
    

 

 

 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

INTRODUÇÃO 

Este volume destina-se a apresentar a metodologia utilizada no desenvolvimento do 
projeto geométrico, de pavimentação e drenagem urbana das ruas Rui Barbosa, São José e 
Avenida Boa Esperança, incluindo também informações quanto à topografia 

 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

 Estudo de tráfego  

A determinação do tráfego da Avenida Boa Esperança, pelo fato deste trecho ainda não 
estar aberto ao transito, deu-se por consulta junto à Prefeitura, a qual indicou que irá restringir 
a passagem de veículos de carga pesada no trecho, e por estimativa com base no fluxo de 
veículos que acessam o município hoje pela RS-402. 

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 para a rua está indicado junto ao 
dimensionamento de pavimento anexo. 

 

Estudo geotécnico 

O CBR adotado para o dimensionamento é 10%, valor mínimo exigido para o material 
de jazida a ser utilizado no aterro. 

 

Estrutura do pavimento 

Avenida Boa Esperança 

A estrutura obtida, conforme dimensionamento anexo, é a que segue: 

Revestimento betuminoso – CBUQ:4cm 

Base – Brita graduada: 26cm 

Embora não possua funcionalidade estrutural, adotou-se camada de brita anti- 
extrusiva, espessura 3cm, em toda a largura da regularização.  



    

 

 

Devido ao local hoje ser área de cultivo, faz-se necessária a remoção, numa espessura 
de 30cm, da matéria orgânica e recomposição com material proveniente de jazida   

Todo o material utilizado para aterro da pista deverá ser proveniente de jazida e 
apresentar CBR de, no mínimo, 10%. Este material deverá ser fornecido pela CONTRATANTE, 
bem como todo e qualquer tipo de custo referente à liberação ambiental.  

 

Ruas Rui Barbosa e São José 

Regularização – CBUQ: espessura média 

Camada de rolamento – CBUQ: 4cm 

 

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, os coeficientes adotados são: 

 0,50 para áreas à direita da pista, as quais apresentarão casas e jardins; 



    

 

 

 0,90 para as áreas correspondentes apenas à locais de pavimentação asfáltica; 
 0,30 para as áreas localizadas junto à faixa de domínio, as quais, devido à 

impossibilidade de construções, apresentarão cobertura vegetal. 

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. 

 

PROJETO GEOMÉTRICO 

Avenida Boa Esperança 

O traçado desta via foi desenvolvido objetivando acompanhar a faixa de domínio da RS-
402 e criar um alinhamento o mais suavizado possível.  

Quanto ao projeto vertical objetivou-se criar um greide semelhante ao terreno 
existente para que a estrutura final do pavimento fique elevada em relação a este. 

No projeto horizontal, quando necessário, foram utilizadas curvas do tipo circular 
simples. Já no projeto vertical as curvas utilizadas foram do tipo parábola. Conforme já citado 
anteriormente, a inclinação das rampas teve como parâmetro criar o menor grau possível de 
movimentação de terra. 

O caimento da pista adotado foi de -3%. 

 

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.  

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.  

 

 

 

 



    

 

 

INTERFERÊNCIAS 

Av. Boa Esperança 

Há necessidade de remoção e relocação de poste de energia elétrica, serviço este que 
será de responsabilidade da CONTRATANTE, a qual deverá exigir que a concessionária de 
energia elétrica execute o serviço antes do início da obra.    

Rua Raquel de Queiroz 

Há necessidade de remoção e relocação de poste de energia elétrica, apresentado no 
projeto, devendo ser instalado na faixa de serviço, garantindo faixa livre de 1,20m. 

Todos os canteiros e arbustos presentes na faixa livre deverão ser removidos, a cargo da 
CONTRATANTE, até o início das atividades, garantindo que na execução dos passeios não exista 
nenhum tipo de obstáculo na faixa livre. 

 
Colorado, junho de 2019. 
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