Médio – PMSP, IP-05 

Dimensionamento Meio Pesado, Pesado, Muito Pesado e Faixa Exclusiva de Ônibus - PMSP. 

4.5.1 Cálculos das Espessuras das Camadas do Pavimento (IP-04 PMSP) – Tráfego Leve 

Característica das Vias, N de projeto e CBRproj 

• Via Local, Tráfego Leve; 

• N = 105 solicitações do eixo simples padrão; 

• CBRproj  = 12,0%. 

a) Materiais Adotados: 

• Revestimento: Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), na espessura R = 3,50 

centímetros e coeficiente estrutural KR = 2,0; 

• Base: Brita Graduada, com CBR  60% e expansão  0,5%, na espessura B e coeficiente 

estrutural KB = 1,0; 

• Sub-base: Solo proveniente de Jazida, com CBR  30% e expansão  1,0%, na espessura 

HSB e coeficiente estrutural KSB = 1,0. 

4.5.1.1 Cálculos das Espessuras das Camadas do Pavimento (IP-04 PMSP) - para Ruas G1 e G2 (IP-04 
PMSP) – Tráfego Leve 

 

b) Cálculo da espessura da Base:  

Adotando-se o valor do suporte CBR= 20% (definido pelo método de dimensionamento) 

para a camada de sub-base, obtém-se no ábaco de dimensionamento (Figura 3), o valor HSB = 15,0 

centímetros e com a utilização da inequação (12) obtém-se a espessura mínima para a camada de 

base: 

R x KR + B x KB  HSB           (12) 

3,5 x 2,0 + B x 1,0  15,0 cm 
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7,0 + B  15,0 cm 

B  8,0 cm 

Adotar B = 15,0 cm. 

 

c) Cálculo da espessura de Sub-base: 

Adotando-se o valor de suporte CBR médio (estatístico) para o subleito da ordem de 12,0%, 

obtém-se no ábaco (Figura 3), o valor de HREF = 21,0 centímetros. Fixando-se a espessura (B) para a 

camada de base granular em 15,0 centímetros (inequação 13) e através da resolução da inequação 

(18), determina-se a espessura mínima para a camada de sub-base. 

R x KR + B x KB + HSB x KSB  HREF          (13) 

3,50 x 2,0 + 15,0 x 1,0 + HSB x 1,0  22,0 cm 

7,0 + 15,0 + HSB  22,0 cm 

HSB  0,0 cm 

 

Adotando uma base de 15,0 cm não e preciso a camada de sub-base. 

Assim, o pavimento apresentará estrutura composta de revestimento, base e sub-base com 

as seguintes espessuras: 

▪ Revestimento = 3,50 centímetros; 

▪ Base = 15,0 centímetros; 

 

Figura 26 : Ábaco indicando os valores para o dimensionamento do pavimento Trafego Leve Fonte: ARIA 
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Tabela 18 : Resumo das espessuras dos pavimentos para Tráfego Leve Fonte: ARIA 

 

4.5.2 Dimensionamento para Tráfego Médio ( IP-04 – PMSP ) 

Característica das Vias, N de projeto e CBRproj 

• Via Local, Tráfego Médio; 

• N = 5 x 105 solicitações do eixo simples padrão; 

• CBRproj  = 8,0%. 

d) Materiais Adotados: 

• Revestimento: Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), na espessura R = 5,0 

centímetros e coeficiente estrutural KR = 2,0; 

• Base: Brita Graduada, com CBR  80% e expansão  0,5%, na espessura B e coeficiente 

estrutural KB = 1,0; 

• Sub-base: Solo proveniente de Jazida, com CBR  40% e expansão  1,0%, na espessura 

HSB e coeficiente estrutural KSB = 1,0. 

4.5.2.1 Cálculos das Espessuras das Camadas do Pavimento (IP-04 PMSP) – Tráfego Médio 

 

e) Cálculo da espessura da Base: 

Adotando-se o valor do suporte CBR= 20% (definido pelo método de dimensionamento) 

para a camada de sub-base, obtém-se no ábaco de dimensionamento, o valor HSB = 26,0 centímetros 

e com a utilização da inequação obtém-se a espessura mínima para a camada de base: 

Espessura (cm) Camada 

3,50 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), CAP-30/45 - FX-C 

 Imprimação CM-30, taxa de aplicação 1,2 l/m2 

15,0 
Base de Brita Graduada c/ CBR min = 60%, GC ≥ 100% - Proctor 

Modificado 

15,0 
Regularização e Compactação do Subleito a 100% do Proctor 

Norma, GC ≥ 100% 
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R x KR + B x KB  HSB          (14) 

5,0 x 2,0 + B x 1,0  26,0 cm 

10,0 + B  26,0 cm 

B  16,0 cm 

Adotar B = 16,0 cm. 

 

f) Cálculo da espessura de Sub-base: 

Adotando-se o valor de suporte CBR médio (estatístico) para o subleito da ordem de 8,0%, 

obtém-se no ábaco (Figura 4), o valor de HREF = 44,0 centímetros. Fixando-se a espessura (B) para a 

camada de base granular em 16,0 centímetros e através da resolução da inequação, determina-se 

a espessura mínima para a camada de sub-base. 

R x KR + B x KB + HSB x KSB  HREF         (15) 

5,0 x 2,0 + 16,0 x 1,0 + HSB x 1,0  44,0 cm 

10,0 + 16,0 + HSB  44,0 cm 

HSB  18,0 cm 

Adotar 18.0 cm. 

 

Assim, o pavimento apresentará estrutura composta de revestimento, base e sub-base com 

as seguintes espessuras: 

▪ Revestimento = 5,0 centímetros; 

▪ Base = 16,0 centímetros; 

▪ Sub-base = 18,0 centímetros. 
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Figura 27 : Ábaco indicando os valores para o dimensionamento do pavimento Tráfego Médio Fonte: ARIA 

 

Tabela 19 : Resumo das espessuras dos pavimentos para Tráfego Médio Fonte: ARIA 

 

4.5.3 Dimensionamento para Tráfego Meio Pesado ( IP-05 – PMSP ) 

Característica das Vias, N de projeto e CBRproj 

• Via Local, Tráfego Meio Pesado; 

• N = 2 x 106 solicitações do eixo simples padrão; 

• CBRproj  = 8,0%. 

 

Espessura (cm) Camada 

5,0 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), CAP-30/45 - FX-C 

 Imprimação CM-30, taxa de aplicação 1,2 l/m2 

16,0 
Base de Brita Graduada ou Cascalho Laterítico c/ CBR min = 80%, 

GC ≥ 100% - Proctor Modificado 

18,0 
Sub-base de solo proveniente de Jazida, CBR min = 40%, GC ≥ 

100% - Proctor Intermediário 

15,0 
Regularização e Compactação do Subleito a 100% do Proctor 

Normal, GC ≥ 100%. 
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g) Materiais Adotados: 

• Revestimento: Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), na espessura R = 7,0 

centímetros e coeficiente estrutural KR = 2,0; 

• Base: Brita Graduada, com CBR  80% e expansão  0,5%, na espessura B e coeficiente 

estrutural KB = 1,0; 

• Sub-base: Solo proveniente de Jazida, com CBR  40% e expansão  1,0%, na espessura 

HSB e coeficiente estrutural KSB = 1,0. 

4.5.3.1 Cálculos das Espessuras das Camadas do Pavimento (IP-05 PMSP) – Tráfego Meio Pesado 

h) Cálculo da espessura da Base:  

Adotando-se o valor do suporte CBR= 20% (definido pelo método de dimensionamento) 

para a camada de sub-base, obtém-se no ábaco de dimensionamento, o valor HSB = 26,00 

centímetros e com a utilização da inequação obtém-se a espessura mínima para a camada de base: 

R x KR + B x KB  HSB          (16) 

7,0 x 2,0 + B x 1,0  26,0 cm 

14,0 + B  26,0 cm 

B  12,0 cm 
Adotar B = 12,0 cm. 

 

i) Cálculo da espessura de Sub-base: 

Adotando-se o valor de suporte CBR médio (estatístico) para o subleito da ordem de 8,0%, 

obtém-se no ábaco, o valor de HREF = 46,0 centímetros. Fixando-se a espessura (B) para a camada de 

base granular em 12,0 centímetros e através da resolução da inequação, determina-se a espessura 

mínima para a camada de sub-base. 

R x KR + B x KB + HSB x KSB  HREF          (17) 

7,0 x 2,0 + 12,0 x 1,0 + HSB x 1,0  46,0 cm 

14,0 + 12,0 + HSB  46,0 cm 

HSB  20,0 cm 
 Adotar 20.0 cm. 

Assim, o pavimento apresentará estrutura composta de revestimento, base e sub-base com 

as seguintes espessuras: 

▪ Revestimento = 7,0 centímetros; 
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▪ Base = 12,0 centímetros; 
▪ Sub-base = 20,0 centímetros. 

 

Figura 28 : Ábaco indicando os valores para o dimensionamento do pavimento Meio Pesado Fonte: ARIA 

 

Tabela 20 : Resumo das espessuras dos pavimentos para Tráfego Meio Pesado Fonte: ARIA 

 

Espessura (cm) Camada 

7,0 
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),  CAP-

30/45 - FX-C 

 Imprimação CM-30, taxa de aplicação 1,2 l/m2 

12,0 
Base de Brita Graduada c/ CBR min = 80%, GC ≥ 

100% - Proctor Modificado 

20,0 
Sub-base de solo proveniente de Jazida, CBR min = 

40%, GC ≥ 100% - Proctor Intermediário 

15,0 
Regularização e Compactação do Subleito a 100% 

do Proctor Normal, GC ≥ 100%. 
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5 ANEXO I – CONCEPÇÃO ÁGUA 
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6 ANEXO II – CONCEPÇÃO ESGOTO 
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7 ANEXO III – PLANTA DE DRENAGEM 
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8 ANEXO IV - PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO 
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