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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ABRIL 2018 

8.5 ANEXO V – Projeto e Memorial de Drenagem de Águas Pluviais. 



MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL DO 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTAL 

 

Introdução 

O Projeto de Drenagem foi dimensionado com base no escoamento das 

águas pluviais que atingem as vias do condomínio. As pistas foram projetadas 

com inclinação transversal de 3%, e largura de 8,00 m.  

1 - Dados Básicos Para o Dimensionamento do Sistema Coletor de 

Transporte das Águas Pluviais 

1.1 – Período de Recorrência  

O período de recorrência utilizado no dimensionamento da rede coletora é 

de dez anos para área residencial, parâmetros aconselhados para este tipo de 

projeto, por órgãos estaduais e federais.  

1.2 – Tempo de Concentração  

Consiste no tempo requerido para o deflúvio escoar sobre a superfície, 

desde os pontos mais a montante da bacia contribuinte até atingir a primeira 

boca de lobo (tempo de escoamento superficial), acrescido os tempos em que 

às águas levam para se escoarem desta boca de lobo a seção considerada 

(tempo de escoamento nas galerias).  

O tempo de escoamento superficial para os trechos de início da rede 

coletora foi considerado de 10 minutos, para os trechos de montante somou-se 

ao tempo de deslocamento nas galerias, obtido através da fórmula: T = L/V x 

60' 

Onde  

L = a extensão percorrida  

V = a velocidade de escoamento adotada.  

 

1.3 – Coeficiente de Escoamento Superficial  

Para a obtenção de escoamento superficial, adotou-se os valores, como 

base na cobertura da superfície.  



Considerou-se também para avaliação do coeficiente, que cada lote atinja 

uma taxa de ocupação de 50%. O valor, adotado para determinação do 

coeficiente de escoamento superficial foi de impermeabilização de 50% em 

áreas residenciais. Posteriormente procedeu-se a obtenção do coeficiente de 

escoamento C, através da média ponderada das áreas mencionadas acima 

com os respectivos pesos, obtendo-se um coeficiente médio.  

Cm = (C1. A1 + C2. A2 + C3. A3) / (A1 + A2 + A3).  

A equação que define melhor o coeficiente de escoamento superficial com o 

tempo de concentração é a formula de Horner:  

C = 0,364 log Tc + 0,0042 Cm + 0,145  

Onde: 

C = é o coeficiente de escoamento superficial. 

Tc = é o tempo de concentração, em minutos.  

Cm = é a impermeabilidade média da área. 

 

1.4 - Áreas Contribuintes  

O procedimento adotado para a avaliação das áreas de contribuição para 

um determinado poço de visita teve obediência às condicionantes topográficas 

dos quarteirões, como também para alocação das bocas de lobo do referido 

poço de visita. 

1.5 – Índice Pluviométrico  

Para o cálculo de contribuição específica, adotaram-se os dados de chuvas 

convectivas com um tempo de recorrência de 10 (dez anos) para área 

residencial.  

Os valores foram obtidos das Curvas de Intensidade-Duração e Frequência 

da Capital, com os dados levantados no posto Cuiabá a 15º 35 min de latitude 

e 56º 6 min de longitude do livro manual de drenagem da CETESB. 

 



1.6 – Método de Obtenção das Contribuições  

Para a distribuição dos valores das contribuições nos diversos pontos, 

utilizou-se a fórmula que traduz o método racional. 

Q = D x C x L x A / 0,36  

Onde:  

Q= deflúvio no ponto considerado (l/s)  

C= coeficiente de escoamento superficial médio  

I = intensidade de precipitação (mm/h)  

A= área da bacia contribuinte na secção (ha)  

O valor, coeficiente de dispersão D não foi levado em conta pelas 

dimensões das áreas bacias contribuintes. 

 

1.7 – Método de Dimensionamento dos Coletores  

De posse do programa C-DREN valores das vazões das sub-bacias 

contribuintes, os diâmetros dos coletores foram obtidos através da fórmula de 

Manning:  

d = 1,55[(Q x n)] ⅜ I½  

Onde:  

d = diâmetro interno do tubo em metros.  

Q = vazão em m³/s  

I = declividade (m/m)  

n = coeficiente de rugosidade da material, adotado o valor de 0,012.  

As velocidades limites obedecidas foram:  

- Velocidade mínima recomendada = 0,50 m/s  

- Velocidade máxima recomendada = 5,00 m/s  

Os tubos serão do tipo macho-fêmea, nos diâmetros de 400 a 1500 mm. 



 

1.8 – Elementos da Drenagem Urbana: 

Os elementos principais da drenagem Urbana são: 

A- Poços de Visita 

B- Galerias 

C- Boca de lobo 

 

A- Poços de visita - São dispositivos colocados em pontos convenientes 

do sistema, para permitir sua manutenção, variando o seu tamanho conforme o 

dimensionamento do projeto. 

Os poços de visita ou queda serão em alvenaria de 1 vez ou blocos de 

concreto, com escada tipo marinheiro, com ferro liso CA-50, Ø ⅝ “. 

O fundo dos poços será bem compactado e após será feito uma laje de 

concreto com fck 15 Mpa aos sete dias. 

Os tijolos maciços ou  blocos de concreto das paredes serão assentados 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 de revestidos inteiramente com 

argamassa do mesmo traço. Os poços de visita terão profundidade mínima de 

1,30 m. 

Nas profundidades superiores terão chaminé em tubo de concreto de 

diâmetro 600 mm. As lajes das tampas dos poços de visita e das caixas de 

ligação serão moldadas in loco, em concreto armado, com espessura mínima 

de 10 centímetros. A ferragem será o CA-50 Ø, armada em cruz, com 

espaçamento de 15 centímetros. 

O concreto deverá apresentar fck 15 Mpa após sete dias. 

B- Galerias - São as canalizações públicas destinadas a escoar as águas 

pluviais oriundas das ligações privadas e das bocas-de-lobo. 

C- Boca de lobo são as valas, geralmente localizadas ao longo 

das vias pavimentadas, para onde escoam as águas da chuva drenadas 

pelas sarjetas com destino às galerias pluviais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Via_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_pluvial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sarjeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Galeria_pluvial


1.9 – Reaterros: 

Todos os reaterros das valas serão feitos de acordo com o mesmo padrão 

de camadas de aterro e controle de compactação do terraplenagem prevista 

para a obra. 

O espaço compreendido entre a base do assentamento e a cota acima, 

definida pela geratriz superior do tubo de diâmetro deve ser de 1,5 (uma vez e 

meia) o diâmetro do tubo, que deverá ser preenchido com material e 

cuidadosamente selecionando, isento de raízes, pedra ou outros materiais 

duros homogêneos, adensado em camadas de 0,20 m (vinte centímetros) de 

espessura. 

O restante do aterro deve ser procedido de maneira que resulte uma 

densidade aproximadamente igual a que se apresenta no solo das paredes das 

valas, utilizando-se de preferência, o mesmo tipo de solo, isento de pedras 

grandes ou corpos estranhos de dimensão notável. 

 

2 – Especificações 

2.1 - Preliminares 

2.1.1 – Objeto 

As presentes especificações referem-se aos serviços necessários para a 

execução das obras de Galerias de Águas Pluviais, bem como fixa as normas 

mínimas e indica as principais características dos materiais a serem 

empregados. 

2.1.2 - Generalidades 

A execução dos serviços obedecerá a ás normas da ABNT – NBR 12266 e 

as normas e instruções complementares que forem fornecidas pela 

fiscalização. 

Caberá a construtora a responsabilidade da segurança e da boa execução 

das obras, ficando a seu critério a elaboração do planejamento dos trabalhos 

bem como a escolha do equipamento auxiliar de construção, como melhor lhe 

convier. 



O empreendedor, entretanto, poderá exigir o equipamento mínimo, visando 

à obtenção do ritmo de trabalho programado e a perfeição da execução das 

obras. 

 

 

 

2.1.3 - Descrição dos Serviços 

2.1.3.1 - Generalidades 

a) A construtora deverá permitir a fiscalização, espontânea e de todos as 

formas, o cabal desempenho das suas funções dentro destas especificações, 

do contrato e, nos casos omissos ou imprevistos, dentro das normas de boa 

técnica. 

b) A construtora deverá colocar à disposição da fiscalização todos os meios 

de qualquer natureza, necessários e aptos a permitir o controle dos serviços 

executados e daqueles em execução das instalações das obras, dos materiais 

dos equipamentos. 

c) ficam reservados à fiscalização o acerto e a autoridade para resolver todo 

e qualquer caso singular, omisso ou não, previsto no contrato, nestas 

especificações, no projeto em tudo mais que de qualquer forma se relacione ou 

venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra em questão. Em caso 

de dúvida a fiscalização submeterá o assunto à instância superior. 

d) os trabalhos que forem rejeitados pelo empreendedor, deverão ser 

refeitos pela construtora, sem ônus para o empreendedor. 

2.1.3.2 - Instalações e Serviços Preparatórios 

Compreendem de um modo geral, os meios necessários à realização 

integral da obra, tais como: 

a) fornecimento, transporte e instalações de todas as máquinas e 

equipamentos necessários para bom funcionamento da obra; 



b) barracões para escritório, alojamento, refeitório, depósitos de materiais, 

garagem, oficina, etc., dimensionados e localizados de modo a atender ás 

necessidades reais da obra e sujeitos à aprovação da fiscalização. 

c) execução de placas relativas a obras, de acordo com os desenhos 

padrões do CREA -MT, ou outros desenhos que venham a ser apresentados 

pelo empreendedor, sendo obrigatória a colocação a manutenção das mesmas 

em cada frente de trabalho além da placa principal que deverá ser colocada 

junto ao escritório da obra. 

 

2.1.4 - Materiais a Empregar 

2.1.4.1 - Condições Gerais 

Todo o material a serem empregados na obra deverá ser novo 

comprovadamente de primeira qualidade, e satisfazer rigorosamente a estas 

especificações: 

Ao interromper 

a) Deixar barras de ferro cravadas na superfície interrompidas; 

b) Procurar deixar a face interrompida a mais áspera possível; 

Ao reiniciar 

a) Remover a nata de cimento e a areia existente m toda a superfície 

interrompida; 

b) Limpar a ferragem deixada cravada e limpar completamente a junta. 

2.1.4.3 - Dos Serviços Propriamente Ditos 

2.1.4.3.1- Disposições Gerais 

O emprego de qualquer dos materiais básicos adiante relacionados, estará 

sujeito à fiscalização, que decidira sobre a utilização, face as Normas 

Brasileiras, ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos credenciados. 

2.1.4.3.2 – Especificações 

a) Água  



Só deverá ser utilizada água isenta de sais alcalinos, dos graxos ou outras 

substâncias que venham prejudicar a pega do concreto e da argamassa. 

b) agregados miúdos 

B. (1) para concreto. 

A areia a ser utilizada será sílico-quartzosas, limpa de grãos angulosos, 

isenta de materiais estranhos e, quando submetida a ensaio de decantação, 

não deverá perder mais ao que 3% do próprio peso. 

Será de granulométrica média de jazida natural. 

Deverão satisfazer a EB-4 da ABNT e ás necessidades de dosagem 

adotadas para cada caso. 

B. (2) para argamassa 

Deverão ser finas peneirada, de jazida natural, sílico-quartzosa e limpa. 

c) aço para as armaduras 

As barras deverão ser bitoladas e limpas. Não deverá ter revestimento 

de pintura, argila, alcatrão, ferrugens com óleo. 

d) agregados graúdos 

A pedra britada utilizada deverá provir de rocha sã, não alterada bem 

classificada, ser resistente, de fratura angulosa, de superfície não vítrea. 

Deverá ser limpa, isenta de impurezas, matérias orgânicas, carvão, sais, 

argilas ou outras substâncias que possam prejudicar a resistência e o 

endurecimento do concreto. 

e) cimento Portland 

O cimento será de fabricação recente e de boa procedência, só sendo 

aceito na obra com acondicionamento da fábrica, embalagem e rotulagem 

intacta, contendo a marca o peso e o local da fabricação. 

f) cal hidratada 

Deverá ser depositada na obra na embalagem original de fábrica. 



g) madeira 

Deverá ser utilizada madeira desempenada, com dimensões qualidades 

que posam garantir a segurança aos operários. 

 

h) tijolos 

Os tijolos a serem utilizados na execução de alvenaria, deverão ser bem 

cozidos, possuírem sonoridade e duros. As arestas deverão ser vivas, as 

faces planas, a porosidade não deverá ultrapassar a 2% e suas dimensões 

serem rigorosamente uniformes. 

i) tubos 

Os tubos deverão obedecer, no seu recebimento e emprego, as 

especificações da ABNT. 

Através de exame visual, não deverão apresentar irregularidade de 

fabricação, como seja: fendas, falhas, queimas, saliências, curvaturas, 

depressões, etc. 

 

3 - Execução dos Serviços 

A execução dos serviços deverá obedecer a ás recomendações 

seguintes: 

3.1 - Concreto 

3.1.1 - Concreto Magro 

Será de modo geral para lastro e em todas as peças que ficarem 

diretamente afixadas no terreno. 

O traço utilizando será 1:3: 6 lançado, sobre base de pedra britada após 

apiloamento conveniente do terreno. 

3.1.2 - Concreto Estrutural 



Não serão permitidas concretagem, sem prévio exame das formas por 

parte da fiscalização e cujo exame estender-se-á ás ferragens e materiais a 

serem utilizados. 

3.1.3 - Retirada das Formas 

A retirada da forma será feita dentro do estabelecimento pelas normas 

da ABNT ou a critério da fiscalização. 

3.1.4 - Lançamento 

O concreto deverá ser lançado logo após a mistura, não sendo 

permitido, entre argamassa e lançamento, intervalo superior a trinta 

minutos. 

Em nenhuma hipótese será permitido o uso do concreto remisturado, 

assim cada carga betoneira deverá ser totalmente utilizada para que a 

próxima seja carregada. Antes do lançamento as formas deverão ser 

completamente molhadas, limpas e perfeitamente estanques para não 

permitir a fuga do cimento. A altura não deverá ultrapassar a 1,5m para com 

altura superior, deverão ser previstas janelas que serão perfeitamente 

fechadas à medida que avança a concretagem. 

3.1.5 - Precauções Necessárias 

O projeto deverá ser respeitado em todas as suas determinações e as 

modificações que se fizeram necessário deverão ser notificadas, por escrito, 

com a devida antecedência, para que a fiscalização tome conhecimento e 

autorize. 

A execução dos serviços deverá ser feita segundo estas especificações 

e os casos omissos serão resolvidos a critério da fiscalização. 

A mão de obra deverá ser realizada por operários especializados, 

ficando inteiramente a critério de a fiscalização impugnar qualquer trabalho 

em execução ou executado que não obedeça a ás condições aqui expostas. 

3.1.6 - Locação dos Coletores 



De posse das plantas integrantes o projeto da obra, deve-se 

inicialmente, proceder à locação dos eixos dos coletores, partindo, em cada, 

trecho, de jusante para montante e utilizando-se um aparelho, apropriado 

com este objetivo. 

Os serviços de referência, alinhamento e pontos característicos da obra 

serão assinados no terreno, por meio de estacas adequados, que serão 

assentados de 20 em 20 metros, alinhados com equipamento de topografia; 

Deverão ser obedecidos rigorosamente os alinhamentos e as cotas 

definidas no projeto. 

3.1.7 - Escavação 

Os trabalhos de escavação serão executados de forma manual ou 

mecânica, de acordo com as convivências da construtora, verificando-se, 

porém, os interesses da fiscalização, conforme as declividade e cotas 

contidas nos perfis dos coletores ou ramais. 

As escavações para coletores e emissários serão feitas em taludes 

verticais e largura mínima de escavação da vala será de 1,5 vezes o 

diâmetro do coletor a ser assentado. As valas para as ligações das bocas 

de lobo, bem como dos coletores situados próximos a residências, terão 

seus taludes na vertical e deverão ser escorados quando a profundidade 

ultrapassar a 2,00m. 

Essas escavações deverão permanecer abertas o menor intervalo de 

tempo possível. 

O serviço será conduzido de tal modo, que haja drenagem natural das 

cavas, utilizando-se a própria rede em construção. Para isso, o sentido da 

escavação em cada trecho deverá ser adotado sempre que possível, de 

jusante para montante. Cuidados especiais deverão ser tomados nas 

escavações em terrenos rochosos. O desmonte a fogo será feito sob 

orientação exclusiva da fiscalização e de forma a não causar danos ás 

moradias próximas do local das obras. 

O comprimento das minas e sua carga serão determinados á vista das 

condições locais. 



3.1.8 - Localização do Material Escavado 

O material escavado que poderá ser utilizado no preenchimento das 

valas será colocado de um lado da vala. Do outro ficarão os materiais 

escavados que não poderão ser aplicados, as tubulações e todo material 

necessário ao trabalho. 

A distância mínima entre a borda da vala e o monte de terra deverá ser 

de 0,60 metros. 

3.1.9 - Remoção do Material Excedente 

O material que não foi empregado o enchimento ou aterro das valas e 

não utilizado na regularização do leito dos passeios deverá ser removido do 

local da obra pela construtora. A quantidade deste material é normalmente 

igual ao volume de tubos assentados. 

 

 

3.1.10 - Formas e Escoramentos 

As formas serão executadas com esmero, de acordo com a prática 

recomendada de modo a garantir as dimensões das peças a serem 

executadas. 

Deverão ser suficientemente fortes para que possam suportar o peso do 

concreto e ajustado para evitar vazamentos de concreto. 

Usar-se-á escoramentos nos casos em que a profundidade ultrapassar 

de 2,00m, e poderá ser realizado de modo contínuo descontínuo ou por 

meio de esteios. 

O escoramento deverá ser rígido, seguro tanto no sentindo horizontal 

como diagonal. 

Em qualquer tipo de escoramento deve-se evitar o uso de pregos a fim 

de facilitar o desmonte e a remoção do madeiramento utilizado. 

Qualquer tipo de escoramento poderá ser empregado quando 

especificação ou não desde previamente aprovado pela fiscalização. 



3.1.12 - Carga e descarga de tubos 

A carga e a descarga dos tubos deverão ser feitas cuidadosamente, 

utilizando-se cordas, evitando-se choques e, sobretudo, não os atirar de 

cima de veículos, preferenciais utilizarem descarga por caminhão de 

carroceria tipo "munck". 

Os tubos deverão ser descarregados ao lado as valas, próximo ao local 

de assentamento, a fim de se evitar o arrastamento por grandes distâncias. 

3.1.13 - Base da Tubulação 

A base para assentamento das tubulações não deverá possuir raízes, 

torrões duros ou pedras soltas ou outras matérias duras. 

O assentamento dos tubos será feito em terreno firme, de resistência 

uniforme, tanto quanto possível de material plástico, com o fundo da vala 

adaptado exatamente com base do tubo. 

Qualquer excesso de escavaria ou depressão no fundo da vala, abaixo 

da linha de perfil, será preenchido com material selecionado. 

Nas ocasiões em que o leito da vala se apresentar com rocha deverá ser 

preparado uma base de argila apiloada, com cerca de 15 cm de espessura, 

sobre a qual os tubos serão assentados. 

Se o fundo da vala for úmido lamacento, os operários não poderão 

trabalhar com eficiência, os tubos não poderão ser assentados em fundação 

firme obedecendo ao bom alinhamento e declividade rigorosamente e torna-

se difícil ou impossível obter- se boas juntas. 

O escoramento da vala será então imprescindível e poderá ser feito por 

drenagem, por bombeamento ou pelo uso de um sistema de ponteiras de 

sucção, deve-se, em seguida, procurar consolidar o terreno com 

empedramento, ou ainda, por meio de estacas. 

Sobre o empedramento deverá ser procedido como nos casos de leito 

com rocha. 

3.1.14 - Reforço da Base 



O reforço da base como modelo será indicado e executado, quando o 

terreno for inconsistente, com espessuras variando com natureza do terreno 

e o diâmetro das tubulações, sendo a sua espessura média da ordem de ¼ 

do diâmetro interno da tubulação. 

O reforço deverá ser bem apiloado e sua superfície acabada, com brita 

ou saibro, dará evitar pontos salientes. E o apoio condenável aos tubos. 

3.1.15 - Alinhamento da Tubulação 

O mesmo fio metálico sobre travessas, que serve de base para o 

velamento do fundo das cavas, e automaticamente, nivelando as bases e 

greide das tubulações, deverá estar no eixo da tubulação para o seu 

alinhamento. 

O alinhamento será com fio de prumo pela linha metálica de referência. 

 

3.1.16 - Assentamento da Tubulação 

A descida da tubulação na cava deverá ser feita cuidadosamente, 

evitando-se choques e, sobretudo, não os atirando da borda da escavação. 

O assentamento da tubulação só será feito depois de observadas 

atentamente, as declividades e cotas de cada trecho, bem como as 

condições de suas bases. 

Os tubos deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3. 

O enchimento da cava, em volta da tubulação, deverá merecer as 

melhores atenções da fiscalização, para observar que a construtora faça em 

ambos s lados simultaneamente, em camadas máximas de 20 cm 

rigorosamente apiloados até, no mínimo 30 cm acima do topo de tubo. 

O material aplicado nesse enchimento não deverá possuir raízes, pedras 

ou outros materiais duros. 

3.1.17 – Esgotamento 



Quando a escavação atingir o lençol de água, fato que poderá criar 

obstáculos a perfeita execução da obra dever-se à ter o cuidado de manter 

o terreno permanentemente drenado, impedindo-se que a água se eleve no 

interior da vala, pelo menos até que o material que compõe a juta da 

tubulação atinja o ponto de estabilização. 

O esgotamento poderá ser feito por meio de bombas, por rebaixamento 

do lençol de água ou por qualquer outro meio aprovado pela fiscalização. 

Quando o esgotamento for feito por meio de bombas, a água retirada 

deverá ser encaminhada para as galerias de águas pluviais ou valas mais 

próximas, por meio de calhas, a fim de evitar o alagamento das superfícies 

vizinhas ao local de trabalho. Quando for aconselhável, o esgotamento feito 

por rebaixamento do nível de água, será executado por bombeamento 

contínuo e será constituído por um sistema de bombas centrífugas. 

 

3.1.18 - Juntas 

Antes da execução de qualquer tipo de junta, deve der verificado se as 

extremidades dos tubos estão perfeitamente limpas. 

Quando os tubos forem do tipo ponta e bolsa, a ponta deverá ficar 

perfeitamente centralizada em relação à bolsa. 

O material de enchimento das juntas que extravasar desta para o interior 

do tubo, deverá ser retirado com ferramenta apropriada. 

As juntas para os tubos de concreto tipo ponta e bolsa, poderão ser de 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 em volume. 

3.1.19 - Poços de Visita 

Os poços de visita, normalmente, são constituídos de duas partes, a 

câmara de trabalho cujas dimensões mínimas devem permitir a inserção de 

um círculo de 1,10 m de diâmetro e câmara de acesso ou chaminé cujas 

dimensões devem permitir a inserção de um círculo de 0,60 m de diâmetro. 



A câmara de trabalho deverá ter maior altura possível, além de permitir o 

trabalho no seu interior, em condições satisfatórias. 

A chaminé que suportarão tampão na sua parte superior terá 1,00 metro 

de altura máxima e poderá constituir-se de tubos de concreto armado de 

0,60 m de diâmetro. 

O poço de visita terá um embasamento de concreto de traço 1: 3: 5 em 

volume, com 0,10 m de espessura, tendo em planta uma saliência de 0,15 

m em relação à face externa das paredes. 

Esse embasamento devera repousar em terreno firme ou devidamente 

consolidado. Para a descida ao fundo do poço de visita, deverão ser 

implantados pela parede, durante a construção degraus de ferro fundido, 

espaçados entre si verticalmente no máximo de 0,30m. 

4.0 – DADOS DA OBRA 

DADOS CADASTRAIS DA OBRA 

 Empreendimento: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 

HORIZONTAL  

 Município: VÁRZEA GRANDE – MT 

 Proprietário: Ductievicz Incorporadora Ltda. EPP   

 CNPJ: 04.187.487/0001-14 

 Responsável Técnico:  CLÓVIS ANTONIO SANT’ANNA FILHO 

 CREA: 5061722336 

 CCM: 4.212.905-2 

 Área do terreno: 146.882,88 m² 

 Endereço do Terreno: AV. UNIVERSITÁRIA, LOT. CHAPÉU DO SOL - 

VÁRZEA GRANDE / MT 

 Distância do centro do Município: 8 km 

Acessos oficiais Principais:  AV. UNIVERSITÁRIA 



 Condomínio com 442 unidades habitacionais. 

 

Quadro de resumo e extensões 

Item Quantidade 

Bocas de Lobo dupla 40 Un 

Poço de Visita 20 Un 

Tubos 400mm 160m 

Tubos 600mm 1184m 

Tubos 800mm 240m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Várzea Grande, 22 de Março de 2018. 

 

 

Responsável Técnico: RAFAEL BASTOS BELIZÁRIO 
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RAFAEL BASTOS BELIZÁRIO 

CREA: 1205788123 

ART: 2923070 
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RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 - SPE LTDA 

CNPJ: 21.403.427/0001-00 

 

 

 

 

 

 


