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“Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações”       

                        

    Artigo 225, Constituição Federal 
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RESUMO 
 

As enchentes urbanas são causadas principalmente pela incapacidade das cidades 
em reter as águas provenientes da chuva. Essa incapacidade é ocasionada pelo fato 
de que a impermeabilização generalizada da superfície dos centros urbanos faz com 
que sejam lançados sobre o sistema de drenagem crescentes volumes de água, e 
esse sistema não lhes conseguem dar a devida vazão. Acresça-se a isso o fato de 
que o excesso de córregos canalizados e o intenso assoreamento por sedimentos, 
lixo e entulho que atinge todo o sistema de drenagem urbana só fazem agravar esse 
problema. Como forma de amenizar esse problema, existem diversos dispositivos 
que visam o aumento da retenção das águas da chuva, e uma das soluções consiste 
na construção de dispositivos capazes de mitigar os problemas causados pelo 
excesso de escoamento. Uma destas soluções são as chamadas bacias de 
detenção. Belo Horizonte tem adotado tais dispositivos para enfrentamento das 
inundações recorrentes, com algumas bacias já implantadas com sucesso, e outras 
em fase de projeto. A operação e manutenção destes dispositivos tornam-se 
medidas obrigatórias e prioritárias para o bom desempenho e a vida útil dos 
mesmos. Tornando-se fundamental o estabelecimento de programas de 
monitoramento e manutenção. O objetivo deste trabalho é a elaboração de um plano 
de manutenção dos dispositivos implantados, de forma a garantir a maior eficiência 
das bacias de detenção durante o horizonte de projeto, sua vida útil. 
 
   
Palavras chave:  Contenção de cheias; Bacia de detenção; Operação; Manutenção. 
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ABSTRACT 

 

Urban floods are caused mainly by the inability of cities to withhold rainwater. This 
incapacity is caused by the fact that the generalized waterproofing of the surface of 
the urban centers causes that increasing volumes of water are thrown on the 
drainage system, and this system can not give them the right flow. Added to this is 
the fact that the excess of channeled streams and the intense sedimentation by 
sediment, rubbish and debris that affects the entire urban drainage system only 
exacerbate this problem. As a way to alleviate this problem, there are several devices 
that aim to increase the retention of rainwater, and one of the solutions consists in 
the construction of devices able to mitigate the problems caused by the excess flow. 
One such solution is the so-called detention basins. Belo Horizonte has adopted 
such devices to cope with recurrent floods, with some basins already successfully 
implanted, and others in the design phase. The operation and maintenance of these 
devices become obligatory and priority measures for their good performance and 
their useful life. The establishment of monitoring and maintenance programs is 
fundamental. The objective of this work is the elaboration of a plan of maintenance of 
the implanted devices, in order to guarantee the greater efficiency of the detention 
basins during the project horizon, its useful life. 
 
Key words:  Containment of floods; Detention basin; Operation, Maintenance. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Inundações e enchentes são fenômenos naturais que ocorrem com 

frequência nos cursos d’água, geralmente deflagrados por chuvas fortes e rápidas 

ou chuvas de longa duração. Esses eventos naturais têm sido intensificados, 

principalmente nas áreas urbanas, por atividades antrópicas. Embora tenha suas 

origens em processos naturais, as enchentes e inundações podem ser 

potencializadas pelas atividades humanas, tanto no meio rural, quanto no meio 

urbano.  

A causa dos problemas relacionados à drenagem urbana está na 

impermeabilização do solo, desmatamento da vegetação, ocupação das várzeas, 

estruturação do sistema viário em vias de fundo de vale, erosão e assoreamento, 

lixo e poluição, retificação e canalização de rios, situações que são agravadas pela 

ausência de planos urbanísticos específicos. A impermeabilização do solo e o 

desmatamento da vegetação, resultante do desenvolvimento urbano, alteram as 

condições naturais de infiltração, diminuem o atrito da água com o solo e aumentam 

a velocidade de escoamento, dessa forma, reduz-se o tempo que a água permanece 

na bacia e a evapotranspiração. O que acarreta uma elevação do volume de água a 

ser escoado superficialmente e pode provocar erosão. 

Além desses fatores, os problemas das enchentes, inundações, 

desabamentos ou deslizamentos de terras são agravados pela ocupação de áreas 

ilegais. Nessas situações, a população constrói em áreas consideradas de risco, tais 

como áreas de proteção ambiental, nessas áreas, normalmente, os solos são 

constituídos por rochas decompostas, de grande declividade e pouca segurança. 

Situação que se agrava pela conjugação a outros problemas ambientais e sanitários, 

como erosão e doenças. 

O assoreamento é um dos maiores problemas em sistemas aquáticos 

urbanos. É o processo de deposição de sedimentos no corpo d’água, originado pelo 

arrastamento de partículas de solo, pelas águas de chuva, até os sistemas 

aquáticos, diminuindo a profundidade, prejudicando diversos usos dos corpos 

d´água. O processo de assoreamento diminui a capacidade de vazão do corpo 
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d’água e aumenta a área de inundação, o que contribui para a intensificação das 

enchentes. É um processo de ocorrência natural, mas que pode ser acelerado em 

decorrência das atividades humanas. 

Nas áreas urbanas, as principais consequências das enchentes e 

inundações são os danos materiais, os problemas sanitários (risco de contágio por 

doenças de veiculação hídrica) e, em casos extremos, perdas de vida. A canalização 

e a retificação dos rios, não resolvem completamente esses problemas, uma vez que 

alteram o comportamento das inundações, porém as outras causas, citadas 

anteriormente, não são resolvidas e as inundações e enchentes continuam a 

continuam a acontece, em escalas cada vez mais amplas. 

 

1.1 Problema 

 

A política atual de desenvolvimento da drenagem nas cidades baseia-se no 

conceito de “escoar a água o mais rapidamente possível". Esse conceito, nos países 

desenvolvidos, foi abandonado a partir do início da década de 1970. Quando se 

passou a adotar a solução de retenção e infiltração no local da precipitação. A 

solução convencional tem como consequência imediata o acréscimo das vazões de 

ponta da rede de drenagem, causando inundações à jusante dos loteamentos por 

insuficiência de capacidade dos coletores. A impermeabilização das superfícies 

agrava, ainda mais, os problemas de inundação, uma vez que a pluviosidade que se 

infiltraria no solo, passa a escoar superficialmente. 

Em Belo Horizonte, vários desastres associados a enchentes, inundações, 

alagamentos e enxurradas causam graves danos e, também, temor entre a 

população quando aproxima o período de chuvas, conforme se observa, a seguir, 

FIG. 1, 2, 3 e 4.  
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FIGURA 1 – Av. Teresa Cristina, dezembro de 
2017. 

Fonte: Jornal O Tempo (Disponível em: 
<https://www.otempo.com.br/cidades/com-forte-
chuva-bh-tem-alagamentos-e-pontos-de-risco-
1.1558024>. Acesso em: 20 jul. 2018). 
 
 
 
 

FIGURA 2 – Av. Prudente de Morais, 
dezembro de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Jornal Hoje em Dia (Disponível em: 
<http://hojeemdia.com.br/horizontes/maiori
a-das-esta%C3%A7%C3%B5es-de-
monitoramento-de-enchente-est%C3%A1-
desligada-em-bh-1.288378>. Acesso em 
20 jul. 2018). 

FIGURA 3 – Av. Cristiano Machado, fevereiro 
de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Portal Aconteceu no Vale (Disponível 
em: 
<http://aconteceunovale.com.br/portal/?p=1287
51>. Acesso em: 20 jul. 2018). 
 

FIGURA 4 – Av. Vilarinho, dezembro de 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Jornal Hoje em Dia (Disponível em: 
<http://hojeemdia.com.br/horizontes/temp
oral-alaga-vias-da-regi%C3%A3o-de-
venda-nova-deixa-ve%C3%ADculos-
submersos-e-provoca-diversos-estragos-
1.433772>. Acesso em: 20 jul. 2018). 

 

Essas situações são consequência das constantes modificações no espaço 

urbano do município, de modo que, a cada período chuvoso, os riscos com relação 

aos desastres de caráter hidrológicos se agravam. 
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1.2 Justificativa 

 

As soluções técnicas de drenagem urbanas mais modernas e sustentáveis 

colocaram de lado o conceito de “escoar a água precipitada o mais rápido possível” 

e incorporaram estratégias de retenção e infiltração, para solucionar os problemas 

de drenagem o mais próximo do local de geração do escoamento. Estas medidas 

são chamadas medidas compensatórias de drenagem. 

Existe uma série de soluções estruturais de engenharia utilizadas como 

medidas compensatórias em drenagem urbana tais como: pavimentos permeáveis, 

poços de infiltração, trincheiras drenantes, valas de infiltração, telhados verdes, 

jardins de chuva, aproveitamentos de agua de chuva, além de bacias de detenção e 

retenção. Para que esses dispositivos atendam as expectativas do projeto, se faz 

necessário constante manutenção, pois assim se permite que a bacia disponha de 

um volume disponível de armazenamento no inicio das chuvas criticas e, em 

paralelo, contribui na melhoria da qualidade das águas armazenadas. Nesse 

sentido, a operação e manutenção dos dispositivos de controle de cheias urbanas 

tornam-se medidas obrigatórias e prioritárias para o bom desempenho e a vida útil 

dos mesmos, tornando-se fundamental o estabelecimento de programas de 

monitoramento e manutenção. A ausência de manutenção planejada e contínua 

pode acarretar assoreamento, proliferação de animais vetores de doenças e 

vegetação, bem como na utilização do terreno para o lançamento ilegal de lixo e 

entulho.  

Durante os últimos anos a Prefeitura de Belo Horizonte vem enfrentando 

problemas para manejo, operação e limpeza dos dispositivos, como é o caso da 

Barragem da Pampulha. Nos últimos 20 anos a Prefeitura adotou diversas medidas 

na tentativa de desassorear a lagoa. Para isso, foram realizadas drenagens e 

dragagens dos sedimentos em alguns pontos e dando destino ao material retirado 

do seu interior. Contudo, sem dar o mesmo tratamento aos córregos afluentes. Todo 

material retirado nos processos de desassoreamento foi depositado no interior da 

própria Lagoa. 

Alguns projetos de bacias de detenção contemplam implantação de 
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comportas e orifícios de fundo que ficam obstruídos por detritos e lixos e não 

permitem a detenção das cheias, reduzindo a eficiência de detenção. Algumas 

estruturas, em especial as que possuem fundo sem revestimentos e em solo natural, 

apresentaram problemas de insurgências de lençol freático e empoçamentos de 

água que potencializaram proliferação de vetores de doenças de veiculação hídrica. 

Também em virtude da existência de esgoto no sistema de drenagem, há problemas 

de mau cheiro e escoamento de águas contaminadas nas bacias de detenção. Não 

há um monitoramento dos barramentos implantados, tampouco regras para 

operação que possibilitem a otimização da detenção/ retenção de cheias.  

 

1.3 Objetivos 

 

Elaborar um Plano de Inspeção e Manutenção para orientar as atividades periódicas 

de inspeção e manutenção de bacia de amortecimento de cheias, tendo em vista 

que todo o Complexo das Bacias de Detenção de Cheias deve ser inspecionado 

periodicamente, para detectar eventuais deteriorações e recomendar ações 

corretivas.  

 

1.4 Metodologia de Pesquisa 
 

Tendo em vista os objetivos propostos para a este trabalho, realizou-se uma 

revisão de literatura referente aos conceitos de drenagem urbana, suas definições e 

variáveis. Bem como teses, artigos científicos e normas técnicas sobre drenagem 

urbana e sobre a importância da manutenção e operação das bacias de contenções. 

A partir do referencial teórico, elaborou-se um plano de inspeção e manutenção, com 

os instrumentos legais para a operação e a manutenção das bacias de detenção do 

município de Belo Horizonte.  

Para a elaboração do plano foi necessário a identificação do problema, o 

estudo da ocupação no entorno dos dispositivos já instalados e diagnóstico de toda 

a infraestrutura instalada à disposição da população envolvida. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Tucci e Bertoni (2003) definem as inundações como eventos que ocorrem 

em áreas ribeirinhas no leito maior do rio. As enchentes e inundações são 

potencializadas pelo processo de urbanização, devido à ocupação e 

impermeabilização do solo. Esses processos acarretam o aumento de vazão e da 

velocidade de escoamento superficial, alterando o ciclo hidrológico e diminuindo, 

assim, a infiltração. Além de favorecer a poluição das águas, comprometer a sua 

qualidade e, também, diminuir a recarga dos reservatórios subterrâneos. 

Alagamento é um processo que pode ou não ter relação de natureza fluvial. 

Ele é caracterizado como um acúmulo momentâneo de água em uma área, devido a 

deficiências nas redes de drenagem, que apresentam dificuldades na capacidade de 

absorção ou vazão da água (BRASIL, 2007).  

Com o aumento da população, crescimento das cidades e maior 

urbanização, os problemas relacionados à drenagem urbana no Brasil vêm se 

agravando cada vez mais. Comprovando, assim, a ineficiência dos sistemas 

tradicionais utilizados para transporte das águas urbanas. Por isso, torna-se 

necessário o desenvolvimento de métodos alternativos e preferencialmente 

sustentáveis para servir como resolução e/ou assistência para a situação.  

De acordo com Cardoso Neto (2004), pode-se definir drenagem urbana 

como um conjunto de sistemas destinado ao escoamento das águas de chuva no 

meio urbano, visando à atenuação dos riscos e dos prejuízos decorrentes de 

inundações. A mitigação de inundações em bacias urbanizadas está associada a 

diversas alternativas estruturais e não estruturais, que vão desde intervenções 

diretas na bacia mediante obras, com o objetivo de controlar as águas, realocação 

humana, até o próprio convívio com o problema.  

Na perspectiva apontada por Cardoso Neto (2004), as medidas estruturais 

são aquelas que modificam o sistema, com o intuito de reduzir o risco de enchentes, 

por meio de obras, para conter, reter ou melhorar a condução dos escoamentos e 

envolve a implantação de barragens, diques, canalizações, medidas de 
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reflorestamento, dentre outras. Já as medidas não estruturais são aquelas em que 

são propostas ações de convivência com as enchentes ou são estabelecidas 

diretrizes para reversão ou minimização do problema. Estas medidas envolvem o 

zoneamento de áreas de inundações associado ao Plano Diretor Urbano, previsão 

de cheia, seguro de inundação, legislações diversas, entre outros. 

As chamadas Técnicas Compensatórias de Drenagem (TC) vêm sendo 

desenvolvidas desde os anos 1970 em diferentes concepções quanto ao porte e 

localização das estruturas, tem por objetivo minimizar os efeitos da urbanização 

sobre os processos hidrológicos, beneficiando tanto a qualidade de vida quanto a 

preservação ambiental (BAPTISTA et al., 2011). Segundo Baptista et al (2011) essas 

técnicas podem ser classificadas como estruturais e não estruturais, conforme FIG. 

5, apresentada a seguir. 

FIGURA 5 - Tipos de Técnicas Compensatórias 

 

Fonte: Baptista et al. (2011) 

 

As técnicas compensatórias estruturais, de acordo com Baptista et al (2011), 

são estruturas que visam à retenção e infiltração de águas precipitadas, fazendo 

com que as vazões sejam rearranjadas. Em conjunto com estruturas convencionais, 



PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO 

MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

19 
 

buscam reduzir impactos da urbanização, através de dispositivos que aumentam a 

infiltração de água no solo, e/ou buscam uma reservação de volume de água. Dentre 

as estruturas que visam aumentar a infiltração do solo, podemos destacar as 

trincheiras e valas de infiltração, as calçadas permeáveis e os poços de drenagem. 

Essas estruturas buscam uma compensação contra a impermeabilidade do solo, 

imposta pelo processo de urbanização, na expectativa de recuperar a sua 

capacidade natural de infiltração.  

 

2.1 Bacias de Retenção e Detenção 

 

No Brasil, o emprego das bacias de detenção e retenção é a maneira mais 

frequente de aplicação de técnicas compensatória no Brasil. A utilização desta 

técnica utilização intensificou-se a partir dos anos 1990, principalmente nas regiões 

metropolitanas de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte, com o 

principal objetivo de amortecimento de cheias. De acordo com Baptista et al (2015) 

as bacias de retenção e detenção são únicas no controle de vazões de pico, com 

tempos de retorno de até 100 anos, característica primordial para minimizar os 

impactos da urbanização sobre as vazões e velocidades do escoamento superficial 

(BAPTISTA et al, 2015).  

Ainda segundo Baptista et al (2015), essas bacias são estruturas de 

armazenamento temporário e/ou de infiltração das águas pluviais, denominado de 

volume de espera, compostas por estrutura de controle de saída e vertedor de 

emergência. Elas têm como função controlar as inundações pelo amortecimento de 

cheias em meio urbano, reduzir o volume de escoamento superficial pelo 

armazenamento e infiltração das águas pluviais e reduzir a poluição difusa. 

As bacias podem ser classificadas como retenção ou detenção, se 

diferenciando pelas seguintes características: 

 

• Bacias de Retenção  

O escoamento de um dado evento de cheia é armazenado e não é 

descarregado no sistema de drenagem a jusante durante o evento.  A água 
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armazenada pode ser utilizada para irrigação, manutenção de vazão mínima ou para 

ser evaporada ou infiltrada no solo. O reservatório é permanentemente preenchido 

com água, chamado reservatório “molhado”. 

• Bacias de Detenção 

O armazenamento é de curto prazo, com atenuação do pico de vazão de 

saída a um valor inferior ao de entrada. O volume de água descarregada é igual ao 

afluente, apenas distribuído em um tempo maior, usualmente, esvaziam em menos 

de um dia. A área é seca e pode ser utilizada para fins de recreação. 

Na FIG. 6, apresentada a seguir, tem-se um resumo das principais 

diferenças entre as bacias de retenção e detenção.  

FIGURA 6– Diferença entre bacias: Retenção e Detenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Baptista et al. (2005) 

 

 

Embora essas estruturas apresentem como principal função o 

amortecimento das ondas de cheias e a redução das inundações urbanas, elas 

podem também proporcionam a captação de sedimentos e detritos e possibilitam a 

recuperação da qualidade das águas dos córregos e rios urbanos.  

Para Baptista et al (2015) essas bacias são estruturas de armazenamento 

temporário e/ou de infiltração das águas pluviais, denominado de volume de espera, 

compostas por estrutura de controle de saída e vertedor de emergência. Elas têm 

Bacias de 
Retenção 

Bacias de 
Detenção 

Mantém a água de escoamento 
por um período mais curto com 
o fim principal de controle de 
inundações. 

Mantém a água de escoamento 
por um longo período  com o 
fim principal de decantação de 
partículas solidas. 
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como função controlar as inundações pelo amortecimento de cheias em meio 

urbano, reduzir o volume de escoamento superficial pelo armazenamento e 

infiltração das águas pluviais e reduzir a poluição difusa.  

Para Rizzi et al (2017), as vantagens dos reservatórios de detenção são: 

caráter multifuncional agregando áreas verdes e de lazer e, compondo projetos 

urbanísticos com valorização da presença de água em espaço urbano;  depois de 

construídos, causam pouca interferência no tráfego de veículos e no funcionamento 

de atividades de comércio e serviços;  facilitam a limpeza e diminuem seu custo, 

pois os sedimentos e o lixo carreados pelas águas de chuva ficam concentrados em 

um único ponto e  reduzem os custos de canalizações a jusante, pois armazenam 

grandes volumes de água pluvial.  

 

2.2 Estruturas de Drenagem Urbana em Belo Horizonte  – MG   

 

Os primeiros reservatórios de retenção foram implantados em Belo 

Horizonte (Minas Gerais), sendo os da Pampulha (FIG. 7) e Santa Lúcia (FIG. 8), até 

hoje funcionais (NASCIMENTO e BAPTISTA, 1999). As bacias de detenção, em 

especial, são as mais frequentes soluções compensatórias aplicadas no Brasil, além 

de serem únicas no controle de vazões de pico com grandes tempos de retorno. 

Belo Horizonte conta com 13 bacias implantadas, 2 em construção e 4 em fase de 

elaboração de projetos, conforme FIG. 9, apresentada a seguir. 

FIGURA 7 – Barragem da Pampulha, construída na década de 1940. 

Fonte: Google 
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FIGURA 8 – Barragem Santa Lúcia, instalada em 1996. 

 

Fonte: Google 

 

FIGURA 9 – Dispositivo de Controle de Cheias de Belo Horizonte  

 
Fonte: PBH/2006 
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No QUADRO 1, apresentado a seguir, estão descritas as informações dos 

dispositivos de detenção de cheias implantados e propostos para o Município de 

Belo Horizonte. 

QUADRO 1 - Estruturas de Detenção do Município de Belo Horizonte 

Fonte: PBH/2018 

 

Ressalta-se que é preciso ter muita cautela na implantação de reservatórios 

somente para o controle de inundações, sem a integração de outros usos potenciais 

(como quadras de esportes, espaços para lazer e melhoria da qualidade das águas), 

uma vez que a população do entorno pode não aceitar a medida. E a ausência de 

manutenção, planejada e contínua, pode acarretar na proliferação de animais 

vetores de doenças e vegetação, bem como na utilização do terreno para o 

lançamento ilegal de lixo e entulho, situações que podem ser vistas a seguir, Fig. 10, 

FIG. 11, FIG. 12, FIG. 13.  

 

 
Dispositivo 

Volume do 
Reservatório 

(1.000) m3 
Status 

1 Bacia de Detenção do Córrego da Av. Vilarinho 60 Implantada 
2 Bacia de Detenção do Córrego da Av. Liége 30 Implantada 
3 Barragem do Córrego Engenho Nogueira 85 Implantada 
4 Barragem do Córrego Bonsucesso 250 Implantada 
5 Barragem da Lagoa da Pampulha 6.240 Implantada 
6 Barragem do Parque da Lagoa do Nado 65 Implantada 
7 Bacia de Detenção Lagoa Seca 50 Implantada 
8 Barragem do Bairro Santa Lúcia 100 Implantada 
9 e 10 Bacias de Detenção do Córrego Cardoso/ Av. Mem 

de Sá 
10 Implantadas 

11 Barragem do Parque Nossa Senhora da Piedade 8 Implantada 
12 Barragem do Parque Primeiro de Maio 11 Implantada 
13 e 14 Bacias de Detenção do Córrego Várzea da Palma 

(Conj. de 2 reservatórios) 
100 Implantadas 

15 e 16 
Barragens dos Córregos Olaria/ Jatobá 250 

Parcialmente 
Implantadas 

17 Barragem do Córrego Túnel Camarões 500 Em execução 
18 Barragem do Córrego Lareira 23 A implantar 
19 Barragem do Córrego Assis das Chagas/ B. São 

Francisco/ 
66 Em execução 

20 Bacia de Detenção do Bairro Calafate 600 A implantar 
21 Barragem do Bairro das Indústrias 120 A implantar 
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FIGURA 10 – Descarte irregular de 
resíduos na Bacia do Vilarinho.  
 

 
Fonte: Rafa Aguiar / CMBH 
 
 

FIGURA 11 –  Poluição na Bacia da 
Pampulha.  
 

 
Fonte: Jornal Hoje em Dia (Disponível em: 
<http://hojeemdia.com.br/horizontes/ap%C3%
B3s-desassoreamento-c%C3%B3rregos-e-
ribeir%C3%B5es-continuam-a-emporcalhar-a-
lagoa-da-pampulha-1.349744>. Acesso em: 
20 jul. 2018) 
 
 

FIGURA 12 – Acúmulo de mato na Bacia do 
Jatobá. 

 

 
Fonte: Abraão Bruk / CMBH 
 

FIGURA 13 – Obra de desassoreamento na 
Barragem Santa Lúcia. 

 
Fonte: Barragem em Foco (Disponível em: 
<http://barragememfoco.blogspot.com/>. 
Acesso em: 20 jul. 2018).  
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A carência de ações de saneamento, como a coleta de lixo e a coleta 

adequada de esgoto, e educação ambiental, fazem com que os reservatórios sejam 

submetidos a cargas elevadas de poluentes. Devido a carência dessas ações, o 

planejamento de operação e manutenção dos dispositivos de controle de cheias 

devem considerar as cargas de poluentes advindas dos aportes de precipitações.  

De acordo com Porto (1995), as fontes de poluição são distintas e 

distribuídas no espaço da bacia hidrográfica. Dentre as diversas fonte de poluição, 

as que mais se destacam são o lixo orgânico acumulado nas ruas, resíduos 

orgânicos de animais, frações provenientes de construções, resíduos de 

escapamento de veículos automotores, partículas de pneus e de asfalto, ligações 

incorretas ou clandestinas de esgoto cloacal à rede de drenagem, no caso de 

sistemas separadores.  

Nascimento e Baptista (1998), consideram que a eficiência das bacias de 

detenção na redução de poluentes é influenciada por um grande número de 

variáveis, como as características físicas, químicas e biológicas dos aportes, o 

regime de precipitações, o tempo de detenção na bacia, suas características 

geométricas, a qualidade dos serviços de manutenção, dentre outros. Seguindo a 

mesma linha de pensamento, na operação e manutenção de reservatórios, Canholi 

(2005) relaciona um número mínimo de aspectos que devem ser considerados na 

elaboração de projetos e/ou de manuais de operação e manutenção. Tais aspectos 

são de fundamental importância e estão relacionados à proteção e segurança de 

pessoas, aos requisitos estéticos ou paisagísticos, à remoção de sedimentos em 

bacias de detenção com espelho d’água permanente, a introdução de patamares 

nas bacias projetadas para múltiplos usos, a prevenção de proliferação de plantas 

aquáticas em reservatórios com água permanente, a previsão de acessos para 

limpeza mecanizada e sistemas de iluminação e ventilação em reservatórios 

subterrâneos ou túneis reservatórios, além de outros aspectos de igual importância. 

Assim sendo, na adoção de medidas não convencionais para o controle de 

enchentes, devem ser contempladas ações múltiplas, tanto do poder público, quanto 

de entidades privadas, com o objetivo de garantir os aspectos de ordem sanitária e 

ambiental.  
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3 PLANO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

3.1 Objetivos 

 

Este Plano tem por objetivo orientar as atividades periódicas de inspeção e 

manutenção das bacias de amortecimento de cheias, tendo em vista que todo o 

Complexo dos dispositivos de contenção de cheias deve ser inspecionado 

periodicamente, para detectar eventuais deteriorações e recomendar ações 

corretivas.  

 

3.2 Diretriz Geral de Inspeção  

 

Como diretriz geral, as inspeções regulares devem ser realizadas 

observando-se as seguintes classificações e orientações: 

 

Inspeções rotineiras ou informais:  são aquelas que devem ser 

executadas por profissionais devidamente qualificados, obedecendo a um calendário 

pré-estabelecido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) no início de cada ano. É 

recomendado que essas inspeções sejam realizadas mensalmente, consistindo de 

uma visita ao complexo com uma verificação visual de todas as estruturas 

associadas, para detectar eventuais deteriorações. O Roteiro de Inspeção, Anexo A, 

foi elaborado com o intuito de auxiliar e padronizar as vistorias, mesmo que 

realizadas por equipes diferentes e, em diversas ocasiões. As anomalias verificadas 

durante as inspeções devem ser registradas com fotos, de modo a complementar as 

informações registradas no Roteiro de Inspeção. 

 

Inspeções formais: são aquelas que devem ser executadas por equipe 

multidisciplinar, composta por engenheiros, geólogos, dentre outros profissionais. A 

frequência dessas inspeções deve ser semestral ou anual. Uma cópia dos 
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formulários preenchidos durante as inspeções rotineiras deverá ser fornecida para 

equipe que fará a inspeção formal. Durante a visita ao complexo deverá ser 

verificada a situação de todas as estruturas associadas e confrontadas com as 

informações constantes nos formulários de inspeções rotineiras anteriores. Após a 

visita formal deverá ser elaborado um relatório, contendo uma avaliação das 

estruturas e as recomendações pertinentes. 

 

Inspeções Especiais ou Emergenciais: devem ser executadas quando da 

ocorrência de danos provocados por eventos especiais, tais como cheias, chuvas 

torrenciais, e observações não usuais, como fissuras, recalques, afloramentos 

d’água e indícios de instabilidade de taludes. A responsabilidade para empreender 

essas inspeções especiais ou emergenciais deve ser atribuída a técnicos ou uma 

equipe de especialistas na área das anomalias detectadas, ou seja, geólogos 

especialistas em Geotecnia. Todas as recomendações, obras e/ou reparos que 

tenham sido definidos pela equipe responsável pela vistoria, devem ser 

condensadas em um relatório técnico e implementadas em prazo compatível com os 

riscos envolvidos. 

 

3.3 Instruções para Inspeção Periódica 

 

3.3.1 Inspeção Visual 

 

Nas inspeções visuais deverão ser verificados os seguintes pontos: 

 

• O estado de conservação da vegetação dos taludes de contorno; 

• O estado de conservação da vegetação do fundo da bacia; 

• O estado de conservação dos gabiões de proteção dos taludes; 

• O estado de conservação da cerca de contorno; 
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• A existência de áres na bacia com água parada; 

• A existência de escorregamentos e⁄ou erosões nos taludes de 

contorno; 

• A existência de trincas e⁄ou abatimento nos taludes e nas cristas dos 

taludes; 

• A existência de obstruções nas galerias de adução e descarga; 

• A existência de erosões nas ombreiras e nos pés dos barramentos; 

• O volume de lixo e assoreamento depositado na bacia; 

• O estado de conservação das estruturas de concreto; 

• O estado de conservação das canaletas de drenagem e descidas 

d’água;  

• A existência de obstruções nas canaletas de drenagem e descidas 

d’água. 

 

3.4.1.2 Controle do Assoreamento 

 

Durante a operação, deverão ser desenvolvidas atividades relacionadas ao 

controle do assoreamento dos sistemas: 

 

• Inspeção e acompanhamento visual do assoreamento; 

• Levantamento topográfico da área das bacias (eventual); 

• Inspeção visual dos canais; 

• Inspeção visual das grades de proteção a montante dos dispositivos de 

descarga. 
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3.3.2 Controle Topográfico 

 

No controle topográfico deverá ser levantado o fundo da bacia, para avaliar o 

volume de sedimentos depositados. 

 

3.4 Instruções para Manutenção 

 

Os serviços de manutenção deverão ser executados em função dos 

relatórios de inspeção. 

 

3.4.1 Manutenção de Rotina  

 

3.4.1.1 Vegetação 

 

Além da vegetação definida em projeto, é comum o aparecimento de 

vegetação nociva a determinadas áreas. Nos dois casos será necessária a 

realização dos seguintes serviços: 

 

• Capina da vegetação rasteira implantada nas bermas das barragens de 

terra, nas praça nas margens do vertedouro e no interior da bacia; 

• Desmatamento total da vegetação nas áreas em torno da 

instrumentação instalada, dos poços de visita dos drenos em todos os 

trechos e nas trilhas de acesso a estes locais; 

• Remoção total da vegetação de coroamento da barragem, nas 

estradas de acesso; 

• Remoção das árvores com raízes e vegetação que surjam nos taludes 

da barragem de terra; 
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• Remoção total da vegetação que ocorre na saída dos drenos de 

jusante, até que o escoamento d'água se processe livremente. 

• Corte e conservação dos gramados; 

• Recomposição de proteção superficial; 

 

Os serviços descritos anteriormente não têm periodicidade determinada. Os 

locais devem ser observados frequentemente, para que as providências necessárias 

sejam tomadas imediatamente. 

 

3.4.2 Manutenção Especial 

 

Os serviços de manutenção especial deverão ser realizados após a 

ocorrência de uma cheia na bacia e, quando necessário, serão executados conforme 

recomendação dos relatórios de inspeção e de projetos específicos.  Os serviços de 

manutenção especial incluem: 

  

• Recuperação das estruturas de concreto; 

• Recuperação e/ou reparos nos gabiões;  

• Recuperação de taludes rompidos. 

 

3.4.2.1 Estruturas de Concreto e Contenções em Gabi ão 

 

As estruturas de concreto e as contenções em gabião devem passar por 

manutenções para restabelecer suas condições originais, sempre que verificada 

alguma anomalia em inspeções. As manutenções das estruturas devem ser objeto 

de estudos/soluções específicas conforme cada anomalia. 
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3.4.2.2 Estruturas de Metálicas - Grades de Proteçã o 

 

A grade de proteção da galeria de descarga tem como função impedir a 

entrada de corpos flutuantes que possam obstruir o orifício, tais como: vegetação, 

carcaça de animais, troncos e outros. Todos os detritos retidos deverão ser retirados 

sempre quando o acúmulo obstruir a descarga da galeria. A limpeza deverá ser 

executada de maneira manual com o uso de carro de mão, ancinho e garfo. Para o 

acúmulo de troncos em grandes dimensões poderá ser feito o fracionamento dos 

mesmos através de motosserra. A conservação das grades consistirá na inspeção e 

correção de pontos de ferrugem através de raspagem e aplicação de pintura 

anticorrosiva. 

 

3.4.3 Dispositivos de Drenagem 

 

São implantados na bacia diversos dispositivos de drenagem pluvial, que 

dependem periodicamente de inspeção e manutenção, principalmente durante e 

após as grandes cheias, de forma a garantir a conservação dos acessos e encostas. 

Locais e serviços necessários na manutenção: 

  

• Limpeza das sarjetas de concreto e descidas d’água, nos taludes do 

vertedouro e na barragem de terra; 

• Remoção de material sedimentado no fundo das caixas coletores e nas 

canaletas de drenagem de concreto; 

• Limpeza de canaletas em solo; 

• Desobstrução dos bueiros de drenagem e remoção de lama na saída. 

3.4.4 Frequência das Atividades 

 

As atividades de inspeção, manutenção e monitoramento especial devem 
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ser realizadas após os eventos de cheia nas bacias, já os serviços rotineiros devem 

ser realizados de acordo com as frequências apresentadas no Quadro 1, a seguir. 

 

QUADRO 2 – Frequência de realização das atividades de inspeção, manutenção e 
monitoramento de rotina. 

ITEM ATIVIDADE 
MÊS 

J F M A M J J A S O N D 

01 Inspeção Visual de Rotina X  X  X  X  X  X  

02 Manutenção de Rotina    X     X    

03 Controle Topográfico    X         

 

3.5 Recursos Necessários a Manuteção e Operação 

 

Os recursos necessários para os serviços de operação e manutenção 

dependem, em linhas gerais, de cada bacia, do tipo de extensão dos trabalhos, das 

condições de acesso aos locais de execução e, por isso, devem ser objeto de 

inspeção no local pela futura equipe responsável. Assim sendo, relaciona-se a 

seguir, alguns recursos julgados de maior relevância, para a execução dos serviços 

de operação e manutenção. 

 

3.5.1 Recursos Financeiros 

 

Os recursos financeiros para custear os serviços de manutenção das bacias, 

serão provenientes do Fundo Municipal de Saneamento, que tem como receita, 

entre outas, os recursos de dotação orçamentária do Município, recursos 

provenientes da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), 

financiamento e convênios com programas de bancos internacionais, além de 

transferências de outros fundos como estadual e federal. 
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Os custos de manutenção são variáveis, de acordo com cada bacia. No 

anexo II é apresentada planilha estimativa de custo como referência de valores a 

serem empenhados, para a execução dos serviços de manutenção das bacias 

implantadas, por um período de 12 meses. 

 

3.5.2 Equipamentos 

 

Exclusivo a eventuais de serviços de manutenção, uma vez que para 

operação não há necessidade deles. São compostos de: 

 

• Caminhão basculante • Roçadeiras 

• Escavadeira hidráulica • Motoniveladora 

• Placa vibratória • Retroescavadeira 

• Rolo liso tandem • Rolo vibratório pé de carneiro 

• Betoneira 320 litros  • Caminhão pipa 

• Caminhão espargidor • Carregadeira 

• Conjunto vibrador de concreto • Patrol 

• Rolo vibratório liso • Draga de sucção 

• Carrinhos de mão, pá, picareta, 

enxada, enxadão, etc. 

• Teodolito e/ou Estação total 

 

3.5.3 Recursos Humanos 

 

Também exclusivo aos serviços de manutenção, a mão de obra prevista é 

composta de: 

 



PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO 

MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

34 
 

• Engenheiro;  • Supervisor; 

• Técnico de Segurança do 

Trabalho; 

• Operadores de máquinas 

diversas; 

• Topógrafo; • Auxiliares e Serventes 

 

3.6 Responsabilidade pela Manutenção e Operação da Bacia de Detenção 

 

Por meio do Decreto nº 15.320/2013, art. 107, foi atribuído à 

Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), através da Divisão 

de Manutenção de Drenagem, Seção de Manutenção de Bacias de Detenção, a 

responsabilidade de Operação e Manutenção dos Dispositivos de Contenção de 

Cheias, no município de Belo Horizonte. 

Através de licitação, será contratada uma empresa para a execução dos 

serviços, ficando a SUDECAP responsável pela elaboração do edital de licitação. 

 

3.7 Legislação, Normas e Regulamentos 

 

Os serviços/obras objeto deste Plano devem seguir, rigorosamente, as 

determinações relativas a edificações e infraestrutura urbana, constantes do 

Caderno de Encargos da SUDECAP, 3ª edição, conforme Artigo 42, parágrafo 5º, do 

Decreto Municipal 10.710 de 28 de junho de 2001. 

A empresa contratada deverá executar os serviços/obras considerando 

sempre os requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei 

6.514/77, as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do 

Trabalho e as normas da ABNT, obedecendo ainda a Lei Federal N°12.334/2010 – 

Política Nacional de Segurança de Barragens, Resolução da Agência Nacional das 

Águas correlatas à operação, manutenção e segurança das barragens, Manual de 

Segurança e Inspeção de Barragens (2002) – Ministério da Integração Nacional, 
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Guia Básico de Segurança de Barragens (2001) – Comitê Brasileiro de Barragens. 

 

3.8 Supervisão e Fiscalização  

 

A execução dos serviços e obras serão supervisionados e fiscalizados pela 

SUDECAP e/ou seus contratados, com poderes para verificar se as especificações 

estão sendo cumpridos, se os materiais são de primeira qualidade (exigindo os 

testes e ensaios definidos nas Normas da ABNT) analisar e decidir sobre 

proposições da empresa contratada, que visem melhorar a execução dos 

serviços/obras, fazer qualquer advertência quanto a quaisquer falhas dos serviços, 

recomendar aplicação de multas ou outras penalidades no contrato. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Os prejuízos causados pelas inundações, decorrentes de problemas nos 

sistema de drenagem urbana das cidades brasileiras têm aumentado 

exponencialmente, reduzindo a qualidade de vida e o valor das propriedades. Este 

processo é decorrência da urbanização e a consequente impermeabilização, junto 

com a canalização do escoamento pluvial. 

A incorporação de bacias de detenção como medida compensatória no 

manejo das águas pluviais é uma realidade crescente no Brasil, devido à sua 

eficiência quanto à minimização dos impactos da urbanização sobre a ocorrência de 

inundações no meio urbano. Além disso, o planejamento urbano pode tirar proveito 

dessas áreas como locais de múltiplas funções, suprindo a ausência de espaços de 

recreação e convivência no ambiente urbano. 

O presente trabalho teve como objetivo elaborar um Plano de Operação e 

Manutenção dos dispositivos de contenção de cheias no município de Belo 

Horizonte. Tema de vital importância, não só para garantir o bom funcionamento 

durante o período de vida útil, mas também para evitar situações que contrariem o 

próprio propósito da sua implementação. 

Com planejamento, concepção adequados, e ainda com a conscientização 

da população, podemos diminuir os impactos ao meio ambiente, reduzindo gastos 

ao poder público, além de adequar uma melhor qualidade de vida à população, 

colaborando com a redução de doenças de causas hídricas (dengue, chikungunya, 

zica, etc).  
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ANEXO A - FOLHAS DE CAMPO PARA INSPEÇÃO PERIÓDICA 

 
FOLHAS DE CAMPO PARA INSPEÇÃO PERIÓDICA  

 
SUDECAP – Superintendência de Desenvolvimento da Ca pital 
Bacia: ________________________________________ Dat a ____/___/___ 

 
1- TALUDES DA BACIA 
• Vegetação 
(  ) Bom estado         (  ) Necessita rega 
(  ) Necessita plantio  (  ) Necessita Corte/capina 
 
• Gabiões 
(  ) Bom estado         (  ) Necessitam reparos 
 
• Cercas de Contorno 
(  ) Bom estado         (  ) Necessitam reparos 
 
• Trincas e/ou Abatimentos 
(  ) Não existem         (  ) Necessitam reparos 
 
• Erosões 
(  ) Não existem         (  ) Necessitam reparos 
 
• Escorregamentos 
(  ) Não existem         (  ) Necessitam reparos 
 
• Canaletas  e Descidas D’água 
(  ) Limpas                (  ) Necessitam limpeza 
(  ) Bom estado         (  ) Necessitam reparos 
 
3- GALERIAS 
 
• Estruturas de Concreto 
(  ) Bom estado         (  ) Necessitam reparos 
 
• Obstruções 
(  ) Não existem         (  ) Necessitam limpeza 
 
• Trincas e/ou Desgaste do Concreto 
(  ) Não existem         (  ) Necessitam reparos 
 

2- FUNDO DA BACIA 
• Água Parada 
 (  ) Não existe         (  ) Necessita drenagem 
 
• Assoreamento 
(  ) Não existe          (  ) Necessita limpeza 
 
• Lixo 
(  ) Não existe          (  ) Necessita limpeza 

 
• Vegetação 
(  ) Normal                (  ) Necessita corte/capina 
 
• Gabiões 
(  ) Bom estado         (  ) Necessitam reparos 
 
 
4- BARRAMENTOS 
 
• Estruturas de Concreto 
(  ) Bom estado         (  ) Necessitam reparos 
 
• Erosões no pé ou nas ombreiras 
(  ) Não existem         (  ) Necessitam reparos 
 
• Trincas e/ou Desgaste do Concreto 
(  ) Não existem         (  ) Necessitam reparos 
 

NOTA:  

1- Na ocorrência de situações que possam colocar em risco o funcionamento do sistema, o relatório 

deverá ser imediatamente encaminhado ao engenherio responsável. 

2- Os locais que necessitam reparos e limpeza deverão ser indicados em plantas. 

 
Elaborado por:                                                          Supervisor: 

 
Engenheiro Responsável: 
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ANEXO B – PLANILHA DE CUSTO 

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE DIVERSAS BACIAS  DE DETENÇAO DE BH 
 CÓD   Descrição  Unid. Quant. P. Unitário P. Total 

 1.   INSTALAÇAO DA OBRA                                  
     1.1   BARRACAO DE OBRA                                    
     1.1.1   VESTIARIO TIPO I                                    UN 1,00 3.999,41 3.999,41 

 1.1.2   DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I                     UN 1,00 2.771,68 2.771,68 

 1.1.3   INSTALAÇAO SANITARIA TIPO I                         UN 1,00 4.552,74 4.552,74 

 1.1.4   REFEITORIO TIPO I                                   UN 1,00 3.370,21 3.370,21 

 1.2   INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA              
     1.2.1   PADRAO CEMIG  - TRIFASICO ATE 30 KVA                UN 1,00 572,58 572,58 

 1.3   FOSSA E SUMIDOURO                                   
     1.3.1   FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO DN=1,20M H=4,00M          UN 1,00 3.082,92 3.082,92 

 1.4   REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO          
     1.4.1   TUBO PVC      D= 200 MM                             M 150,00 55,40 8.310,00 

 2.   TRABALHOS EM TERRA                                  
     2.1   DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO     
     2.1.1   CAPINA MANUAL DE TERRENO                            M2 20.000,00 2,89 57.800,00 

 2.1.2   ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECANICA                    M2 7.000,00 0,34 2.380,00 

 2.2   ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA                        
     2.2.1   EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA                         M3 38.000,00 4,20 159.600,00 

 2.3   CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO   
     2.3.1   MANUAL                                              M3 1.500,00 16,02 24.030,00 

 2.4   TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA         
     2.4.1   DMT  > 5 KM                                         M3KM 1.112.368,10 1,25 1.390.460,13 
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 2.5   ATERRO COMPACTADO                                   
     2.5.1   COM PLACA VIBRATORIA                                M3 500,00 17,67 8.835,00 

 2.5.2   MANUAL, COM SOQUETE                                 M3 100,00 39,45 3.945,00 

 2.6   ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS                           
     2.6.1   H <= 1,5 M                                          M3 135,00 39,45 5.325,75 

 2.7   ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL    
     2.7.1   H <= 1.5 M                                          M3 100,00 3,43 343,00 

 2.7.2   1.5 M < H <= 3.0 M                                  M3 150,00 4,33 649,50 

 2.8   ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE                              
     2.8.1   MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO         M3 500,00 5,03 2.515,00 

 2.9   REATERRO DE VALA                                    
     2.9.1   MANUAL                                              M3 600,00 39,45 23.670,00 

 2.9.2   COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR   M3 800,00 17,67 14.136,00 

 3.   FUNDAÇOES                                           
     3.1   CONCRETO CICLOPICO LANÇADO EM FUNDAÇAO E ARRIMO     
     3.1.1   1:4:8 COM 25% DE PEDRA DE MAO                       M3 100,00 299,37 29.937,00 

 3.2   CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO     
     3.2.1   FCK >= 18.0 MPa, BRITA CALCAREA                     M3 50,00 375,69 18.784,50 

 4.   GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES                     
     4.1   ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO                        
     4.1.1   ARRUMADA                                            M3 500,00 175,64 87.820,00 

 4.2   CONCRETO DE REGULARIZAÇAO                           
     4.2.1   TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO  M3 50,00 367,69 18.384,50 

 4.3   MANTA DRENANTE GEOTEXTIL                            
     4.3.1   MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M  M2 300,00 5,00 1.500,00 

 4.3.2   MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M  M2 150,00 6,63 994,50 

 4.4   GABIAO                                              
     4.4.1   TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2,2MM GALV.REVEST. PVC  M3 100,00 498,85 49.885,00 
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 6.   INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS          
     6.1   BOMBA                                               
     6.1.1   MOTO-BOMBA 1HP,SUC=1 1/2"/R=1 1/4",Vm=5M3/H,HM=16M  UN 1,00 1.004,85 1.004,85 

 7.   SERRALHERIA                                         
     7.1   GRADE                                               
     7.1.1   GRADE EM PERFIL METALICO I 76,2X6,12X63,8 MM  PINTADA,  UN 1,00 39.173,79 39.173,79 

 7.2   PORTAO EM CHAPA E PERFIL DE FERRO                   
     7.2.1   PCH2-300X240CM-CHAPA TRAPEZOIDAL 18, 2 FOL. ABRIR   UN 1,00 2.329,64 2.329,64 

 8.   DRENAGEM                                            
     8.1   REDE TUB.CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-3   
     8.1.1   DN=  600 MM                                         M 100,00 177,65 17.765,00 

 8.2   CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR                 
     8.2.1   TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO                   M3 30,00 336,29 10.088,70 

 8.3   ALA DE REDE TUBULAR                                 
     8.3.1   D=  600 MM                                          UN 2,00 807,88 1.615,76 

 8.4   DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP         
     8.4.1   D=  600 MM                                          M 150,00 522,04 78.306,00 

 8.5   DRENO - PADRAO SUDECAP                              
     8.5.1   TIPO A-AREIA GROSSA, BRITA 2 E TUBO POROSO, L=50CM  M 100,00 76,63 7.663,00 

 8.6   BARRAGEM - PADRAO SUDECAP                           
     8.6.1   TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3)     M3 30,00 159,50 4.785,00 

 8.7   CANALETA - PADRAO SUDECAP                           
     8.7.1   TIPO 2 - D= 600 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO          M 150,00 119,76 17.964,00 

 9.   PAVIMENTAÇAO                                        
     9.1   SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.   
     9.1.1   COM BRITA BICA CORRIDA                              M3 750,00 76,33 57.247,50 
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 9.2   TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA         
     9.2.1   DMT > 10KM                                          TxKM 31.575,00 0,59 18.629,25 

 10.   URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES                  
     10.1   FORNEC. E LANÇAM. DE MATERIAL EM DRENO E PATIO      
    10.1.1   BRITA                                               M3 200,00 93,55 18.710,00 

 10.2   CERCA DE MOURAO A CADA 2,5 M                        
    10.2.1   TIPO 2-MOURAO DE CONCRETO E 8 FIOS DE ARAME         M 450,00 40,69 18.310,50 

 10.3   GRAMACAO E AJARDINAMENTO                            
    10.3.1   GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS              M2 1.300,00 13,41 17.433,00 

 11.   CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO                        
     11.1   BOMBA D'AGUA                                        
    

11.1.1   CHP/BOMBA D'AGUA 2"  ASB-250-36M3/H, COM 20 M DE MANGUEIRA                         H 400,00 6,07 2.428,00 

 11.2   ESCAVADEIRA                                         
     1.2.1   ESCAVADEIRA HIDRAULICA FX-215 LC OU SIMILAR, HORA  PRODUTIVA                                          H 2.528,00 162,99 412.038,72 

11.2.2   RETROESCAVADEIRA ACOPLADO C/ ROMPEDOR HIDR. 430KG  H 2.528,00 156,67 396.061,76 

 11.3   CAMINHÃO PIPA  
    11.3.1   CHP/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000  H 400,00 85,52 34.208,00 

 12.   MAO DE OBRA                                         
     12.1   MAO DE OBRA                                         
    12.1.1   AUXILIAR DE TOPOGRAFIA                              H 2.000,00 19,44 38.880,00 

12.1.2   TOPOGRAFO INTERMEDIARIO                             H 2.000,00 33,06 66.120,00 

12.1.3   ENGENHEIRO CONSULTOR - PROJETO                      H 48,00 166,01 7.968,48 

12.1.4   TECNICO INTERMEDIARIO - SUPERVISAO  H 2.528,00 24,74 62.542,72 

12.1.5   TECNICO SEGURANCA TRABALHO  H 1.570,00 27,59 43.316,30 

   VALOR TOTAL DO SERVIÇOS      3.368.184,07 

Tabela de referência: SUDECAP – março/2018 
 
 


