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MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTO  
DIMENSIONAMENTO E DETALHES EXECUTIVOS 

 
WHITETOPPING EM CONCRETO  
SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

 
 
 
1 - APRESENTAÇÃO 
 

O Município de Vitorino-PR apresenta o Projeto de Engenharia para 

execução de Whitetopping em Concreto sobre pavimentação poliédrica de 

pedras irregulares nas ruas Sabino Soares, José Rodrigues e Olandino 

Mafioletti, trechos compreendidos no entorno da Quadra 72, nas proximidades 

da PR-158, no Município de Vitorino-PR. Os trechos somados correspondem a 

uma extensão total de 338m com larguras variando entre 8m a 10m, 

totalizando, no geral, uma área a ser pavimentada de 2.926,40m².   

O projeto contempla uma correção da superfície (greide) com aplicação de 

camada de BGS (Brita Graduada Simples), bem como nos pontos de 

deformações acentuadas onde deve haver a retirada das pedras poliédricas e 

recomposição da base. Sobre esta camada será executado pavimento de 

concreto com espessura de 12cm.  
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2 - PROJETO  

 
Segue descrito, a partir de então, o projeto de Whitetopping em 

Concreto sobre Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares no entorno 

da quadra 72, na cidade de Vitorino-PR, compreendendo trechos das ruas 

Sabino Soares, José Rodrigues e Olandino Mafioletti que totalizam 338m de 

extensão. 

 

Quadra 72 – Trechos a pavimentar no entorno 

 
Trata-se de região localizada na entrada do município, 

prioritariamente residencial, onde as melhorias da infraestrutura são 

indispensáveis para o aprimoramento. 

 
2.1 Diagnóstico 

 
Nos trechos de vias mencionados existe pavimentação poliédrica com 

pedras irregulares que se apresenta, no geral, em regular estado de 

conservação necessitando de algumas correções pontuais profundas 

(recomposição da estrutura do pavimento) e superficiais (ajuste de greide em 

deformações de pequena intensidade) que se darão por meio de 
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preenchimento com BGS (Brita Graduada Simples). Esta camada de 

preenchimento deverá ter, no máximo, a espessura de 10cm. 

As imagens a seguir evidenciam o aspecto geral da via na atualidade e, 

portanto, detalhes a serem contemplados no dimensionamento do pavimento e 

projeto executivo. 

 

Rua Sabino Soares 

 

 

 

Rua José Rodrigues 
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Rua Orlando Mafioletti 

 

 

2.2 - Metodologia de Cálculo 

 Para o dimensionamento do pavimento de concreto foi utilizado como 

base o método de cálculo da American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO) de 1993, sendo utilizado também o 

método Pavement Designer, da American Concrete Pavement Association 

(ACPA) para algumas simulações. 

 O método da AASHTO envolve a análise de vários fatores: tráfego, 

drenagem, clima, características do solo, capacidade de transferência de 

carga, nível de manutenção desejado e o grau de confiabilidade ao qual o 

projeto é destinado de acordo com o grau de importância do trecho. Todos 

esses fatores são necessários para prever o comportamento da estrutura do 

pavimento e impedir que o dano do pavimento atinja o nível de colapso 

durante sua vida útil. 
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 A equação da AASHTO para o projeto de pavimento rígido de concreto 

é a seguinte: 

 
 

𝐿𝑜𝑔 𝑊18 = 𝑍𝑅𝑆0 + 7,35 log(𝐷 + 1) − 0,06 +
log

∆𝑃𝑆𝐼
4,5 − 1,5

1 +
1,624𝑥107

(𝐷 + 1)8,46

+ (4,22 − 0,32𝑃𝑡 )log (
𝑆𝐶

′ 𝐶𝑑 (𝐷0,75 − 1,132)

215,63𝐽 𝐷0,75 −
18,42

𝐸𝐶
𝑘

0,25

 

 

Sendo: 

   = Número de cargas de 18 kips (80 kN) previstas; 

  = Valor Z correspondente a curva padronizada, para uma confiabilidade 

R; 

  = Desvio padrão de todas as variáveis; 

  = Espessura da placa (in); 

  = Perda da servicibilidade prevista em projeto; 

  = Servicibilidade final; 

  = Módulo de ruptura do concreto (psi); 

  = Coeficiente de transferência de carga; 

  = Coeficiente de drenagem; 

  = Modulo de elasticidade do concreto (psi); e 

  = Coeficiente de recalque do subleito (psi/in). 
 

 O procedimento normal de projeto é assumir uma espessura de 

pavimento e começar a executar simulações de cálculo; com a espessura 

assumida, calculam-se os eixos equivalentes e posteriormente todos os fatores 

de projeto adicionais, buscando o equilíbrio da equação e consequentemente o 

resultado do cálculo. 

 

Espessura 

 A espessura do pavimento de concreto é a variável que se pretende 

determinar ao realizar um projeto, o resultado da espessura é afetado por todas 

as outras variáveis envolvidas nos cálculos. 
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Servicibilidade 

 A servicibilidade é definida como a capacidade de um pavimento servir ao 

tráfego solicitante; é medido em uma escala de 0 a 5, onde 0 (zero) significa 

que o pavimento está intransitável e 5 (cinco) que o pavimento está excelente. 

A servicibilidade é uma medida subjetiva de qualificação do pavimento, porém 

a tendência é poder defini-lo com parâmetros mensuráveis. 

 

Tráfego 

 Um dos fatores de maior importância no processo de dimensionamento do 

pavimento, com vistas à determinação das necessidades da pavimentação, são 

o estudo e avaliação da solicitação do tráfego. A metodologia da AASHTO 

considera que a vida útil de um pavimento está relacionada ao número de 

repetições de carga que o pavimento poderá suportar antes de atingir as 

condições de serviço final pré-determinadas para a rodovia. 

 O método da AASHTO utiliza em sua formulação o número esperado de 

repetições de carga de eixos equivalentes, ou seja, antes de entrar nas 

fórmulas de projeto, deve-se transformar os eixos de pesos normais dos 

veículos solicitantes em eixos equivalentes de 18 kips (80 kN), também 

chamado de Número “N”. 

  

Transferência de Carga entre placas 

 Também conhecido como o coeficiente transferência de carga (J), é a 

capacidade que uma placa de concreto tem em transmitir as forças de 

cisalhamento para a sua placa adjacente, a fim de minimizar as deformações e 

tensões na estrutura do pavimento. Quanto melhor a transferência de carga, 

melhor o comportamento das placas de concreto do pavimento. 

 A eficiência da transferência de carga entre as placas adjacentes 

depende principalmente dos seguintes fatores: 
 

 Número de repetições de eixos solicitantes; 



 

Rua Barão de Capanema, 134 – Fone/Fax:(46)3227-1222 – 85.520-000 – Vitorino – Paraná 
e-mail:prefeitura@pmvitorino.com.br  - http://www.pmvitorino.com.br 

 Utilização, ou não, de barras de transferência de carga; e 

 Acostamento ou suporte lateral. 

 

Propriedades do Concreto 

 Existem duas propriedades do concreto que influenciam o projeto do 

pavimento rígido e o seu comportamento ao longo de sua vida útil: 
 

 Resistência característica de ruptura à tração na flexão ou 

compressão; e 

 Módulo de elasticidade do concreto. 
 

 Como os pavimentos de concreto trabalham principalmente à flexão, o 

projeto considera a resistência do concreto como a resistência característica de 

ruptura à tração na flexão, normalmente especificada aos 28 dias. Para 

adequação ao hábito comercial comum no Brasil o concreto pode ser 

especificado à compressão levadas em consideração as características 

peculiares da região em questão e correlações verificadas em outras obras 

para o quesito em questão.  

 O módulo de elasticidade do concreto está relacionado a resistência 

característica de ruptura à tração na flexão e é determinado pela norma ASTM 

C469. Caso contrário, é possível correlacioná-lo com outras características do 

material, como sua resistência à compressão (f’c): 
 

𝐸𝑐 = 21000𝑥𝑓′𝑐1/2  

 

Resistência do Subleito 

 No dimensionamento da placa de concreto, a resistência do subleito é 

avaliada pelo coeficiente de recalque (chamado por Westergaard de módulo de 

reação), k, que é determinado diretamente por uma prova de carga estática  

sobre a fundação preparada ou por meio de correlações empíricas com o valor 

do Índice de Suporte Califórnia (CBR ou ISC). 

 

Drenagem 
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 Em qualquer tipo de pavimento, a drenagem é um fator importante no 

comportamento da estrutura do pavimento ao longo de sua vida útil e, portanto, 

em seu projeto. Pode ser avaliado pelo coeficiente de drenagem (Cd) que 

depende dos seguintes fatores: 
 
 Qualidade de drenagem: é determinada pelo tempo que demora para a 

água infiltrada ser drenada da estrutura do pavimento;  

 Exposição à saturação: Porcentagem de tempo por ano que o pavimento é 

exposto a níveis de umidade próximos da saturação. Este valor depende 

das condições médias anuais de precipitação e drenagem. 
 
 É importante evitar a presença de água uma vez que, se presente, afetará 

muito a resposta estrutural do pavimento. A água presa na estrutura do 

pavimento pode produzir efeitos prejudiciais, como: 
 

 Redução da resistência de materiais granulares; 

 Redução da resistência do subleito; 

 Expulsão de finos; 

 Elevações diferenciais de solos expansivos. 

 

Confiabilidade 

 Os fatores estatísticos que influenciam o comportamento dos pavimentos 

são: 
 

• Confiabilidade; e 

• Desvio padrão. 
 

 Confiabilidade é definida como a probabilidade de um sistema de 

pavimento se comportar satisfatoriamente durante o seu período de vida útil e 

em suas condições adequadas de funcionamento. 

 

2.3 - Dados de Projeto 



 

Rua Barão de Capanema, 134 – Fone/Fax:(46)3227-1222 – 85.520-000 – Vitorino – Paraná 
e-mail:prefeitura@pmvitorino.com.br  - http://www.pmvitorino.com.br 

 Especificados os parâmetros a serem considerados no 

dimensionamento do pavimento de concreto e suas influências, seguem a 

seguir descritos os dados utilizados no projeto em questão: 
 
 

 

 

Servicibilidade 

Índice de servicibilidade inicial (P0) correspondente a técnica de execução (boa 

técnica) = 4,5; 

Índice de servicibilidade final (Pt) correspondente a pavimentos urbanos = 3,0;  

Perda de servicibilidade prevista em projeto (∆PSI) = 1,5. 

 

Tráfego 

A definição do parâmetro de tráfego foi baseada na vivência local para a 

região em questão que, por apresentar-se confinada, certamente restringe-se 

ao uso residencial com eventual incidência de veículos comerciais de eixo 

simples (truck) e eventuais de eixo tandem duplo. Colocados estes fatores, 

para efeito de dimensionamento foi adotado um volume médio diário de tráfego 

de veículos comerciais, nos dois sentidos, inferior a 30 veículos. Previu-se uma 

taxa de crescimento anual de 0,2%, justamente em função do caráter confinado 

e já consolidado de ocupação da região onde apresentam-se as vias, o que 

sugere uma improbabilidade de crescimento para o período de projeto, neste 

caso de 15 anos. 

 

Transferência de carga 

Dada a característica do tráfego a ser considerado no projeto e demais 

condicionantes do dimensionamento, optou-se por considerar apenas a 

transferência de carga por entrosagem de agregados, sem a utilização de 

nenhum tipo de armadura para este fim. 
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 A partir da análise da condição atual da via optou-se por considerar o 

suporte lateral nas vias de circulação em virtude da existência de passeios e/ou 

áreas compartilhadas laterais que serão executadas em conjunto e seguirão 

até o limite do alinhamento predial.  

 

Propriedades do concreto 

Objetivando uma maior segurança na contratação do concreto a ser 

utilizado no whitetopping em questão optou-se por especificá-lo com resistência 

característica de ruptura à compressão de 40 Mpa aos 28 dias, com Módulo de 

Elasticidade (Ec), em MPa, acima de 27.500. Não foi prevista a utilização de 

macrofibras. 

 

Resistência do Subleito 

O subleito da cidade de Vitorino é quase integralmente constituído por 

argila vermelha porosa lateralizada, mais conhecida por terra roxa, que ocorre 

em abundância no sudoeste do Paraná. São materiais de boa drenagem 

interna, boa trabalhabilidade perante as operações de terraplanagem e de bom 

suporte, especialmente quando trabalham no ramo seco da curva de 

compactação. 

As vias objeto de estudo, neste caso, apresentam ainda pavimentação do 

tipo calçamento, com pedras poliédricas, já consolidado, em bom estado, que 

sugere por inspeção visual um CBR superior a 6%, visto que somente o solo 

compactado comumente apresenta resultados nesta base. 

Para fins de dimensionamento foi adotado, então, um ISCPROJETO = 6,0% 

para o subleito, refletindo num coeficiente de recalque (k) na ordem 38 Mpa/m. 

Enfatiza-se, porém, a necessidade de execução de reparos localizados 

em áreas onde for verificada uma deformação acentuada garantindo-se a 

integridade da estrutura do pavimento como um todo.   

 

Drenagem 
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Para efeito de dimensionamento foi considerada uma mediana 

qualidade de drenagem do pavimento, pois mesmo tendo-se a percepção de 

que não haverá acúmulo de água sobre o pavimento não se tem a execução 

de drenagem subsuperficial que garanta em sua totalidade a estrutura do 

pavimento remanescente.  

Foi considerado também que o pavimento é exposto a níveis de umidade 

próximos da saturação em mais de 25% do ano resultando, assim, num 

coeficiente de drenagem (Cd) = 0,8. 

 

 
 
Confiabilidade 
 

Apesar da American Association of State Highway and Transportation 

Officials (AASHTO) recomendar para vias urbanas uma confiabilidade na 

ordem de 50%, para este projeto, dadas as características do pavimento 

remanescente (que servirá de estrutura para o whitetopping) e, a reduzida 

magnitude do tráfego a ser contemplado foi adotado fator de confiabilidade de 

70%, resultando num pavimento de maior durabilidade. 

 

2.4 - Resultados e Seção Típica 

A partir dos parâmetros especificados no item anterior obteve-se, como 

resultado do dimensionamento, um pavimento de concreto com espessura de 

12cm aplicado sobre a camada de regularização de BGS inferior a 10cm que, 

por sua vez, estará disposta diretamente sobre o pavimento de pedras 

poliédricas existente, sendo os cortes realizados num espaçamento máximo de 

2,0m na transversal.  

Apresentam-se, a seguir, seção típica do pavimento resultante para cada 

rua integrante deste projeto: 
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Sob todo o pavimento de concreto deverá ser colocada lona plástica preta 

com o propósito de garantir a cura do pavimento a ser executado. 

Nas placas irregulares, de dimensões desproporcionais ou com ângulos 

muito fechados, deverá ser alocada tela Q138 a 4cm da superfície para evitar 

possíveis fissuras. 

 

2.5 - Método Executivo 
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A composição (traço) do concreto destinado à execução de pavimentos 

rígidos deverá ser determinada por método racional, conforme requisitos 

especificados nas normas NBR 12655 e NBR 12821, de modo a obter-se com 

os materiais disponíveis na região uma mistura fresca de trabalhabilidade 

adequada ao processo construtivo empregado e, simultaneamente, um produto 

endurecido compacto e durável, de baixa permeabilidade (alta densidade), e 

que satisfaça às condições de resistência mecânica e acabamento superficial 

impostas pela especificação, que deve acompanhar o projeto do pavimento. 

 

 

 

Materiais constituintes do concreto 
 
 Os tipos de cimento Portland considerados adequados à pavimentação 

de concreto simples devem seguir as especificações da NBR 16697. 

Preferencialmente, devem ser utilizados cimentos com módulos de finura 

menores (Blaine), que normalmente são os do tipo CP-II. Os agregados, água, 

aditivos e aço deverão seguir os requisitos do item 5 da norma do DNIT 047 e o 

recebimento e armazenamento na obra deverá ser feito conforme 

recomendado nas normas DNIT 050 - EM e DNER-EM 037. 

 
O concreto do pavimento deverá atender aos requisitos seguintes: 

 
– Resistência característica à compressão axial (fck) igual a 40MPa, 

determinada em corpos de prova cilíndricos, moldados e 

ensaiados conforme os requisitos e procedimentos constantes nas 

normas NBR 5738 e NBR 5739. 
 

– Consumo mínimo de cimento na ordem de: Cmin ≥ 320Kg/m³. 
 
– Relação água / cimento máxima: A/C ≤ 0,50 l/Kg. 
 
– Abatimento, determinado conforme a norma NBR 7223: 100mm ± 

20mm. Poderá ser ajustado conforme equipamentos a serem 
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utilizados na execução do pavimento. 
 
– A dimensão máxima característica do agregado no concreto não 

deverá exceder 1/3 da espessura da placa do pavimento ou 

50mm, obedecido o menor valor. 
 
– Teor de ar incorporado, conforme a norma NBR NM 47: ≤ 0,5%. 
 
– Exsudação, medida conforme a norma NBR NM 102: ≤ 1,5%. 
 
– Teor de argamassa entre 47% e 53%. 

 
 

 

 
 
Equipamentos para execução  
 
 Para a execução do pavimento rígido deverá ser utilizado equipamento 

compatível com as características da obra e necessidade de produtividade para 

a situação em questão. Esses equipamentos estão descritos e especificados 

na norma DNIT 047/2004 - ES e podem ser do tipo régua, treliça ou rolo 

vibratório. Serão aceitos equipamentos de maior porte (fôrmas-trilho e/ou 

pavimentadoras de formas deslizantes) desde que aplicáveis à obra. Neste 

caso, para outros equipamentos, devem ser seguidas as normativas 

específicas, DNIT 048 - ES (Execução de pavimento rígido com equipamento 

de fôrma-trilho) e DNIT 049 - ES (Execução de pavimento rígido com 

equipamento de fôrma deslizante). 
 
 Além do equipamento principal de espalhamento do concreto, a 

contratada fará uso dos seguintes equipamentos complementares para a 

correta execução do pavimento: 
    

 Formas metálicas de contenção lateral do concreto em quantidade 

suficiente para 2 dias de produção; 
 

 Bomba de pulverização costal manual (mínimo duas); 
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 Plataforma de apoio ou ponte de serviço: Necessária para eventuais 

acabamentos do concreto após a passagem do equipamento de 

espalhamento. Normalmente fabrica-se este equipamento na obra, 

prevendo-se possíveis mudanças de larguras; 
 

 Serras de disco diamantado, autopropelidas (corta e anda) em 

quantidade suficiente para atendimento à demanda de cortes (mínimo 

duas); 
 

 Sistema de iluminação auxiliar. Dependendo do planejamento da 

obra, grande parte dos cortes das juntas pode vir a ser executado a 

noite gerando a necessidade de mobilização de um sistema de 

iluminação eficiente na frente de trabalho;  

 Lona plástica, para em caso de chuva proteger-se o concreto fresco 

em fase de pega; 
  

 Desempenadeira metálica de cabo longo - Float manual (mínimo 

dois);  
 

 Elementos para texturização: Vassoura de piaçava ou pente metálico;  
 

 Rodo de corte de seção retangular (mínimo 3m) de cabo longo; 
 

 Réguas de alumínio de comprimento ≥ 3m com secção retangular, 

para aferição do nivelamento da superfície acabada (mínimo três); 
 

 Ferramentas manuais de pedreiro e armador (pás, enxadas, 

turquesas, etc) em quantidade suficiente para o bom andamento da 

obra; 
 

 Vibradores de imersão (motor a gasolina), diâmetro > 50mm (mínimo 

dois). 

 

Assentamento de fôrmas e preparo da pista para a concretagem 



 

Rua Barão de Capanema, 134 – Fone/Fax:(46)3227-1222 – 85.520-000 – Vitorino – Paraná 
e-mail:prefeitura@pmvitorino.com.br  - http://www.pmvitorino.com.br 

As fôrmas deverão ser alocadas anteriormente à execução do 

pavimento e estarem de acordo com a topografia. Deverão ser assentadas na 

camada subjacente com base no alinhamento da pista, bem como serem 

fixadas com ponteiros de aço, no máximo a cada metro, de modo a suportar 

sem quaisquer deslocamentos os esforços inerentes ao trabalho. Para o 

perfeito assentamento as fôrmas ainda devem ser calçadas em toda a sua 

extensão, não sendo permitidos apoios isolados. 

O topo das fôrmas deverá coincidir com a superfície de rolamento 

prevista, fazendo-se necessária a verificação do alinhamento e do 

nivelamento, não sendo admitidos desvios altimétricos ou diferenças 

planialtimétricas. Deverá também ser efetuada verificação do fundo de caixa 

(no centro da pista) não se admitindo espessura, ao longo de toda a seção 

transversal, inferior à especificada no projeto. 

 

 

 

 

Colocação da tela de aço 

Nas placas de dimensões irregulares e acima dos padrões normalmente 

adotados no projeto, deverá ser implantada uma tela soldada do tipo Q138 (ou 

superior, conforme especificado em projeto) a 4 cm da superfície do pavimento 

e no máximo até meia altura da espessura da placa, devendo distar 5 cm de 

qualquer bordo da placa. 

 

Mistura, transporte, lançamento e espalhamento do concreto 

O concreto deverá ser produzido em centrais de concreto, com o 

atendimento integral das condições estipuladas na norma NBR 7212. 

O transporte do concreto deverá ser feito em caminhões betoneira 

preparados para este fim. Quando isso não for possível em função de 

quaisquer circunstâncias, deverá ser realizado em equipamento capaz de evitar 

a segregação dos materiais componentes da mistura. 
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O período máximo entre a mistura (a partir da adição da água) e o 

lançamento do concreto será de 90 (noventa) minutos quando da utilização 

de caminhões betoneira, sendo proibida a re-dosagem sob qualquer forma.  

O espalhamento do concreto pode ser feito com auxílio de ferramentas 

manuais (pás, enxadas, etc) ou executado de forma mecanizada 

(escavadeira de pequeno porte, etc) porém, qualquer que seja o processo 

utilizado, deve-se garantir uma distribuição homogênea de modo a regularizar 

a camada na espessura a ser adensada. 

A pavimentação poderá ser realizada numa faixa contínua em toda a 

sua largura, numa única vez ou, uma faixa de cada vez, de acordo com a 

logística de uso da via. Em ambas as situações, a junta serrada prevista deve 

coincidir com a junta longitudinal.  

 

Adensamento e conformação do concreto 

O equipamento para execução do pavimento de concreto será, 

preferencialmente, de pequeno porte do tipo régua, treliça ou rolo vibratório. 

Além do adensamento superficial realizado pelos equipamentos 

vibratórios deverá ser realizado adensamento complementar com vibradores de 

imersão em toda a largura concretada, respeitando-se o raio de vibração do 

equipamento. Atentar para a sobreposição dos pontos de adensamento, 

conforme figura que segue: 
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A verificação da regularidade longitudinal da superfície deverá ser feita 

por meio de uma régua de alumínio com mais de 3m de comprimento. Qualquer 

variação na superfície, superior a 5 mm, seja uma depressão ou uma saliência, 

deverá ser corrigida de imediato. 

Eventualmente, caso as características da via permitam, podem ser 

utilizados equipamentos com maior produtividade (fôrmas-trilho ou 

pavimentadoras de fôrmas deslizantes), adequando-se, neste caso, as 

condições de execução e canteiro. 

 

Acabamento e texturização do concreto 

 O acabamento final do concreto deverá ser realizado, primeiramente, por 

meio da utilização do rodo de corte (para retirada de irregularidades na 

superfície) e, na sequência com a utilização do float manual (desempenadeira 

de cabo longo) para o desempeno final do pavimento. Estes serviços devem 

ser executados imediatamente após o adensamento do concreto. 

Logo a seguir, deve-se proceder com a texturização do pavimento, que 

deve estar de acordo com os parâmetros validados pelo Município. Para tanto 

deve-se fazer uso de vassouras de fios de nylon, vassouras de piaçava ou 

pentes metálicos que provocarão ranhuras na superfície das placas. 

A vassoura ou o pente metálico podem ser passados na direção 

transversal ou longitudinal à faixa concretada, de forma homogênea e 

constante, a fim de obter ranhuras contínuas, uniformes e alinhadas ao longo 

do pavimento como um todo. As ranhuras devem ser leves para não 

comprometer o acabamento final do pavimento e evitar geração acentuada de 

ruídos.  

 

Cura do concreto 

Deve ser empregada a cura química, com produto a base PVA, 

polipropileno ou parafina, com pigmentação branca (clara), que obedeça aos 

requisitos descritos na norma ASTM-C 309. O produto deve ser aplicando em 
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toda a superfície do pavimento na razão de 0,35 l/m² a 0,50 l/m² (conforme 

indicação do fabricante) visando a formação de película plástica, cujo objetivo é 

impedir a perda de água de amassamento do concreto para o ambiente. Este 

serviço deve ser executado por meio de aspersão imediatamente após a 

execução da texturização na superfície do pavimento de concreto. Como o 

período total de cura será de 7 dias, recomenda-se a não circulação de 

qualquer tráfego sobre o pavimento recém executado, ao menos por este 

período. 

Caso as condições climáticas apresentem-se muito exacerbadas, calor 

ou frio em demasiado e/ou muito vento, deve-se proceder com cura úmida 

adicional neste período de 3 dias, espalhando-se mantas de geotêxtil 

umidificadas sobre o pavimento recém executado.  

 

Desmoldagem 

As formas só poderão ser retiradas decorridas ao menos 12 horas da 

finalização da concretagem (atentar para as especificações do concreto) e, 

desde que o concreto possa suportar sem nenhum dano a operação de 

desmoldagem. Durante a desmoldagem deverão ser tomados os cuidados 

necessários para evitar o esborcinamento nos cantos das placas. 

Recomenda-se que as faces laterais das placas, ao serem expostas 

pela remoção das fôrmas, sejam imediatamente protegidas por processo que 

lhes proporcione condições de cura análogas às da superfície do pavimento. 

 

Juntas 

A locação das seções onde serão executadas as juntas deverá ser feita 

por medidas topográficas, devendo ser determinadas as posições futuras por 

pontos fixos estabelecidos nas duas margens da pista ou, ainda, sobre as 

formas estacionárias. 

Deve-se estabelecer um Plano de Corte no qual se determine o 

momento adequado e a ordem de abertura das juntas transversais, que devem 

ser trabalhadas de modo a aliviar as tensões no pano concretado. Em síntese, 
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deve-se adotar uma estratégia de corte na qual os panos venham sendo 

reduzidos, aliviando assim as tensões incidentes.  

As juntas deverão obedecer a paginação do projeto e serem serradas no 

primeiro momento possível após a pega do concreto, momento no qual o 

concreto jovem já se encontra endurecido e é possível apoiar o equipamento 

de corte sem provocar depressões no concreto. Esse momento específico vai 

depender das condições climáticas, do concreto e diversos outros aspectos, 

mas, na grande maioria dos casos ele se dá por volta de 6-12h após a 

concretagem.  

A profundidade do corte será de 1/3 da espessura da placa (5cm neste 

projeto) e sua largura será de 2 ou 3 mm. Estas juntas não precisam ser 

preenchidas com material selante. Somente em casos extremos, nos quais o 

projeto especificar armaduras de transferência de carga esse procedimento 

será necessário e, neste caso, atendidas as recomendações especificadas. 

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver 

de ser interrompida por mais de 30 minutos, deverá ser executada uma junta 

de construção cuja posição deve coincidir com a de uma junta transversal 

indicada no projeto. 

 

 

 

2.5.1 - Sinalização Horizontal e Vertical 

 Sinalização Horizontal – será executada a sinalização horizontal da 

pista de rolamento (pinturas contínuas de acordo com NORMAS DO 

CONTRAN. 

 Sinalização Vertical – Será executada placas de sinalização 

conforme NORMAS DO CONTRAN, seguindo projeto de 

sinalização.  
 
 Sendo que todos os serviços de sinalização devem atender as 

especificações do DER/PR. 
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3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

As normas especificas utilizadas são as normas do DER-PR e DNIT, 

principalmente, estando abaixo elencadas as principais: 

 

 DNIT 054/2004 – PRO - Pavimento rígido – Estudos de traços e ensaios 
de caracterização de matérias 

 

 DNIT 047/2004 - ES - Pavimento rígido – Execução de pavimento rígido 
com equipamento de pequeno porte 

 

 ASTM C-42 - Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled 
Cores and Sawed Beams of Concrete 

 

 ASTM C 309 - Standard Specification for Liquid Membrane-Forming 
Compounds for Curing Concrete 

 

 NBR 5738 - Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou 
prismáticos de concreto – Procedimento 

 

 NBR 5739 - Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos de 
concreto 

 

 NBR 7583 - Execução de pavimento de concreto simples por meio 
mecânico 

 

 NBR 7223 - Determinação da consistência do concreto pelo abatimento 
do tronco de cone - Ensaio de abatimento 

 

 NBR 7680 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de 
concreto 

 

 NBR 12142 - Determinação da resistência à tração em corpos de prova 
prismáticos 
 

 NBR 7211 - Agregados para concreto – Especificação 
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4 - OBSERVAÇÕES  

 
 A demarcação e implantação do projeto são de inteira responsabilidade da 

prefeitura municipal para execução da obra. Os serviços não executados 

corretamente deverão ser demolidos e reconstruídos. 

 Antes do início da obra as dúvidas e divergências nos projetos devem ser 

sanadas com autores em conjunto com a fiscalização. 

 Qualquer alteração no projeto deve ter autorização por escrito dos autores e 

a fiscalização deverá ser comunicada por escrito, sob a pena de não ser 

realizada a medição. 

 Na falta de materiais ou equipamentos, contatar autores do projeto e 

fiscalização, por escrito, para determinar o melhor procedimento; 

 A empresa deverá fornecer todos os ensaios e certificação de qualidade de 

materiais empregados que se fizerem necessários, a medida que a obra for 

sendo executada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Vitorino-PR, 08 de Novembro de 2021. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
Moisés Dias Souza 

Engº. Civil - Crea/Pr.71253/D 
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5 - ANEXOS  
 

 Anexo A 

Seções Típicas e Detalhes Construtivos 

 

 


