ffi

Estrado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
CNPJ No 08.095.283/0001 -04
Praga Jo6o Eufr6sio de Medeiros, 14 - Centm

OBRA: PAVIMENTAqAO DE VIAS URBANAS NO MLINICIPIO DE JUCURUTU-RN
LOCAIS: DTVERSAS RUAS - JUCURUTU-RN

1.

INTRODUQAO

O Projeto Geomdtrico foi desenvolvido atravds do levantamento topogrrifico, que possibilitou
caraclerizar o terreno onde se assentarii o pavimento. O projeto elaborado considerou as
caracteristicas planialtim6tricas das Ruas a serem pavimentadas e das edificag6es adjacentes,
de modo a garantir o escoamento eficiente das iiguas pluviais.

2.

RUASBENEFICIADAS

Rua Pedro Pereira; Rua Ovideo Candido Sales; Rua Fernando Tomaz; Rua Jean Furtuoso;
Rua Servulo Rufino; Rua Vereadora Maria El6i; Rua Estevdo Garcia; Rua Ari Lopes; Rua
Severino Martins; Rua Einar Rufino de Figueiredo (Trechos I e II); Rua Vereadora Fracinete
de Medeiros Saraiva GalvSo (Trechos I e II).

3.

CRITERIOS DE PROJETO
O pavimento 6 constituido de paralelepfpedos de pedra granitica, assentados
sobre colchdo de areia e rejuntados com argamassa de cimento e areia;
b.

A

resistdncia d compressdo simples dos paralelepipedos deseve ser maior que

1.000 kg/cm2;
O greide seguirii os niveis do terreno natural;
d. O subleito 6 constituido pelo terreno natural, com CBF. > 20Vo, que deverd ser
nivelado e corrigido de forma a constituir o greide.
Os paralelepipedos de pedra transmitem as cargas aplicadas pelo tnifego ao

subleito, atrav6s da base. Assim, desconsidera-se, por ser quase inexistente, a
transmiss6o lateral das cargas.
f. As ruas sdo de triifego leve ou pouco intenso;
g. Carga para veiculo de eixo simples de rodas simples: l0 toneladas (carga
mrixima legal).
Utilizou-se o mdtodo de dimensionamento adotado oelo DNIT. conhecido
como m6todo do Englnheiro Murilo Lopes de Souza.
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As espessuras m6ximas e minimas de compactagao das camadas granulares s6o
de 20,00 cm e 10,00 crn, respectivamente
A espessura construtiva minima para a camadas granulares, quando utilizadas,
6 de 15,00 cm

4.

ESPESSURADACAMADADEAREIA
Determinagao da espessura das camadas do pavimento:
Sendo:

B: altura da Base;
R: altura do Revestimento (13 cm);
FI26: Espessura da base (B) + revestimento (R).
Atrav6s da inequagio: RxKp *BxKn 2Hzo
Para os coeficientes estruturais Kp (revestimento) e Ks (base) adotou-se,
conforme m6todo citado, ambos iguais a 1.
Conforme o 6baco a seguir, para um CBR = 20 Vo, em virtude do solo desta
regido ser rochoso, triifego leve,tem-se que
Hzo = 20 cm

ffiCl &IE Eltrrbdalffiftsc t4- errtf's
Assim:RxK* +BxKs >H2o

13x1+Bx1>20
13

+B >20

B

220-t3

B>7
Como a espessura construtiva minima para a camada granular C de 15,00 cm' e
comumente, aqui na regi6o, o pavimento com paraleleplpedo 6 assentado sobre
colchao de areia com essa espessura, adotou-se B = 15 cm. Portanto, a camada
do colch6o de areia a ser executada d de 15 cm'

