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EENNUUNNCCIIAADDOO  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  RROODDOOVVIIAASS  
 

 
 Com base na carta com a restituição do terreno fornecida, executar os 
Estudos de Traçado, o Projeto Geométrico e o Projeto de Terraplenagem de 
uma rodovia para a ligação entre pontos extremos da carta. 
 
 Deverão ser consideradas as exigências de projeto para rodovia de Classe I, 
de acordo com as Normas adotadas pelo DAER. 
 
Os dados básicos são os seguintes: 
 

 Pressupõe-se o subsolo constituído por material de 1ª categoria (solo); 

 Plataforma de terraplenagem de acordo com instruções; 

 Inclinação dos taludes: aterro 1,0:1,5 e corte 1,0:1,0; 

 Custo unitário dos serviços de escavação carga e transporte com 0,2km 
≤Dmt<0,4km: Y = 7,35 R$/m3

, e 0,4km ≤ Dmt < 0,6km: Y = 8,36 R$/m3. 

 Custo médio dos serviços de compactação de aterros: C = 3,70 R$/m3. 
 
 O Trabalho deverá ser redigido em fonte TNR ou Arial, tamanho 12 ou 13 
espaço 1,5, texto justificado e encadernado no tamanho A4.  
 
 A estrutura sugerida é a seguinte: 
 

1- Relatório 
 
1.1 - Introdução: apresentação do trabalho, descrição sucinta da região com 
comentários sobre a ocupação e uso do solo, características físicas, qualificação do 
relevo e objetivos do trabalho. 
 
1.2 - Estudos de Traçado: comentários sobre as condicionantes que mais 
influenciaram a definição da diretriz, justificativas determinantes para a definição do 
traçado em planta e do perfil longitudinal. 
 
1.3 - Projeto Geométrico 
 
1.3.1 - Planimetria: planilha de coordenadas da poligonal aberta; projeto e cálculo 
das curvas de concordância horizontal; verificação da intertangente; cálculo do 
estaqueamento e comprimento do trecho e, planilha final de coordenadas. 
 
1.3.2 - Altimetria: memória descritiva e justificativa da posicão final do perfil de 
projeto, memória de cálculo e projeto das curvas verticais e cálculo do greide. 
 
 
1.4 - Projeto de Terraplenagem 
 
Definição do gabarito transversal, memória de cálculo dos volumes de corte e 
aterro, resumo dos volumes compensados, critérios utilizados para distribuição dos 
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materiais escavados, quadro Origem-Destino e estimativa do valor dos serviços de 
terraplenagem. 
 

1.5 Apêndices 
 
Planilha com as Características Técnicas do trecho projetado e cópia do presente 
texto. 
 

2- Desenhos 
 
2.1 - Desenho da Planta Baixa com os seguintes elementos: eixo do trecho 
projetado devidamente estaqueado, demarcação dos pontos fundamentais das 
curvas horizontais, limites da plataforma de terraplenagem (largura de aterro), 
localização dos bueiros, limites da Faixa de Domínio e Tabela de Curvas. Escala 
1:2000; 
2.2 - Perfil longitudinal de projeto conforme modelo fornecido. Escalas V 1:200 e H 
1:2000; 
2.3 – Desenho de todas as seções transversais conforme modelo apresentado com 
indicações da área (1:200) e, 
2.4 - Esquema com a distribuição dos materiais na escala 1:4000. 
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