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5.3 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

 

5.3.1 Introdução 

 

O dimensionamento do pavimento obedeceu aos critérios adotados no “Método de 

Projeto de Pavimentos Flexíveis” do DNIT, de autoria do Engo. Murillo Lopes de Souza. 

Fazem parte do escopo deste projeto as soluções, a memória justificativa e descritiva das 

atividades de projeto e os resultados obtidos. 

 

5.3.2 Concepção do Pavimento e Coeficientes Estruturais 

 

A concepção da estrutura do pavimento levou em consideração as características da 

região e o nível de tráfego para o período de projeto. 

Tendo em vista que o número N obtido o valor inferior a 105, o revestimento 

preconizado pelo método de dimensionamento é um tratamento superficial betuminoso, 

optando-se, aqui, pela adoção de revestimento do tipo tratamento superficial duplo (TSD) 

com capa selante.  

Com relação à camada de base, sugerimos o emprego de brita graduada, devido ao 

fato de esta ser constituída de material de elaboração e aplicação totalmente mecanizada, 

tendo a execução de suas etapas, meios racionais de controle de execução devidamente 

fixados em normas, sem qualquer caráter subjetivo. 

Para complementação da estrutura do pavimento e redução da camada nobre de 

brita graduada, e tendo em vista a disponibilidade de materiais. Optamos por usar 

unicamente macadame seco. 

 

5.3.3 Especificações Construtivas 

 

As presentes especificações visam subsidiar, orientar e, tanto quanto possível, 

caracterizar perfeitamente as disposições de natureza executiva a serem observadas na 

execução da pavimentação da estrada do município de Vista Alegre do Prata / RS. Tem, 

outrossim, permitir a Fiscalização da obra o acompanhamento dos serviços de 

pavimentação das vias durante a execução, em todas as suas fases, almejando garantir a 

manutenção de níveis de qualidade desejáveis, bem como regular e disciplinar o controle e 
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a medição dos serviços executados, além de caracterizar o mais claramente possível, as 

formas de pagamento. 

 

5.3.4 Sub-base de Macadame Seco 

A sub-base será executada com Macadame Seco, com espessura de 40cm. Este 

material consiste numa camada de agregado graúdo (pedra britada, escória ou cascalho), 

devidamente bloqueado e preenchido por agregado miúdo (britado), de faixa 

granulométrica especificada. O agregado graúdo deverá ter diâmetro máximo que não 

exceda a 2/3 (dois terços) da espessura final da camada executada, nem ao limite de 5 

polegadas e um mínimo de 2 polegadas, devendo ser constituído de fragmentos duros, 

limpos e duráveis, livres de excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de 

fácil desintegração e de outras substâncias prejudiciais. Para espalhamento do material 

deverá ser utilizada uma motoniveladora e para compactação um rolo liso vibratório. 

Após a compactação e as eventuais correções, a camada deverá ser aberta ao 

tráfego da obra e geral dos usuários, devidamente direcionado, de tráfego efetivo mínimo 

de 30 dias, de forma a evidenciar a ocorrência de eventuais problemas e propiciar melhor 

entrosamento dos materiais.  

Antes da colocação da camada superior, a superfície do macadame seco usado 

como base deverá ser molhada e rolada novamente com rolo liso vibratório. Seguindo 

especificações do DAER-ES-P 07/91. 

 

5.3.5 Base de Brita Graduada 

A base será executada com Brita Graduada, com espessura de 20 cm. Este material 

consiste em camadas constituídas produtos totais de britagem que são designadas a bases 

de brita graduada. 

O agregado deverá consistir de pedra britada ou seixo britado. Deverá estar isento 

de matéria vegetal e outras substâncias. A composição percentual em peso de agregado 

deve se enquadrar em uma das faixas indicadas no seguinte quadro. 
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Após o espalhamento, o agregado deverá ser umedecido e compactado por meio de 

rolos de pneus, vibratórios ou outros equipamentos aprovados pela Fiscalização. Seguindo 

especificações do DAER-ES-P 08/91. 

 

5.3.6  Imprimação 

 

Imprimação consiste na aplicação de material asfáltico (Emulsão asfáltica, tipo RR-

2C) sobre a superfície da base concluída, antes da execução do revestimento asfáltico, 

objetivando conferir coesão superficial, impermeabilização e permitir condições de 

aderência entre esta e o revestimento a ser executado. A distribuição do ligante deve ser 

feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de 

aquecimento que permitam a aplicação do ligante asfáltico em quantidade uniforme. A 

execução da imprimação deve seguir a norma DNIT 144/2014 – ES. Em anexo. 

 

5.3.7 Revestimento em Tratamento Superficial Duplo 

 

Concluída a imprimação, deve ser aplicado o revestimento da pista a ser efetuado 

com TSD (Tratamento Superficial Duplo), com duas camadas de espessura de 1,0cm cada, 

mais aplicação de capa selante.  

Para execução deve-se realizar uma varredura da pista imprimada, para eliminar 

todas as partículas de pó. Imediatamente após a aplicação do ligante deve-se realizar o 

espalhamento da 1ª camada do agregado. Excessos ou escassez devem ser corrigidos 

antes do inicio da compressão. 

TAMANHO DA 
PENEIRA 

PORCENTAGEM QUE PASSA 

TAMANHO MÁXIMO 
1 1/2" 

TAMANHO MÁXIMO 
3/4" 

2" 100 - 

1 1/2" 90-100 - 

1" - 100 

3/4" 50-85 90-100 

n° 4 30-45 35-55 

n° 30 10-25 10-30 

n° 200 2-9 2-9 
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Deve-se iniciar a compressão do agregado imediatamente após o seu lançamento 

na pista. A mesma deverá deve começar pelas bordas e progredir para o eixo nos trechos 

em tangente e nas curvas deve progredir sempre da borda mais baixa para a mais alta, 

sendo cada passagem do rolo recoberta, na passada subsequente. 

Após a compressão da camada, e obtida a fixação do agregado, deve se fazer uma 

varredura leve do material solto. 

Para execução da segunda camada deverá seguir todos os passos e requisitos da 

primeira camada. 

O tráfego deverá estar bloqueado quando houver a aplicação do ligante ou dos 

agregados. E liberado posteriormente a execução de forma controlada. A execução da 

imprimação deve seguir a norma DNIT 144/2014 – ES. Em anexo. 

 

 

5.3.8 Considerações Finais 

 
O pavimento requererá, para sua correta aplicação, a regularização do subleito em 

todos os cortes em solo e nos aterros de altura inferior a 0,20m. Nos casos dos cortes, esta 

operação consiste, uma vez atingido o greide de terraplenagem de projeto, na escarificação 

e compactação de 0,20m de espessura. Para os aterros a escarificação deverá ser tal que 

permita, no mínimo, a compactação de uma camada de 0,20m. 

A critério da Fiscalização, poderá ser exigida a lavagem do agregado a ser aplicado 

nos serviços de tratamento superficial duplo. 

As pistas em obra deverão ser convenientemente sinalizadas, para evitar acidentes 

e assegurar adequada proteção aos serviços em andamento. 
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5.4 DRENAGEM 

 

O sistema de drenagem será o atual, pois conforme declaração da Prefeitura, em 

anexo, o mesmo está em dimensões suficientes para as bacias hidrográficas existentes. O 

mesmo hoje possui quatro bueiros simples tubulares de concreto de concreto localizados 

nos kms 0+055,91, 1+315,50, 1+612,06, 2+300,38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


































