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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBJETIVO 

 O presente volume – PROGRAMA AVANÇAR CIDADES – MOBILIDADE URBANA - destina-se a fundamentação, a descrição e ao detalhamento da 

implantação, da pavimentação e obras complementares em diversas ruas da cidade de São Jerônimo/RS, localizadas no perímetro urbano da cidade. 

EQUIPE TÉCNICA 

 A elaboração deste projeto foi realizada pela EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO - RS. 

ENGENHEIRO CIVIL CÉSAR ÁVILA DE SOUZA – CREA/RS 109.428D 

COORDENAD0ORA DE PROJETOS SIMONE PEREIRA DE LIMA 
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ASPECTOS GERAIS 

Com a operação de crédito receberão intervenções as ruas relacionadas abaixo, onde identificamos o nome do logradouro, início, fim, extensão, largura, 

área do trecho, classificação da via de acordo com o Plano Diretor Municipal e demais características da via. 

PLANILHA RESUMO DAS RUAS 

Nº RUA    TRECHO (INÍCIO E FIM) EXTENSÃO LARGURA 

           

BOCA DE 

RUA 

ÁREA 

CLASSIFICAÇÃO DA 

VIA DE ACORDO COM 

PLANO DIRETOR 

01 RUA PROF. JAIR SILVA  ENTRE A RUA MANOEL JOSÉ DOS SANTOS E AV. MAURÍCIO CARDOSO  480,23  8,00 71,74 3.913,58 VIA LOCAL 

02 RUA LAURO RODRIGUES  ENTRE A RUA PROF. JAIR SILVA E RS-736  266,29  6,00 1,81 1.599,55 VIA LOCAL 

03 RUA ULISSES JOÃO RADA  ENTRE AV. MAURÍCIO CARDOSO E A RUA ANTÔNIO F. DOS SANTOS  555,63  8,00 0 4.445,04 VIA LOCAL 

04 RUA MARCIONÍLIO S. DA FONSECA  ENTRE A RUA PADRE PINTO E RUA RAFAEL ATHANÁSIO  99,48  7,00 3,44 699,80 VIA LOCAL 

05 RUA JOÃO RAMOS RUIZ  ENTRE AV. MAURÍCIO CARDOSO E A RUA PEDRO MULLER  334,73  7,00 36,81 2.379,92 VIA PRINCIPAL 

06 RUA BRANDINO MARIA VALLE  ENTRE A RUA ANTÔNIO RUIZ E A RUA DALMÁCIO PEREIRA DE ABREU  179,51  7,00 72,98 1.329,55 VIA LOCAL 

07 RUA JOSÉ CONSTANTE DE ARAÚJO  ENTRE A RUA LUIZ DIAS CUNHA E A RUA JOSÉ NUNES DA SILVA  111,48  8,00 1,72 893,56 VIA LOCAL 

08 RUA IZAIAS BARRETO DE LIMA  ENTRE A RUA SERVENTINO M. DELGAU E A RUA CONSTANTE DE ARAÚJO  223,60  7,00 34,96 1.600,16 VIA LOCAL 

09 RUA JERÔNIMO FERREIRA  EXISTENTE ATÉ A RUA NORECI DE SOUZA OLIVEIRA  362,19  7,00 0,69 2.536,02 VIA PRINCIPAL 

10 RUA ASTROGILDO NASCIMENTO  ENTRE A RUA JERÔNIMO FERREIRA E A RUA PAULINO MOREIRA  67,91  7,00 1,83 477,20  VIA LOCAL 

11 RUA JOÃO A. OLIVEIRA  ENTRE AV. LIMA E SILVA E RUA IVO JOSÉ DE BARCELOS  211,00  7,00 13,00 1.490,00  VIA LOCAL 

12 RUA CAETANO BIANCHI  ENTRE A RUA ANTÔNIO DE CARVALHO E RUA LUIZ JUSTINO MULLER  262,00  7,00 826,00 2.660,00 VIA LOCAL 

13 RUA JACINTO PEREIRA LAGO  ENTRE AV. MAURÍCIO CARDOSO E PAVIMENTO EXISTENTE  222,00  7,00 2,49 1.556,49 VIA LOCAL 

14 DALMACIO PEREIRA DE ALMEIRA  ENTRE A RUA JOÃO RAMIZ E A RUA ULISSES JOÃO RADA  528,20  7,00 2,85 3.700,25 VIA LOCAL 
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1. Rua Prof. Jair Silva (TRECHO ENTRE A RUA MANOEL JOSÉ DOS SANTOS E AV. MAURÍCIO CARDOSO) 

A via possui classificação local de acordo com plano diretor, sendo que o projeto prevê a continuação da pavimentação asfáltica existente na 

mesma próxima à esquina com a Rua Passo das Tropas, que forma uma das principais vias do bairro Bandeira Branca, ligando as outras ruas transversais 

que conduzem ao centro comercial da cidade. Salientamos que a via é contemplada pelo transporte coletivo, sendo a via do ponto inicial e final do 

itinerário. 

Trata-se de um anseio comunitário e um sonho das famílias, muitas dessas residem há mais de 50 anos nesta rua, em serem agraciadas com a 

pavimentação, uma vez que ameniza os transtornos causados pela ação das intempéries, em dias chuvosos , alagamentos,  buracos, barro , poeira em 

períodos de seca, além de ser a única via não pavimentada do seu entorno e com grande fluxo de pedestres, automóveis, ônibus escolar e ônibus de 

trabalhadores, contando com grande número de residências. 

Rua Prof. Jair Silva Número 

Residências 75 unidades 

População – beneficiários diretos (estimada) 300 pessoas 

Volume de tráfego diário médio (VDM) atual ............................................... 194 

Volume de tráfego diário médio após as intervenções na via ................ 279  

 

2. Rua Lauro Rodrigues (TRECHO ENTRE A RUA PROF. JAIR SILVA E RS-736) 

A via possui classificação local de acordo com plano diretor. Além dos problemas que os moradores sofrem com barro em períodos chuvosos, 

buracos pela trafegabilidade de veículos pesados em função de uma oficina de manutenção, poeira que dificulta o ir e vir dos cidadãos, trata-se de um 

anseio dos moradores, já que com a pavimentação amenizará os transtornos causados pela ação das intempéries e embelezará a rua que está localizada 

em área densamente povoada da cidade, sobretudo valorizando a circulação do trânsito junto ao  bairro. 

Rua de ligação da Rodovia BR-470, principal via de saída da cidade, e Rua Prof. Jair Silva, próxima a terrenos públicos que contemplam projetos 

futuros (posto de saúde, sede esportiva, etc.). Ligação do centro comercial da cidade ao bairro, com grande fluxo de pedestres e automóveis. 

Rua Lauro Rodrigues Número 

Residências 30 unidades 

População – beneficiários diretos (estimada) 120 pessoas 

Volume de tráfego diário médio (VDM) atual ............................................... 194 

Volume de tráfego diário médio após as intervenções na via ................ 279  
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3. Rua Ulisses João Rada (ENTRE AV. MAURÍCIO CARDOSO E A RUA ANTÔNIO F. DOS SANTOS) 

A via possui classificação local de acordo com plano diretor, rua predominantemente residencial fazendo parte do núcleo habitacional, não é 

pavimentada. 

Com a criação de um loteamento nas proximidades, temos aumento considerável de tráfego na mesma que possui transporte escolar, recolhimento 

de lixo, transporte coletivo urbano. Com a pavimentação da rua, espera-se trazer maior conforto aos moradores locais, amenizando os transtornos 

advindos deste aumento do trânsito. 

Rua Ulisses João Rada Número 

Residências 78 unidades 

População – beneficiários diretos (estimada) 312 pessoas 

Volume de tráfego diário médio (VDM) atual ............................................... 350 

Volume de tráfego diário médio após as intervenções na via ................ 550  

4. Rua Marcionílio Saraiva da Fonseca (ENTRE A RUA PADRE PINTO E RUA RAFAEL ATHANÁSIO) 

A via possui classificação local de acordo com plano direto, rua predominantemente residencial, exercendo a função de via coletora do bairro. Junto 

com a rua Padre Pinto (já pavimentada), é a principal ligação entre o bairro e o centro da cidade 

Além dos problemas que os moradores sofrem com barro e buracos em períodos chuvosos, poeira que dificultando o deslocamento dos cidadãos, 

trata-se de um anseio dos moradores, já que com a pavimentação amenizará os transtornos causados pela ação das intempéries e embelezará a rua, 

sobretudo valorizando os patrimônios residenciais. 

Rua Marcionílio Saraiva da Fonseca Número 

Residências 13 unidades 

População – beneficiários diretos (estimada) 52 pessoas 

Volume de tráfego diário médio (VDM) atual ............................................... 230 

Volume de tráfego diário médio após as intervenções na via ................ 420  
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5. Rua João Ramos Ruiz (ENTRE AV. MAURÍCIO CARDOSO E A RUA PEDRO MULLER) 

A via possui classificação principal de acordo com plano diretor, Os investimentos na rua João Ramos Ruiz, temos próximo desta rua a Escola 

Alcides Conter, principal referência social deste bairro, tornando-se uma via pública importante e mais movimentada, inclusive com transporte escolar e 

de profissionais. Também contemplará diretamente um grande número de moradores e, principalmente, possibilitando eficiência e segurança no trafego 

tanto de pedestres, principalmente alunos desta escola, bem como veículos que a utilizam. 

Rua João Ramos Ruiz Número 

Residências 19 unidades 

População – beneficiários diretos (estimada) 78 pessoas 

Volume de tráfego diário médio (VDM) atual ............................................... 217 

Volume de tráfego diário médio após as intervenções na via ................ 380  

 

6. Rua Brandino Maria Valle (ENTRE A RUA ANTÔNIO RUIZ E A RUA DALMÁCIO PEREIRA DE ABREU) 

A via possui classificação local de acordo com plano diretor, os investimentos na rua Brandino Maria Vale, é uma rua utilizada como um dos 

principais acessos do bairro Paso D´areia, tornando-se uma via pública importante e mais movimentada, inclusive com transporte escolar e de 

profissionais. Também contemplará diretamente um grande número de moradores e, principalmente, possibilitando eficiência e segurança no trafego 

tanto de pedestres, principalmente alunos, bem como veículos que a utilizam. 

Rua Brandino Maria Valle Número 

Residências 16 unidades 

População – beneficiários diretos (estimada) 64 pessoas 

Volume de tráfego diário médio (VDM) atual ............................................... 194 

Volume de tráfego diário médio após as intervenções na via ................ 340 
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7. Rua José Constante de Araújo (ENTRE A RUA LUIZ DIAS CUNHA E A RUA JOSÉ NUNES DA SILVA) 

A via possui classificação local de acordo com plano diretor, os investimentos na rua José Constante de Araújo, são em passeio para pedestres uma 

rua utilizada como um dos principais acessos entre os bairros, uma via pública importante e mais movimentada, inclusive com transporte escolar e 

coletivo. Também contemplará diretamente um grande número de moradores e, principalmente, possibilitando eficiência e segurança no trafego tanto 

de pedestres, bem como veículos que a utilizam. 

Rua José Constante de Araújo Número 

Residências 16unidades 

População – beneficiários diretos (estimada) 64 pessoas 

Volume de tráfego diário médio (VDM) atual ............................................... 194 

Volume de tráfego diário médio após as intervenções na via ................ 279  

 

8. Rua Izaias Barreto de Lima (ENTRE A RUA SERVENTINO M. DELGAU E A RUA CONSTANTE DE ARAÚJO) 

A via possui classificação local de acordo com plano diretor, os investimentos na rua Izaias Barreto de Lima, uma rua utilizada, principal referência 

social deste bairro, tornando-se uma via pública importante e mais movimentada, inclusive com transporte escolar e de profissionais. Também 

contemplará diretamente um grande número de moradores e, principalmente, possibilitando eficiência e segurança no trafego tanto de pedestres, 

principalmente com a construção de um novo posto de saúde que será construído próximo desta rua, bem como veículos que a utilizam. 

Rua Izaias Barreto de Lima Número 

Residências 32unidades 

População – beneficiários diretos (estimada) 128 pessoas 

Volume de tráfego diário médio (VDM) atual ............................................... 194 

Volume de tráfego diário médio após as intervenções na via ................ 279  
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9. Rua Jerônimo Ferreira (EXISTENTE ATÉ A RUA NORECI DE SOUZA OLIVEIRA) 

A via possui classificação principal de acordo com plano diretor, os investimentos na rua Jerônimo Ferreira uma rua utilizada como um dos 

principais acessos da cidade. Temos nesta rua a Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), cemitério Municipal, principal referência social deste bairro, 

tornando-se uma via pública importante e mais movimentada, inclusive com transporte escolar, recolhimento de Lixo, transporte Urbano, Iluminação 

Pública, Telefonia, Serviços de Correio, etc. Também contemplará diretamente um grande número de moradores e, principalmente, possibilitando 

eficiência e segurança no trafego tanto de pedestres, principalmente alunos desta Universidade, bem como veículos que a utilizam. 

Rua Jerônimo Ferreira Número 

 

Residências 

45unidades 

População – beneficiários diretos (estimada) 180 pessoas 

Volume de tráfego diário médio (VDM) atual ............................................... 194 

Volume de tráfego diário médio após as intervenções na via ................ 279  

 

10. Rua Astrogildo Nascimento (ENTRE A RUA JERÔNIMO FERREIRA E A RUA PAULINO MOREIRA  

A via possui classificação local de acordo com plano diretor, os investimentos na rua Astrogildo Nascimento, são em passeio para pedestres, é uma 

rua utilizada como um dos principais acessos ao bairro Quininho. Esta é uma via pública importante e mais movimentada, inclusive com transporte 

escolar e de profissionais. Também contemplará diretamente um grande número de moradores e, principalmente, possibilitando eficiência e segurança 

no trafego tanto de pedestres e veículos que a utilizam. 

Rua Astrogildo Nascimento Número 

Residências 8unidades 

População – beneficiários diretos (estimada) 32 pessoas 

Volume de tráfego diário médio (VDM) atual ............................................... 194 

Volume de tráfego diário médio após as intervenções na via ................ 360  
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11. Rua João A. Oliveira (ENTRE AV. LIMA E SILVA E RUA IVO JOSÉ DE BARCELOS) 

A via possui classificação local de acordo com plano diretor, os investimentos na rua João A. Oliveira, são em passeio para pedestres, uma rua 

utilizada como ligação entre os Bairros Fátima e São Thomas. 

Temos próximo nesta rua a Escola Estadual Polivalente, principal referência social deste bairro, tornando-se uma via pública importante e mais 

movimentada, inclusive com transporte escolar e de profissionais. Também contemplará diretamente um grande número de moradores e, 

principalmente, possibilitando eficiência e segurança no trafego tanto de pedestres, principalmente alunos desta escola, bem como veículos que a 

utilizam. 

Rua João A. Oliveira Número 

Residências 32unidades 

População – beneficiários diretos (estimada) 128  pessoas 

Volume de tráfego diário médio (VDM) atual ............................................... 180 

Volume de tráfego diário médio após as intervenções na via ................ 270 

 

12. Rua Caetano Bianchi (ENTRE A RUA ANTÔNIO DE CARVALHO E RUA LUIZ JUSTINO MULLER) 

A via possui classificação local de acordo com plano diretor, os investimentos na rua Caetano Bianchi, são em passeio para pedestres, uma rua 

utilizada como um dos principais acessos ao Bairro São Thomas. 

Temos nesta rua Quadra Poliesportiva, principal referência social deste bairro, tornando-se uma via pública importante e mais movimentada, 

inclusive com transporte escolar, recolhimento de Lixo, transporte Urbano, Iluminação Pública, Telefonia, Serviços de Correio, etc. Também contemplará 

diretamente um grande número de moradores e, principalmente, possibilitando eficiência e segurança no trafego tanto de pedestres, bem como veículos 

que a utilizam. 

Rua Caetano Bianchi Número 

Residências 20unidades 

População – beneficiários diretos (estimada) 80 pessoas 

Volume de tráfego diário médio (VDM) atual ............................................... 227 
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Volume de tráfego diário médio após as intervenções na via ................ 340 

 

13. Rua Jacinto Pereira Lago (ENTRE AV. MAURÍCIO CARDOSO E PAVIMENTO EXISTENTE) 

A via possui classificação local de acordo com plano diretor, os investimentos na rua Jacinto Pereira Lago, são em passeio para pedestres uma rua 

utilizada como um dos principais acessos entre os bairros Cidade Alta e Bairro Fátima. 

Temos nesta rua a Escola Estadual Dr. José Athanásio, principal referência social deste bairro, tornando-se uma via pública importante e mais 

movimentada, inclusive com transporte escolar, recolhimento de Lixo, transporte Urbano, Iluminação Pública, Telefonia, Serviços de Correio, etc . 

Também contemplará diretamente um grande número de moradores e, principalmente, possibilitando eficiência e segurança no trafego tanto de 

pedestres, principalmente alunos desta escola, bem como veículos que a utilizam. 

Rua Jacinto Pereira Lago Número 

Residências 14unidades 

População – beneficiários diretos (estimada) 56 essoas 

Volume de tráfego diário médio (VDM) atual ............................................... 194 

Volume de tráfego diário médio após as intervenções na via ................ 320  

 

14. Rua Dalmácio Pereira de Almeida (ENTRE A RUA JOÃO RAMIZ E A RUA ULISSES JOÃO RADA) 

A via possui classificação local de acordo com plano diretor, Os investimentos na rua Dalmácio Pereira de almeida, são em passeio para pedestres,  

uma rua utilizada como um dos principais acessos de ligação entre os bairros Passo D´areia e Bandeira Branca, tornando-se uma via pública importante e 

mais movimentada, inclusive com transporte escolar, recolhimento de Lixo, transporte Urbano, Iluminação Pública, Telefonia, Serviços de Correio, etc. 

Também contemplará diretamente um grande número de moradores e, principalmente, possibilitando eficiência e segurança no trafego tanto de 

pedestres, bem como veículos que a utilizam. 

Rua Dalmácio Pereira de Almeida Número 

Residências 45unidades 

População – beneficiários diretos (estimada) 180 pessoas 
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Volume de tráfego diário médio (VDM) atual ............................................... 190 

Volume de tráfego diário médio após as intervenções na via ................ 350 

 

INVESTIMENTO TOTAL 

O investimento total é de R$ 7.216.002,48 (Sete milhões, duzentos e dezesseis mil, dois reais e quarenta e oito centavos) 

Tipo de Serviço / Obra R$ 7.216.002,48    

ITEM 01 - Serviços Preliminares 188.000,52 

ITEM 02 - Movimento em Terra 733.735,59  

ITEM 03 - Microdrenagem 1.380.263,97  

ITEM 04 - Pavimentação Asfáltica 3.674.863,19  

ITEM 05 - Sinalização 127.635,90  

ITEM 06 - Serviços Finais e Complementares 1.111.503,31  

Total R$ 7.216.002,48    
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 1. ESTUDOS DE TRÁFEGO 

 Os estudos tiveram por objetivo a caracterização do tráfego que 

utilizará a via, durante o período de projeto, fornecendo os subsídios 

necessários ao Projeto a ele inter-relacionado em especial o VDM da via e o 

nº “N”, a ser utilizado no dimensionamento do pavimento. 

 Foram mantidos contatos com a Prefeitura Municipal, e órgãos 

vinculados ao Setor de Trânsito, buscando subsídios que permitissem uma 

melhor avaliação do tráfego real a considerar. 

 Basicamente foram computados os seguintes itens: 

- Volume de tráfego médio diário (VDM) atual, conforme informações 

acima. 

 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO 

O projeto de pavimentação compreende a determinação das camadas 

que compõem a estrutura a ser adotada para o pavimento de forma que 

estas camadas sejam suficientes para transmitir e distribuir as tensões 

normais e tangenciais para o subleito, sem sofrer deformações apreciáveis, 

no período de projeto. 

 

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento foi utilizado o 

“Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis”, proposto pelo Engº Murillo 

Lopez de Souza. Pelo método, as espessuras das camadas do pavimento são 

calculadas em função da capacidade de suporte do subleito (ensaio CBR) e 

do número equivalente de operações do eixo padrão de 8,2 t (número “N”). 

Coeficientes estruturais 

Conforme indicado no método de dimensionamento, foram adotados os 

coeficientes de equivalência estrutural apresentados no quadro a seguir. 

 

Camada Simbolo Coeficiente de 

equivalência 

Revestimento em 

CBUQ 

KR 2,0 

Base de brita graduada KB 1,0 

Sub-base de 

Macadame 

KB 1,0 

Reforço em rachão KB 1,0 

 

A equação para o cálculo da espessura estrutural do pavimento, em 

termos de base granular, é a seguinte: 

H20  =  B + R       ( 1 ) 

Onde: 

- H20  =  espessura do revestimento mais a base (cm); 

- B  =  espessura da base; 

- R  =  espessura do revestimento; 

As inequações para o cálculo das espessuras da base, sub-base e 

reforço do subleito são as seguintes: 

 R  .  KR  +  B  .  KB    H20     ( 2 ) 

 R  .  KR  +  B  .  KB  +   h20  .  KSB    Hn   ( 3 ) 
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 R  .  KR  +  B  .  KB  +   h20  .  KSB  +  hREF  .  KREF     Hm ( 4 ) 

Onde: 

- R  =  espessura do pavimento (cm) 

- B  =  espessura da base (cm) 

- h20  =  espessura da sub-base (cm) 

- hREF  =  espessura do reforço do subleito (cm) 

- H20  =  espessura estrutural de R  +  B  (cm) 

- Hn  =  espessura estrutural R  +  B  +  h20 (cm) 

- Hm  =  espessura estrutural de R  +  B  +  h20  +  hREF  (cm) 

 

Tráfego  

Foi realizado cálculo das espessuras das camadas para as áreas de 

pavimento baseado nos dados de projeto conforme resultados dos ensaios. 

Segue em anexo: 

- Estudo trafego vias a serem pavimentadas com pavimento flexível  

 - Planilha para determinação de espessuras do pavimento flexível 

C.B.U.Q. 

 

 

 

 

 

RESUMO DOS RESULTADO OBTIDOS (TABELA) 

Tercho 

CBR 

médio 

(%) 

Espessura 

C.B.U.Q. 

(cm) 

Base 

brita 

graduada 

(cm) 

Sub-base 

(cm) 

Reforço de 

sub-leito 

(cm) 

1 11,49 4 12 16 0 

2 9,52 4 12 16 0 

3 8,61 4 12 18 0 

4 8,19 4 12 16 0 

5 14,94 4 20 0 0 

6 9,75 4 12 16 0 

7 12,37 4 20 0 0 

8 13,56 4 20 0 0 

9 4,54 4 12 16 15 

10 8,51 4 12 16 0 

11 8,25 4 12 16 0 

12 9,68 4 12 16 0 

13 14,06 4 20 0 0 

14 8,29 4 12 16 0 
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LOCAIS PARA EMPRÉSTIMOS EM JAZIDA 

 Em função da necessidade de se definirem reservas suficientes de 

materiais de boa qualidade para a utilização em aterros previstos na 

Plataforma de Projeto. 

 Esta área está situada a uma distância média de 38 Km das ruas a 

serem pavimentadas. A suficiência volumétrica é evidente para atender a 

demanda estimada. 

 As características morfológicas e geológicas permitem afirmar que os 

solos em questão são favoráveis á utilização na obra, conforme indicam os 

ensaios preliminares realizados, tratando-se de materiais pouco expansivos 

e de boa qualidade. 

 A escolha da jazida se deve a disponibilidade do local e a licença 

ambiental em dia. Material com CBR acima de 10. 

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

 Os levantamentos de campo foram efetuados através de métodos 

topográficos convencionais e de alta tecnologia com emprego de Estação 

Total Laika, com auxílio de Softwares tipo Auto CAD 2009 com apoio de 

Sistema de Automação topográfica “Posição” através do seu módulo de 

Projeto Viário. 

 As equipes de topografia executaram levantamentos no eixo e 

cadastro total de edificações, linhas de transmissões, cercas e todo e 

qualquer tipo de meio existente no local. 

 A marcação foi feita em distancias de 20 em 20 m, o RN de partida 

teve cota arbitrada e localiza-se junto a locação dos canteiros. 

 

 LEVANTAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS 

 Foram levantadas seções transversais em todas as estacas da locação, 

com extensão mínima de 10m para cada lado eixo, com utilização de 

Estação Total, levantadas perpendicularmente ao eixo das tangentes e 

seguindo a bissetriz do ângulo formado pelas visadas a estaca anterior e 

posterior aquela do levantamento nas curvas. 

  

NIVELAMENTO E CONTRA-NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 

 Todos os piquetes foram nivelados e contra-nivelados com intervalos 

de 20 em 20m. 

AMARRAÇÕES 

 As amarrações dos pontos notáveis do eixo locado foram feitas em 

forma de “V”, sempre do lado externo das curvas, sendo implantadas nos 

PCs, PTs e PIs. 

PROJETO GEOMÉTRICO 

Considerações gerais 

 O Projeto geométrico constitui na representação gráfica dos dados 

obtidos pelos estudos topográficos e projetos correlatos. Foi desenvolvido 

tendo por base as Normas de Projetos Rodoviários do DAER. 
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 Os trechos em questão se desenvolvem em zona urbana, com região 

plana e com considerável vulto de tráfego de veículos leves. 

 No desenvolvimento do projeto procurou-se aproveitar o máximo dos 

níveis existentes em relação as soleiras das casas, e também os 

alinhamentos de cerca existentes. Em alguns casos foi necessário modificar 

os parâmetros para se adequar a declividade existente e também em função 

dos acessos das propriedades já consolidados, obrigando o projeto 

geométrico obedecer características locais, e evitando assim cortes/aterros 

desnecessários. 

CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO 

 - Região......................................Plana 

 - Velocidade Diretriz.......................40 Km/h 

 - Rampa máxima..............................10% 

 - Largura da pista de rolamento.......variável entre 7,0m e 8,0 (Conforme 

o projeto) 

 - Inclinação transversal em tangente............3% 

PROJETO ALTIMÉTRICO 

 As concordâncias das curvas verticais foram processadas através de 

Curvas parabólicas simples e compostas. 

 O lançamento do greide esteve condicionado a apresentar cotas que 

se assemelhem as cotas do pavimento já existentes a pista de rolamento ao 

lado, ou seja, cota de topo do pavimento existente (semelhante ou bem 

próxima) menos a espessura da estrutura projetada. 

 O lançamento das rampas foram definidas em relação e diretamente 

iguais ou bem semelhante as existentes a pista já existente, onde em pontos 

deverá existir operações de Corte ou de aterro com material proveniente de 

jazida ou com material local dependendo da sanidade apresentada. 

 

PLATAFORMA DE SEÇÃO TRANSVERSAL 

 A seção transversal da plataforma de pavimentação é composta por 

duas faixas de tráfego com largura variável conforme apresentado no 

projeto em anexo, a declividade transversal é única e apresenta caimento de 

- 3%. 

 - Definição das seções transversais tipo de corte e aterro; 

 - Elaboração de notas de serviços de Terraplenagem; 

 - Determinação dos volumes a escavar e aterrar; 

 - Distribuição dos volumes a escavar 

 As compensações de volumes dos materiais escavados no greide serão 

em parte reaproveitados para aterros em pista e aterro de passeios 

posteriormente. Os materiais de aterro serão provenientes dos cortes e de 

jazida sempre que necessário. 
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PROJETO DE DRENAGEM 

 O Projeto de drenagem segue as condicionantes locais e tem como 

finalidade criar um sistema de drenagem e escoamento das aguas 

provenientes das chuvas. Foram analisadas redes existentes e reaproveitadas 

sempre que possível. Assim como as saídas e destinos finais das redes, 

focando sempre destinos indicados pela prefeitura municipal e meio 

ambiente.  

Seguindo as normas da NBR 15645, o serviço consiste na execução das valas 

com escavadeira hidráulica, ao longo das vias, locais especificados nos 

projetos em anexo e suas características definidas conforme as necessidades 

do terreno. A escavação será feita em etapas, de modo que permita o 

reaproveitamento da tela de proteção. A vala será escavada, o local isolado 

e será feito o preparo do fundo de vala com utilização de brita, para o 

assentamento dos tubos. A próxima etapa é o reaterro da vala, com os 

tubos já devidamente assentados.  

 O equacionamento utilizado para a determinação das chuvas foi 

fornecido pela prefeitura, adotando as curvas IDF da Região de Porto 

Alegre. O coeficiente de escoamento (C) utilizado foi de 0,8. O método para 

equação adotado para determinação da vazão foi o método racional. 

Equação de manning utilizado 0,8. 

 As locações das caixas coletoras adotadas foram de no máximo 50 

metros de espaçamento, levando em consideração os pontos mais baixos da 

via para aumentar a eficiência do sistema de drenagem. 

 

PROJETO GEOMÉTRICO DE PAVIMENTAÇÃO 

Apresentação 

No presente volume são apresentadas informações referentes ao 

Projeto de Pavimentação, dados levantados em campo, informações 

adquiridas na prefeitura, estudo preliminar e descrição das unidades que 

compõem o projeto.  

Contém as atividades relativas à orientação e execução normativas dos 

serviços propostos, os quais devem servir como guia Executivo para a 

devida apreciação e analise. 

 Neste trabalho estão contemplados os seguintes documentos: 

- Projeto Geométrico; 

- Relatório de Volumes de Terraplenagem; 

- Planilhas de Cálculo e Quantitativos; 

- Especificações Técnicas; 

- Memória de Calculo; 

- Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro do referido 

Empreendimento bem como os detalhamentos necessários a execução física 

do mesmo. 

Quando da elaboração, foram tomadas como metas as condições 

mínimas para o bom funcionamento e implantação do empreendimento, 

questões como, possíveis atividades de Controle e ou liberação vinculados 

a impactos de caráter ambiental, economia e praticidade de execução 

visando a viabilidade do empreendimento, sempre verificando questões 

relacionadas à obtenção no produto final de qualidade x menor custo 

final, aliado as condições de manutenção e operação do sistema 

proposto. 
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Este projeto foi desenvolvido considerando-se o levantamento 

topográfico “in loco”, Normas Técnicas, Especificações e Manuais do 

DAER.  

 

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 

 O Projeto de sinalização e acessibilidade foi desenvolvido objetivando 

garantir a funcionalidade e segurança, tanto dos condutores quanto dos 

pedestres. Está de acordo com as normas de acessibilidade. 

OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO PROPOSTO 

 

 O Referido projeto tem por finalidade a de propiciar uma grande 

melhoria no tocante a acessibilidade entre as ruas, visto que estas ruas são 

utilizadas para deslocamento de pedestres, ciclistas, veículos de passeio e o 

transporte de carga, tanto para o abastecimento do comércio e Indústria 

bem como escoamento das empresas instaladas no local. 

Com este empreendimento, busca-se a apresentar a população local 

algumas melhorias, deverá apresentar mais segurança, tanto aos condutores 

bem como aos pedestres, melhorará sensivelmente os acessos e passeios. 

Deverá agilizar e reestruturar o fluxo de veículos no local. 

É de fundamental importância o asfaltamento dos trechos, pois em 

épocas de estações chuvosas, como no inverno o transporte nesta região 

fica muito complicado, a população que utiliza e depende destas ruas passa 

por muitas dificuldades, pois tem que enfrentar a lama e os buracos, nas 

estações de calor, como no verão a situação não fica mais tranquila, por que 

somente há uma troca e substituição do problema, onde o pó proveniente 

do tráfego de caminhões, ônibus e veículos que ali se deslocam é bastante 

grande, e que em muitas vezes vem a provocar doenças cardio-respiratórias 

e causando uma ideia de descaso e abandono com quem ali habita ou 

precisa utilizar-se  da estrada.  

 

ESCOPO DO PROJETO 

 

O referido projeto tem como escopo principal os seguintes itens abaixo 

descritos: 

 - Serviços de elaboração do Projeto (Levantamentos, digitalização e 

projetos); 

 - Mapa de localização do trecho projetado; 

 - Projeto Geométrico; 

 - Seções transversais; 

 - Relatório de Volumes (Terraplenagem); 

 - Seções tipo de pavimentação; 

 - Projeto de Pavimentação; 

 - Mapa de localização das interferências e desagues das águas pluviais; 

 - Projeto de Drenagem; 

 - Perfis das redes de drenagem; 

 - Planilha de dimensionamento das redes de drenagem; 

 - Projeto de Sinalização e Acessibilidade; 

 - Notas de serviços e memória de calculo de quantitativos; 

 - Planilha Orçamentária de Serviços e Quantitativos; 

 - Cronograma Físico/Financeiro 

 - Planilhas de Ensaios Geotécnicos;  


