
 

 

 

 

 

 

Memorial de Projeto de Pavimentação 

AGUDOS DO SUL – PR 

Programa Estradas da Integração 

Pavimentação de estradas rurais municipais 

Estrada Donato José Pazda 

Eng. Civil Fernando Cezanoski 

CREA PR 141.369/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

GENERALIDADES 

 

O presente memorial tem por objetivo apresentar as recomendações básicas para a 

Pavimentação em pedras irregulares na Estrada rural Donato José Pazda, localizada na 

localidade do Rio da Várzea do município de Agudos do Sul. 

O presente memorial tem também por objetivo discriminar os serviços e materiais a 

empregar, justificando o projeto executado e orientando a execução dos serviços da obra. 

Todos os materiais e serviços aplicados na obra serão comprovadamente de primeira 

qualidade, satisfazendo as condições estipuladas neste memorial, os códigos, normas e 

especificações brasileiras. 

A execução de todos os serviços deverá obedecer rigorosamente, materiais e 

procedimentos, especificados no memorial descritivo de modo a conseguir, com segurança, a 

obtenção de um produto final acabado de características ótimas durante o período de vida útil 

da obra a que se refere.  

Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverão ser solicitados ao  

responsável técnico da obra e nenhuma modificação poderá ser feita sem  consentimento por 

escrito  do mesmo, entretanto, em caso de divergência deverá ser seguida a hierarquia 

conforme segue, devendo, entretanto, ser ouvidos os respectivos autores e fiscalização: 

1º. Projeto geométrico de Pavimentação; 

2º. Planilha Orçamentária; 

3º. Memorial descritivo 

LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação da obra será executada com instrumentos, de acordo com a planta de 

geometria aprovada pelo órgão público competente, neste caso a prefeitura municipal.  

Caberá ao Engenheiro Responsável pela execução da obra proceder à aferição das 

dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no 

projeto, com as reais condições encontradas no local. A precisão da locação deverá estar dentro 

dos limites aceitáveis pelas normas usuais. 
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CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFEGO – 

 

O tráfego e as cargas solicitantes nas vias a serem pavimentadas 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. 

Ressalta-se que, para o atendimento das condições de uso e de tempo de vida útil fixado 

em projeto, o pavimento deverá ser mantido em suas condições de concepção e periodicamente 

deverão ser efetuadas os serviços de manutenção indispensáveis para o perfeito funcionamento 

da estrutura do pavimento. 

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

previsto o tráfego de ônibus, podendo existir ocasionalmente passagens de 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 (80kN) para o período de projeto de 10 anos. 

 

FUNÇÃO 

PREDOMINANTE 

TRÁFEGO 

PREVISTO 

VIDA DE 

PROJETO 

(ANOS) 

VOLUME INICIAL DA FAIXA 

MAIS CARREGADA 

N N  Característico VEICULO 

LEVE 

CAMINHÕES 

E 

ÔNIBUS 

Via Local Leve 10 

100 

a 

400 

4 

a 

20 

2,7 x 104 

a 

1,4 x 105 

105 

 

 

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS PARA TRÁFEGO LEVE  

  

Trata-se da evolução do método USACE, de pavimentos flexíveis, levando em conta o 

intertravamento dos blocos, pressupondo uma resistência crescente das camadas, a partir do 

subleito, de modo que as deformações por cisalhamento e por consolidação dos materiais sejam 

pequenas, a ponto de reduzir ao mínimo as deformações verticais permanentes (trilhas de roda). 

Em função da classificação da via em estudo e de seu respectivo número de solicitações 

do eixo simples padrão N, bem como do valor do índice de Suporte Califórnia (CBR) do subleito, 
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é determinada, através da tabela abaixo, a espessura de material puramente granular (HBG) 

correspondente à camada de base assentada sobre o subleito. 

 

Tabela 1. 

 

 

 

 

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS PARA TRÁFEGO LEVE  

  

Tráfego 

 

Para efeito de dimensionamento da estrutura do pavimento, o tráfego será definido 

como leve: 

Tráfego Leve: "N" característico = 105
 solicitações 
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Espessura Total do Pavimento 

 

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

subleito de 3,5%, a espessura total básica do pavimento HBG, em termos de material granular, 

será fixada de acordo com a tabela 1.  

Considerando o exposto, entrando com os dados na tabela 1, chega-se ao valor de 31 

centímetros em espessura de material puramente granular. 

 

Tipo e Espessura da Camada de Rolamento 

 

O revestimento será em pedras irregulares, com espessura de 10,0 cm. As pedras 

irregulares serão de basalto com forma poliédrica de quatro a oito faces, com a face superior 

plana. As dimensões deverão ficar entre os limites de 8 a 18 cm, assentados sobre lastro de areia 

com espessura de 7,0 cm, e posteriormente rejuntados com areia. 

 

Cordão central e laterais 

 

Cordões ou Tentos: Os cordões ou tentos são elementos de contenção e proteção das 

bordas do calçamento constituídos por peças de pedra (basalto) com formato aproximadamente 

retangular e com as seguintes dimensões: piso: 0,12 m; altura: 0,35 m; comprimento: 0,45 m. 

Para o cordão central a altura poderá ser 0,20m 

 

Espessuras das camadas 

 

O método define através da tabela 1, com os dados do C.B.R. e do tráfego definidos 

cima, as espessuras apresentadas na tabela abaixo: 

 

TABELA 2. 

 

PEDRAS IRREGULARES 10,0 cm 

PÓ DE PEDRA 7,0 cm 

BASE GRANULAR 31,0 cm (EXISTENTE) 

SUBLEITO CBR ≥ 3,5% 15,0 CM (EXISTENTE) 
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 Neste caso, tanto a camada de base granular como o subleito, são consideradas como 

já EXISTENTES, devido a colocação deste material sobre estrada de macadame já consolidada e 

que apresentam o mesmo coeficiente estrutural, ou seja, será obtida estrutura de pavimento 

equivalente.  

 

  Materiais recomendados para as diversas camadas do pavimento 

 

Neste caso a camada de base será estabilizadas granulometricamente, portanto, além 

da obediência às especificações contidas nas normas correspondentes, os materiais deverão 

satisfazer às seguintes exigências de CBR mínimo e de expansão máxima medida com sobrecarga 

de 4,5 Kg: 

 

Bases:   CBR ≥ 80% 

Expansão ≤ 0,5% 

 

Coeficientes de equivalência estrutural 

 

CAMADA DO PAVIMENTO 

 

COEFICIENTE 

ESTRUTURAL (K) 

 

Base de pó de pedra para assentamento 1,00 

Sub-base em macadame seco preench. 

com brita graduada 
1,00 

 

   

Esquema Elucidativo 
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Onde: 

 

R – Pedra irregulares esp. 10,0 centímetros; 

B – Colchão de pó de pedra espessura 7,0 cm; 

hSB – sub base em macadame seco já existente e consolidado com saibro graduado com 

espessura de 31,0 centímetros; 

hREF – não haverá camada de reforço do sub-leito; 

Subleito compactado a 100% da energia normal CBR ≥ 3,5 % com espessura mínima de 15,0 
centimetros.  
 
DRENAGEM PLUVIAL 
 
CAIXAS COLETORAS 

 

 São dispositivos destinados a captar as águas superficiais e conduzi-las para os coletores. 

 Na sua implantação a contratada deverá atentar para as dimensões estabelecidas nos 

projetos. 

 O concreto de embasamento deverá ter traço de 1:3:6 em volume, espessura de 

conforme projeto. 

 A caixa de ligação será implantada em travessia existente e ligada em tubulação 

existente.  

BOCAS DE ALA 

 São dispositivos com finalidade de impedir erosão nos pontos terminais de travessias. 
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 As alas deverão ser executadas de acordo com o especificado em projeto. 

O concreto de embasamento deverá ter traço de 1:3:6 em volume, espessura de 

conforme projeto. 

A bocas de ala serão implantadas em travessias existentes e ligadas em tubulação 
existente.  
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