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1 – Objetivo:  

Possibilitar o acesso de equipamentos pesados e veículos à frente de serviço. 

2 – Condicionantes:  

O projeto geométrico das vias de acesso foi concebido em obediências às seguintes 

condicionantes:  

 Largura mínima da caixa = 7,00m;  

 Raio mínimo de curvas = 20º;  

 Declividade longitudinal mínima = 1%;  

 Declividade longitudinal máxima = 10%;  

 Subleito: compactado através de rolo compactador;  

 Revestimento primário com espessura mínima de 0,25 m;  

 Proteção: camada de 5 cm de cascalho ou pedra brita nº4; 

 Abaulamento transversal do acesso com 3% de declividade partindo do eixo para 

as laterais, favorecendo o desvio de águas pluviais incidentes;  

 Traço do revestimento primário: mistura de material argiloso, com função ligante, 

e materiais de granulação fina na proporção 1:2,5. 

3 – Documentos complementares:  

 Desenho 01; 

 Desenho 02; 

 Desenho 08; 

 Desenho 11; 

 Desenho 14; 

 PE-001 - Serviços Preliminares. 

4 – Recursos e materiais necessários: 

 Trator de esteira;  

 Moto niveladora;  

 Rolo liso;  

 Rolo vibratório;  

 Pá carregadeira;  

 Caminhão basculante;  

5 – Definições: 

Acessos provisórios: são estradas preparadas com a finalidade de movimentação 

temporária de veículos e equipamentos pesados. 

Acessos permanentes: são estradas preparadas com a finalidade de movimentação de 

permanente de veículos e equipamentos pesados. 

6 – Procedimentos 
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6.1 – Preparação de acessos provisórios:  

A preparação dos acessos provisórios visa apenas o melhoramento da pista de rolamento, 

eliminando ou suavizando as rampas de inclinação mais forte, utilizando-se para este fim, 

o trator de esteira com lâmina angulável ou a moto-niveladora. 

Nos trechos irregulares, recomenda-se refazer a sub-base, com material de maior suporte 

de carga. As vias provisórias deverão possuir largura total de 7,00 metros, e a faixa 

destinada à drenagem pluvial será de 1,00 metro para cada lado. O caimento transversal 

das vias será de 3% para cada lado. 

6.2 – Preparação do acesso permanente:  

O acesso permanente deverá possuir 7,00 metros de largura total, sendo destinada faixa 

drenagem de 1,00 m para cada lado. O caimento transversal será de 2,5% para cada lado.  

Após a regularização e compactação do subleito, deverá ser aplicada uma camada de sub-

base de 0,20m de espessura, constituída por materiais segregados, com granulometria 

média de 45 mm e posteriormente, uma camada de base/rolamento de 0,10m de espessura, 

constituída de cascalho.  

O material a ser aplicado deve ter umidade controlada através de ensaios de campo. A 

compactação deverá ser feita com rolo pé de carneiro, com o mínimo de 8 passadas, mas 

4 passadas de rolo liso para acabamento final. 

6.3 – Locação topográfica:  

Inicialmente deverá ser marcado o eixo do acesso com estacas de 20 em 20 metros, 

considerando o traçado das vias e as coordenadas de projeto indicadas nos desenhos nº 

01, 02, 08 e 11. 

 


