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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

INTRODUÇÃO 

Este volume destina-se a apresentar a metodologia utilizada no desenvolvimento do 

projeto de pavimentação e drenagem das ruas Willibaldo Klein, Pedro Utzig e Presidente 

Kennedy. 

 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

 Tráfego  

A determinação do tráfego, pelo fato de durante a elaboração do projeto ter-se 

verificado baixo volume comercial e julgada esta uma situação não condizente com a realidade, 

deu-se por estimativa baseada no porte das empresas existentes no trecho.    

A projeção do número N deu-se pela normativa do DAER – IS-110/10. O período de 

projeto utilizado foi de 10 anos. O número N obtido, conforme arquivo anexo, é 1,1 x 105. 

 

Análise do pavimento  

A avaliação da capacidade estrutural do pavimento existente deu-se pela determinação 

de suas deflexões com a aplicação de viga Benkelman. Esta indica quais os locais de 

instabilidade e necessária reconstituição do pavimento existente. A realização dos ensaios e 

análise de resultados são fundamentados na norma DNER-PRO 011/79.  

As leituras foram realizadas no trilho de roda externo, nas duas faixas, a cada, no 

máximo, 50m ou em locais visualmente julgados necessários.   

De posse das leituras, a deflexão do pavimento é calculada pela seguinte fórmula: 

D0 = (L0 – Lf) x a/b 

Na qual: 

D0: deflexão real ou verdadeira, em centésimos de milímetro; 

L0: leitura inicial, em centésimos de milímetro; 

Lf: leitura final, em centésimos de milímetro; 

a e b – dimensões da viga Benkelman. 
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Imagem: Viga Benkelman 

 

Fonte: DNER-ME 024/94 

Pelo fato da viga utilizada possuir extensômetro digital (a norma baseia-se em 

extensômetro analógico) a leitura inicial é sempre zerada, podendo-se, neste caso, suprimir L0 

da fórmula utilizada. 

Embora a norma utilize centésimos de milímetro como unidade de medida padrão, o 

extensômetro empregado fornece Lf em milésimos de milímetros. 

A relação a/b da viga utilizada é 4. 

Os resultados obtidos são os apresentados na Tabela 1.  

 

Deflexão admissível  

A deflexão admissível está relacionada com o tráfego estimado para o local. De posse 

do número N (1,1 x 105) e da fórmula abaixo se obteve uma deflexão máxima admissível de 

132,65 centésimos de milímetro.  

Dadm = 10(3,01 – 0,176 x logN) 

Na qual: 

Dadm: deflexão máxima admissível; 

Na Tabela 1 estão destacados em vermelho os pontos em que a deflexão está superior 

à máxima admissível.  
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Resultados 

As leituras deflectométricas, deflexões reais e pontos de necessária remoção estão 

apresentados na tabela abaixo (Tabela 1): 

 

 Fonte: Autor 

 Durante a execução da obra se verificados outros pontos instáveis, os quais não foram 

contemplados pelas leituras realizadas, estes também deverão ser removidos. 

 Além das áreas instáveis também foram previstas remoções em pontos de grande 

irregularidade no calçamento existente. 

 

Estrutura 

Nos pontos de remoção devido à instabilidade a reconstituição dar-se-á por 20cm de 

rachão e 20cm de base de brita graduada. Adotou-se rachão por impedir que a possível 

umidade presente no sub-leito afete as camadas superiores deste. 

Na rua Presidente Kennedy não foram feitas leituras de deflexão, logo, objetivando a 

segurança, foi prevista remoção em 5% de sua área.  

Locais de remoção cuja finalidade é corrigir irregularidades presentes no pavimento, a 

remoção dar-se-á por 30cm de base de brita graduada. 

Quanto ao revestimento asfáltico, imediatamente sobre o calçamento existente deverá 

ser executada camada objetivando regularizar a superfície existente, preparando esta para 

receber a camada de rolamento, a qual, conforme solicitado pelo número N, será de 4cm.  
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PROJETO DE DRENAGEM 

O projeto de drenagem foi desenvolvido objetivando conferir a máxima eficiência ao 

sistema. 

O dimensionamento foi realizado através do software Drenar, desenvolvido pela 

Sanegraph. 

A determinação das bacias de contribuição deu-se pela análise das cotas e vistorias in-

loco. 

Os coeficientes utilizados são os apresentados a seguir: 

- Dados de chuva: Foram utilizados os dados de chuva da região de Cruz Alta, região 

mais próxima com dados disponíveis no software. 

- Tempo de concentração: 7 minutos, conforme aconselhado por diversos autores. 

- Precipitação: com base nos dados de chuva e utilizando a fórmula de Otto, a 

precipitação obtida foi de 217,98mm/h. 

- Tempo de recorrência: 10 anos, conforme aconselhado por diversos autores para 

obras de microdrenagem. 

- Velocidade mínima: 0,50m/s. Foi adotado valor baixo pois velocidades mínimas 

maiores implicariam em caimentos de rede que exigiriam cota de desague inferior à disponível 

no local. 

- Controle de remanso: 90% 

- Coeficiente Runoff (C): Baseado em tabelas disponíveis na literatura referente ao 

assunto, o coeficiente adotado foi: 

• 0,35 para áreas que contemplam casas e jardins; 

• 0,90 para áreas que, por não haver contribuição externa, contemplam apenas a 

área de pavimentação.  

Informações referentes ao dimensionamento, como vazões, diâmetro e inclinação da 

rede, áreas das bacias de contribuição entre outros estão apresentados nas planilhas de 

dimensionamento e nos projetos de drenagem. 

 

TOPOGRAFIA 

Os serviços topográficos foram realizados por profissional qualificado através do 

sistema RTK. Todos os pontos levantados estão georreferenciados ao Sistema Geodésico 

Brasileiro e encontram-se representados no Sistema UTM, referenciados ao Meridiano Central 

51°, fuso 22 S, tendo como Datum o SIRGAS 2000.  
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Foram levantados todos os pontos referentes à estrutura existente e de importância ao 

desenvolvimento do projeto, tais como sistema de drenagem, meio fio, postes, etc. Foram 

também levantados pontos de seções a cada, no máximo, 20 metros.  
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