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Proprietário: Município de Quilombo 

Obra: Pavimentação com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalização viária. 

Local: Travessa Paulo Fachinelli – Rua Duque de Caxias – Rua Marechal Deodoro – Rua Clara 

Broch 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 O presente memorial descritivo refere-se a pavimentação com pedra basalto irregular, 

drenagem pluvial e sinalização vertical da Travessa Paulo Fachinelli, Rua Duque de Caxias, Rua 

Clara Broch e Rua Marechal Deodoro num total de 2.361,50 m². 

 

 

1. TERRAPLENAGEM 

 

As obras de terraplenagem deverão estar concluídas antes do início da construção do 

pavimento. Inicialmente será feita a marcação conforme projeto, para em seguida serem 

executados os serviços necessários. 

A superfície do subleito deverá ser regularizada na largura de toda a pista, de modo que 

assuma a forma determinada pela seção transversal do projeto. Procede-se então, à escarificação 

o material e o seu umedecimento até o teor ótimo de umidade, determinado pelo ensaio Proctor 

Normal para a perfeita compactação do subleito, que servirá de base para a pavimentação. 

O preparo do subleito será realizado pela Prefeitura Municipal. 

  

2. DRENAGEM PLUVIAL 

 

Antes da execução da pavimentação deverão ser executados os serviços de drenagem pluvial, 

os quais deverão obedecer às indicações de projeto. 

O fornecimento dos tubos de concreto, bem como as escavações necessárias e o 

assentamento da tubulação serão realizados pela Prefeitura Municipal. Fica a cargo da 

empresa contratada a execução das bocas de lobo conforme indicado em projeto. 

A execução da tubulação de drenagem pluvial na Travessa Paulo Fachinelli deverá ter 

prévia autorização dos proprietários dos imóveis que serão cortados pela tubulação, sendo 

responsabilidade da Prefeitura Municipal a obtenção destas. 
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2.1.  Escavações 

 

Serão feitas as escavações necessárias para execução da alvenaria. Nos aterros deverá ser 

utilizado material isento de matéria orgânica, em camadas sucessivas de 20 cm, umedecidas e 

compactadas, garantindo-se a estabilidade do terreno. 

O sentido normal da escavação será sempre a jusante para montante. Quando a coesão do solo 

for muito baixa deverá ser efetuado escoramento de madeira para evitar desmoronamentos. 

A reposição de solo na vala deverá ser executada da seguinte maneira: primeiramente será 

colocado material de granulometria fina aos lados da canalização, devendo o mesmo ser 

cuidadosamente compactado. É conveniente e muito importante compactar todo o solo até cerca 

de 60 cm acima do tubo, fazendo-se sempre está compactação lateralmente ao tubo. Após os 60 

cm o solo será compactado em camadas de no máximo 20 cm. 

A profundidade da tubulação será de no mínimo: 100 cm para tubos de 30 cm, 110 cm para 

tubos de 40 cm, 130 cm para tubos de 60 cm e de 150 cm para tubos de 80 cm. O recobrimento 

mínimo dos tubos de concreto simples ou concreto armado será de 60cm. 

 

2.2.  Alvenaria 

 

Serão executadas em tijolo maciço (espessura da parede de 20cm), nas dimensões de projeto. 

Os tijolos deverão ser molhados antes de seu assentamento. 

O assentamento será com argamassa 1:4 ou 1:5 com areia média e com produto substituto da 

cal. As juntas terão espessura máxima de 15mm e rebaixadas a ponta de colher. 

 

2.3. Órgãos complementares 

 

Os órgãos complementares da rede pluvial serão as bocas de lobo, caixas de ligação e a 

canalização do esgotamento das bocas de lobo. As bocas de lobo deverão ser executadas com 

dimensões que se possa ter acesso a tubulação para realização de limpeza quando necessário. 

Quando não for utilizado sistema com poços de visita, a manutenção será feita pelas bocas de 

lobo, as quais deverão ser executadas com as dimensões especificadas na prancha em anexo. 

Os dispositivos de boca de lobo e caixas de ligação serão executados com concreto armado 

com fck>= 20 MPa. 

 

3. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO 

 

Para o dimensionamento deste pavimento será utilizado o método do CBR. A equação para 

dimensionamento é: 
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𝐻 =
100 + 150√𝑃

𝐶𝐵𝑅 + 5
 

 

Sendo: 

P = Carga por eixo em cada roda, em toneladas 

CBR = California Bearing Ratio (ISC – Índice de Suporte California), em % 

 

Como nesta região circularão essencialmente veículos leves, no máximo veículos de carga 

tipo toco, com carga bruta máxima de 16,0 t, a carga P considerada será de 4,0 t. O CBR adotado 

para o subleito será de 8%. Será feito um reforço do subleito com o próprio material do local, 

como descrito abaixo nos serviços de compactação e o CBR considerado será de 20%. 

Sendo assim, as camadas dimensionadas serão: 

 

a. Camada de subleito:   𝐻 =
100+150√4

8+5
 = 31,0 cm 

 

b. Camada de reforço do subleito:  𝐻 =
100+150√4

20+5
 = 16,0 cm  

 

4. PAVIMENTAÇÃO 

 

4.1. Meio-fio 

 

Será pré-moldado com as seguintes dimensões 10 cm de espessura e 30 cm de altura. 

Também deve apresentar resistência mínima de 22 MPa. 

Deverá ser aberta uma vala para o assentamento dos meios-fios ao longo do bordo do 

subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. O 

fundo da vala deverá ser regularizado e compactado. Para corrigir o recalque, pela compactação 

do fundo da vala, se necessário, será colocado mais material no fundo e realizado nova 

compactação até que se atinja o nível desejado. 

As guias serão assentadas com a face que não apresente falhas nem depressão para cima, 

de tal forma que assuma o alinhamento e o nível do projeto. 

O material escavado da vala deverá ser reposto ao lado da guia e apiloado, logo após a 

conclusão do assentamento. 

O fornecimento dos meio-fio será de responsabilidade da Prefeitura Municipal. 
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4.2. Calçamento 

 

O pavimento em alvenaria poliédrica, é o que se caracteriza por um revestimento flexível 

de pedras irregulares, cravas de topo por percussão, justapostas, assentes sobre subleito preparado 

ou base estabilizada, com rejuntamento de mistura de agregado e argila. 

A rocha onde serão extraídas as pedras para o calçamento deverá apresentar resistência a 

compressão superior a 140 MPa, além de abrasão a Los Angeles inferior a 40%. Na pedreira as 

pedras deverão ser amarroadas, de forma a apresentarem uma face plana, que será de rolamento, 

que deve inscrever-se num círculo de diâmetro entre 10 e 20 c, a altura deverá variar entre 10 e 

15 cm. 

O material de enchimento deve ser de 1ª categoria, sendo espalhado sobre o reforço do 

subleito, numa espessura entre 10 a 15 cm. Sobre essa camada serão assentadas as pedras mestras 

espaçadas de 1,50 metros na transversal e de 5,0 metros na longitudinal de modo a conformar o 

perfil projetado. O fornecimento de argila para execução do colchão de terra será 

responsabilidade da Prefeitura Municipal, ficando por conta do contratado o espalhamento 

do material sobre a área pavimentada. 

No assentamento das pedras deve-se proceder da seguinte maneira: o colaborador escolhe 

a face de rolamento e com o martelo fixa a pedra no colchão de solo, deixando a face de rolamento 

para cima. Após o assentamento da primeira pedra, escolhe a segunda e a coloca do lado da 

primeira, escolhendo convenientemente a face de rolamento assim como a face que vai encostar-

se à pedra já assentada. 

Como as pedras empregadas são irregulares, a boa qualidade do assentamento depende 

em muito do cuidado do calceteiro. No entanto, sempre aparecerão juntas mais alargadas, as quais 

deverão ser preenchidas com pedras menores. 

Após o assentamento das pedras, deverá ser espalhado sobre elas uma camada de cerca 

de 2 cm de pó de brita, de modo que penetre nos vazios entres as pedras. Antes da compactação 

com rolo compressor, as pedras são batidas com soquete manual. O fornecimento do pó de brita 

para rejuntamento da pavimentação será responsabilidade da Prefeitura Municipal, 

ficando por conta do contratado o espalhamento do material sobre a área pavimentada. 

A rolagem deverá ser feita com rolo 3 rodas de ferro, de 10 ou 12 toneladas, progredindo 

dos bordos para o eixo nos trechos retos, e do bordo interno para o externo nos trechos em curvas.  

Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a compactação deverá 

ser corrigida, renovando ou recolocando as pedras irregulares com maior ou menor adição de 

material no colchão, e em quantidades suficientes à completa correção do defeito verificado. 

Depois de concluída a compactação das pedras irregulares, será executado o acabamento 

do meio fio, executando o rejuntamento dos mesmos com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3. 
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5. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

Serão colocadas placas de sinalização vertical nos pontos indicados em projeto, de acordo 

com as medidas e indicações constantes no Manual brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume 

I – Sinalização Vertical de Regulamentação e Volume II – Sinalização Vertical de Advertência. 

As placas serão de chapas metálicas galvanizadas com espessura de 2,0 mm e o poste de 

sustentação será de aço galvanizado de diâmetro 50,0 mm e com dispositivo anti-giro. 

Os postes serão fixados no solo em buraco feito previamente nas dimensões de 30x30x50 

cm e após o poste estar devidamente aprumado será colocado no fundo da vala uma camada de 

concreto de 20,0 cm e o restante do buraco preenchido com cascalho e parte do solo escavado. 

 

5.1. Disposições gerais 

 

É um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de placas, onde o meio de 

comunicação (sinal) está na posição vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, 

transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolos 

ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas. As placas, classificadas de acordo com as 

suas funções, são agrupadas em um dos seguintes tipos de sinalização vertical: 

▪ Sinalização de Regulamentação 

▪ Sinalização de Advertência 

▪ Sinalização de Indicação 

 

 

5.1.1. Sinalização de regulamentação 

 

Tem por finalidade informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou 

restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e seu desrespeito constitui infração. 

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, nas seguintes cores: 
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              Proibição                                                            Obrigação 

 

Tabela 1 – Cores padrão para placas de regulamentação. 

Fundo: Branco Tarja: Vermelha 

Orla: Vermelha Símbolo: Preto 

Letras: Preto  

  

 Constituem exceção quanto a forma, os sinais de “Parada Obrigatória” (R-1) e “Dê a 

Preferência” (R-2), com as seguintes características: 

 

   

                                         R-1                                                           R-2  

 

 

Tabela 2 – Cores padrão para Placas de Pare e Dê a Preferência. 

R-1 R-2 

Fundo: Vermelho Fundo: Branco 

Letras: Branco Orla: Vermelho 

Orla Interna: Branca  
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Orla Externa: Vermelha  

 

5.1.1.1. Dimensões mínimas 

 

As dimensões serão aquelas indicadas em prancha própria, podendo mudar para valores 

maiores até o limite constante no manual indicado acima. 

a. Placas com forma circular 

Área Urbana: 

 Diâmetro – 0,40 m 

 Tarja – 0,04 m 

 Orla – 0,04 m 

Área Rural: 

 Diâmetro – 0,75 m 

 Tarja – 0,075 m 

 Orla – 0,075 m 

b. Placas com forma octogonal – R-1 

Lado – 0,25 m 

Orla interna branca – 0,02 m 

Orla externa vermelha – 0,01 m 

 

c. Placa de forma triangular – R-2 

Lado – 0,75 m 

Orla – 0,10 m 

 

Obs: o aumento no tamanho dos sinais implicará em variações proporcionais de orlas e 

símbolos. 

 

5.1.2. Sinalização de advertência 

 

Tem por finalidade alertar aos usuários da via para condições potencialmente perigosas, 

indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de recomendação. 

A forma padrão do sinal de advertência é quadrada, devendo um das diagonais finar na 

posição vertical, nas seguintes cores: 
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Tabela 3 – Cores padrão para placas de advertência. 

Fundo: Amarelo 

Orla interna: Preto 

Orla externa: Amarelo 

Símbolo ou legenda: Preto 

 

5.1.3. Placa de identificação da rua 

 

Serão colocadas placas de identificação do nome das ruas no inicio e final do trechos a ser 

pavimentado. 

Abaixo segue descrito as características do poste e da placa: 

▪ Poste: deve ser em tubo de aço galvanizado com diâmetro externo de 50 mm, com 

espessura de 3 mm, comprimento total de 3,5 m, galvanizado à fogo e com dispositivo 

anti-giro. Deve ser fixado com 0,5 m de profundidade diretamente ao solo, sendo que 

o passeio dará a firmeza necessária para não ocorrer inclinação do poste. 

▪ Placas de nomenclatura: as placas de nomenclatura de vias públicas devem ter 0,5 m 

de largura por 0,25 m de altura e 1,25 mm de espessura, devendo ser confeccionadas 

em aço carbono 1010/1020, galvanizadas e com vincos dispostos longitudinalmente 

a fim de evitar a flambagem. Devem ser pintadas na cor azul e com informações em 

vinil adesivo branco. 

▪ Braçadeiras: as placas de nomenclatura devem ser fixadas ao poste por meio de 

braçadeiras fundidas em alumínio. 

▪ Acabamento superior: na parte superior do poste deve haver uma peça para 

fechamento e acabamento do poste, podendo ser de aparência esférica ou plana, tendo 

a finalidade de evitar a entrada de água no poste. 
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Ilustração 1 – Detalhe da placa de identificação da rua. 

 

 

 

Ilustração 2 – Detalhe do poste. 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

O presente memorial de cálculo refere-se ao levantamento dos quantitativos físicos do projeto 

de pavimentação com pedra irregular, sinalização viária e drenagem pluvial da Travessa Paulo 

Fachinelli, Rua Duque de Caxias e Rua Clara Broch. Os levantamentos foram feitos levando-se 

em consideração os dados dos projetos gráficos anexos.  

 

▪ Travessa Paulo Fachinelli 

 

- DRENAGEM PLUVIAL 

Reaterro bocas de lobo = 3,00 m³ 

Boca de lobo em galeria de 40cm = 3 unidades 

   

- PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES 

Regularização e conformação do subleito: comprimento da via x largura da  via = 85,00 x 5,50 = 

467,50 m² 

Área de pavimentação e terraplenagem: comprimento da via x largura da via = 85,00 x 5,50 = 

467,50 m² 

Meio-fio: comprimento da via x 2 – descontos das vias transversais = 85,00 x 2 + 5 +  5 = 180,00 

m 

  

- SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Placas de regulamentação circulares de velocidade máxima (40km/h) (diâmetro=0,50m) = 0 und 

Placas de regulamentação octogonais de parada obrigatória (lado=0,25m) =  1 und 

Placa de identificação de rua (2 placas 45x20cm) = 0 und 

Placa de identificação de rua (1 placas 45x20cm) = 0 und 

  

▪ Rua Duque de Caxias 

 

- DRENAGEM PLUVIAL 

Reaterro bocas de lobo = 4,00 m³ 

Boca de lobo em galeria de 40cm = 2 unidades 

Caixa de ligação = 1 unidade 
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- PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES 

Regularização e conformação do subleito: comprimento da via x largura da  via = 82,00 x 6,00 = 

492,00 m² 

Área de pavimentação e terraplenagem: comprimento da via x largura da via = 82,00 x 6,00 = 

492,00 m² 

Meio-fio: comprimento da via x 2 – descontos das vias transversais = 82,00 x 2 = 164,00 m 

  

- SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Placas de regulamentação circulares de velocidade máxima (40km/h) (diâmetro=0,50m) = 0 und 

Placas de regulamentação octogonais de parada obrigatória (lado=0,25m) =  1 und 

Placa de identificação de rua (2 placas 45x20cm) = 0 und 

Placa de identificação de rua (1 placas 45x20cm) = 0 und 

 

▪ Rua Clara Broch 

 

- DRENAGEM PLUVIAL 

Reaterro bocas de lobo = 2,00 m³ 

Boca de lobo em galeria de 40cm = 2 unidades 

Caixa de ligação = 0 unidade 

   

- PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES 

Regularização e conformação do subleito: comprimento da via x largura da  via = 167,00 x 6,00 

= 1.002,00 m² 

Área de pavimentação e terraplenagem: comprimento da via x largura da via = 167,00 x 6,00 = 

1.002,00 m² 

Meio-fio: comprimento da via x 2 – descontos das vias transversais = 167,00 x 2 – 7 = 327,00 m 

  

- SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Placas de regulamentação circulares de velocidade máxima (40km/h) (diâmetro=0,50m) = 0 und 

Placas de regulamentação octogonais de parada obrigatória (lado=0,25m) =  0 und 

Placa de identificação de rua (2 placas 45x20cm) = 0 und 

Placa de identificação de rua (1 placas 45x20cm) = 0 und 
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▪ Rua Marechal Deodoro 

 

- DRENAGEM PLUVIAL 

Reaterro bocas de lobo = 2,00 m³ 

Boca de lobo em galeria de 40cm = 2 unidades 

Caixa de ligação = 0 unidade 

   

- PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES 

Regularização e conformação do subleito: comprimento da via x largura da  via = 50,00 x 8,00 = 

400,00 m² 

Área de pavimentação e terraplenagem: comprimento da via x largura da via = 50,00 x 8,00 = 

400,00 m² 

Meio-fio: comprimento da via x 2 – descontos das vias transversais = 50,00 x 2 = 100,00 m 

  

- SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Placas de regulamentação circulares de velocidade máxima (40km/h) (diâmetro=0,50m) = 0 und 

Placas de regulamentação octogonais de parada obrigatória (lado=0,25m) =  1 und 

Placa de identificação de rua (2 placas 45x20cm) = 0 und 

Placa de identificação de rua (1 placas 45x20cm) = 0 und 

 

 

 

Quilombo, 07 de novembro de 2017. 

 

 

 

 


