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1

APRESENTAÇÃO

A XXXXXX – Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. tem o prazer de apresentar os projetos
executivos do acesso do Distrito industrial denominado por “XXXXXXXX” que será instalado na
altura do km XXXX da rodovia BR‐262, próximo ao município de XXXXX, região
metropolitana de Belo Horizonte.
A figura a seguir (FIG.1) mostra a o local onde será implantado o acesso em epígrafe.



BETIM 

JUATUBA

Local de implantação do
acesso

Figura 1 ‐ Fotografia aérea da localização do acesso

No presente documento constam informações adicionais dos seguintes projetos:






Projeto Geométrico;
Projeto Terraplanagem;
Projeto Drenagem;
Projeto Pavimentação;
Projeto Sinalização.

Ao final de cada capitulo encontra‐se as plantas dos respectivos temas.
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PROJETO GEOMÉTRICO

O projeto geométrico destinado à implantação das vias de acesso ao empreendimento tem por
objetivo definir a geométrica e características técnicas tais como raios de curvaturas, rampas,
plataforma, etc. De forma a permitir sua conformação espacial e sua quantificação (orçamento),
corroborando para sua perfeita execução através de um adequado planejamento.
As vias projetadas desenvolvem‐se as margens da rodovia BR‐262 sendo alocadas na parte frontal do
novo empreendimento a ser construído. O projeto é composto por uma pista de desaceleração, alça
de entrada, alça de saída e pista de aceleração. Este conjunto de pistas possibilita a conexão da
rodovia com o sistema viário interno do distrito industrial. A tabela seguir apresenta as premissas e
características adotadas e\ou empregadas nas propostas de intervenções necessárias da construção
deste acesso.
Tabela 1 – Seção transversal das vias projetadas

Pista

Dispositivo de
drenagem

Pista de desaceleração /Aceleração

6,0 m (4m de faixa + 2m de acostamento)

1 x 0,60m

Alças de entrada/Saída

12,0 m (2 faixas de 5m + 1m bordo externo)

2 x 0,60m

Com o traçado das vias foram definidos às características locais do projeto urbanístico do
empreendimento. Os greides foram projetados para atender satisfatoriamente o tráfego de veículos
pesados, levando em consideração os desníveis existentes e as cotas de referencia da via de conexão
interna.

2.1

PROJETO GEOMÉTRICO

A seguir será descrito a metodologia adotada para o projeto e as informações necessárias à
implantação da obra.
2.1.1 Projeto Altimétrico
Os greides foram calculados na cota de “Pavimento Acabado”, a partir do perfil obtido dos
nivelamentos do eixo locado, sendo observados principalmente os seguintes elementos:



Perfis do terreno natural, desenhados nas escalas. (H = 1:1000 e V = 1:100)
Na prancha de greide estão indicados o perfil do terreno e o greide de projeto.

São apresentadas também as igualdades dos elementos, tais como:


Ponto de concordâncias verticais (PCV, PIV, PTV, etc.);
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Diagrama linear no pé da prancha com as cotas de projeto do greide de pavimentação
acabado, rampa e elementos de concordância vertical.

2.1.2 Projeto planimétrico
O projeto planimétrico foi concebido com eixo estaqueado de 20 em 20 metros, assinalado com os
pontos de curva e de tangência com os respectivos “PI’s”.
Para demostrar as sinuosidades do terreno estão representadas as curvas de nível de 1 em 1 metro.
Demais elementos cadastrados existentes como cercas, divisa de propriedades, pavimentos, meio‐
fio, benfeitorias, bueiros, acidentes topográficos, ruas transversais e dispositivos de drenagem
projetados estão apresentados com cores padrões e devidamente identificado nas legendas das
plantas.
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3

PROJETO DE TERRAPLANAGEM

O projeto de terraplenagem tem como objetivo básico proceder à distribuição dos maciços de terra e
sua estabilização, determinando as origens e os destinos destes materiais, as distâncias de transporte
dos equipamentos, procurando soluções econômicas e funcionais de forma a reduzir os impactos
ambientais.

3.1

METODOLOGIA

Todas as áreas de corte/aterro foram analisadas e quando necessário criou‐se medidas que colabora‐
se no quesito ambiental para a reinserção das áreas alteradas da paisagem local, em observância aos
instrumentos normativos estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes.
Para as águas de precipitações pensou‐se em soluções de forma a ser captadas e conduzidas em
locais seguros conforme projeto de drenagem.
A declividade transversal adotada para as vias, tanto para a plataforma de terraplenagem como para
o pavimento acabado, é de 2,0% com caimento direcionado para as margens do corpo estradal.
O empolamento, também conhecido como expansão volumétrica, é um fenômeno característico dos
solos, bastante relevante para os estudos de terraplenagem, principalmente quanto ao transporte de
material, neste projeto foi considerado um empolamento de 30%.

3.2

DEFINIÇÃO DOS TALUDES

Adotou‐se para o projeto, os taludes com inclinação de 1(H): 1(V) para corte, e de 3(H):1(V) para os
taludes de aterro.

3.3

CONFECÇÃO DO PROJETO

O projeto de terraplenagem compreendeu em linhas gerais as seguintes etapas:
1. Análise geral de greide projetado;
2. Cálculo das seções transversais de terraplenagem;
3. Cálculo de volumes de corte e aterro;
4. Definição do grau de compactação a ser exigido nos aterros;
5. Definição do fator de empolamento dos aterros, considerado de 30%;
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Na tabela a seguir apresenta o resumo dos parâmetros geotécnicos para seleção dos materiais:
Tabela 2 ‐ Parâmetros geotécnicos

Discriminação dos Materiais

CBR

Expansão

Material não adequado para terraplenagem

<2%

>4%

Material não adequado para subleito

<CBRproj%

>2%

Material satisfatório para corpo de aterro

2%

4%

Material satisfatório como subleito

 CBRproj %

2%

Material para acabamento de terraplenagem

 CBRproj %

2%

* CBRproj adotado para o subleito de acordo com o projeto de pavimentação.
Tabela 3 ‐ Grau de Compactação

Discriminação dos Materiais

Local

Compactação

Grau mínimo de compactação

Corpo dos aterros

95% do PN

Acabamento de terraplenagem

100% do PN

As tabelas a seguir apresentam os volumes de corte e aterro previstos para a execução do projeto.
Tabela 4 ‐ Volume de corte e aterro da pista de desaceleração e acesso ao empreendimento
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Tabela 5 ‐ Volume de corte e aterro da pista de aceleração e saída do empreendimento

As seções transversais tipo da geometria das vias serão apresentadas nas pranchas do projeto
geométrico.
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PROJETO DE DRENAGEM

Os elementos do projeto de drenagem foram projetados visando à captação e condução das águas
precipitadas na rodovia e vias de acesso ao empreendimento. O sistema compreende a captação das
águas através de sarjetas que as conduzirão em direção a bocas de lobo.
A rede coletora principal tem como função conduzir as águas captadas pelas bocas de lobo em
direção ao local de deságue.
O diâmetro mínimo utilizado foi de 0,80 m para os tubos de ligação e 1,00 m para os bueiros
indicados para a rede coletora. No projeto foram adotados os seguintes critérios:




Altura mínima de recobrimento acima da geratriz superior dos bueiros tubulares de 0,80 m
quando sujeita a influencia da carga do tráfego;
Em todos os casos o apiloamento lateral e a compactação manual do material, foram
previsto até a altura mínima de 0,60 m sobre a geratriz superior dos bueiros;
Os tubos de concreto armado indicados foram do tipo ponta e bolsa sendo que as classes
seguem tabela da ABNT em função da altura de aterro – NBR 9794.
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O projeto de pavimentação foi elaborado com a finalidade de conceber e detalhar a estrutura do
pavimento a ser executado na obra tendo como base as normas e recomendações do DNIT. Assim,
procurou‐se obter camadas do pavimento de forma que elas tenham condições de suportar as
solicitações impostas pelo tráfego, mantendo o conforto e a segurança dos usuários da rodovia.

5.1

ELEMENTOS DE TRÁFEGO

Baseando‐se em dados provenientes do estudo de tráfego realizado na região do acesso, foi obtido
um VMDAT (Volume Médio Diário Anual de Tráfego) de 3.648 veículos, sendo a frota segmentada
conforme Tabela 2.
Tabela 6 ‐ Segmentação da frota

Tipo de veículo

Distribuição da
frota (%)

Distribuição física da
frota
(n° de veículos)

Carros de passeio

73,74

2.690

Caminhões

17,60

642

Motos

6,00

219

Ônibus

2,66

97
Total:

5.2

3.648

ESTUDOS GEOTÉCNICOS

5.2.1 SERVIÇOS DE CAMPO
A realização do estudo geotécnico na região de implantação do projeto visa determinar o índice de
suporte do subleito e suas características físicas. Os estudos de campo compreendem observações
visuais e coletas de amostras do subleito que, posteriormente, são encaminhadas ao laboratório para
realização das análises físico‐químicas necessárias.
Tanto os procedimentos de coletas de materiais, transporte das amostras para o laboratório e a
execução dos ensaios, foram realizados conforme as normas e as especificações preconizadas pelo
DNIT e ABNT.
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5.2.2 PLANO DE SONDAGEM
Os estudos do subleito foram desenvolvidos procedendo‐se à investigação de campo, com coleta de
5 (cinco) amostras, conforme posicionamento demonstrado na Figura 2.

Figura 2 ‐ Posicionamento das sondagens a trado

5.2.3 Sondagem a Trado
Sondagem a trado é um método de investigação realizado manualmente que utiliza como
instrumento um tipo de amostrador de solo constituído por lâminas cortantes que coleta amostras
deformadas para a execução de ensaios de laboratório, determinação do perfil estratigráfico do solo
em pequenas profundidades. Nesse tipo de sondagem não há obtenção dos índices de resistências e
observação do nível do lençol freático.
Após a execução das sondagens a trado, as amostras coletadas são enviadas a um laboratório
geotécnico, para realização dos ensaios de caracterização (granulometria por peneiramento, limites
de Atterberg e teor de umidade natural) e resistência (compactação, ISC ‐ Índice de Suporte
Califórnia) do subleito.
Para o estudo do dimensionamento do pavimento do projeto, realizou‐se 5 (cinco) furos de
sondagem a trado ao longo da região onde será implantado o acesso, sendo estes dados utilizados
como referência para definição dos parâmetros de cálculo do dimensionamento das camadas.
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5.2.4 RESULTADOS
Os resultados obtidos após a realização dos ensaios laboratoriais serão apresentados ao final do
presente relatório no Anexo A – Ensaios de Caracterização. A tabela a seguir (TAB.1) demonstra um
estatístico que possibilita obter os valores médios encontrados para o estudo do subleito.
Tabela 7 ‐ Estudo estatístico do subleito

GRANULOMETRIA

ENSAIO

5.3

ITEM
LL
IP
2"
3/8"
N° 4
N° 10
N° 40
N° 200
HOT
D MÁX
ISC

ESTUDO ESTATÍSTICO
DO SUBLEITO
X
S
X min X máx
30,6

5,9

23,2

11,0

3,6

6,5

38,0
15,6

100,0

0,0

100,0

100,0

99,7

0,7

98,9

100,5

98,5

2,7

95,0

101,9

97,0

3,5

92,7

101,4

81,1

7,3

71,9

90,3

45,5

10,2

32,7

58,2

15,7

1,9

13,3

18,2

1850,2

75,6

1755,2

1945,2

9,1

3,6

4,5

13,6

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

Para o dimensionamento do pavimento do acesso foi utilizado o Método de Projeto de Pavimentos
Flexíveis (DNIT, 2006).
Trata‐se de método empírico que se fundamenta na capacidade de suporte do subleito, traduzida
pelos ensaios de ISC dos seus materiais constituintes e pelo tráfego em termos de número
equivalente de operações de um determinado eixo padrão, que é fixado em 8,2 t. As diversas
camadas que irão constituir o pavimento são então dimensionadas de forma a proteger o subleito e
resistirem à atuação das cargas dinâmicas causadas pelo tráfego.
Considerando‐se o número “N” de 4,48E+07, adotou‐se uma camada de 10,0 cm de revestimento
asfáltico, conforme a tabela a seguir (TAB. 6):
Tabela 8 ‐ Espessuras de revestimentos

Espessura mínima de revestimento betuminoso
Número N
N ≤ 106

Espessura
Tratamentos superficiais betuminosos

106 < N ≤ 5 x 106

Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura

5 x 106 < N ≤ 107

Revestimentos betuminosos com 7,5 cm de espessura

107 < N ≤ 5 x 107

Revestimentos betuminosos com 10,0 cm de espessura

N ≥ 5 x 107

Revestimentos betuminosos com 12,5 cm de espessura
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Utilizou‐se, para as camadas do pavimento, os coeficientes estruturais mostrados na Tabela 7:
Tabela 9 ‐ Coeficientes estruturais

Componentes do Pavimento

Coeficiente k

Revestimento de Concreto Betuminoso

2,0

Camadas Granulares

1,0

O gráfico apresentado a seguir fornece, em função do número N e do ISC de um determinado
material, a espessura de material granular padrão (K = 1,0) necessária à proteção do material
considerado contra a deformação permanente.
Número N (operações do eixo padrão de 8,17 tf)

1,0E+03
0

1,0E+04

1,0E+05

1,0E+06

1,0E+07

Espessura do pavimento em termos de material padrão (cm)

10
20
20
30

15

40

10

12
8

50
6
60
70

4

80

3

90
100

ISC = 2

110
120
130
140
150

Figura 3 ‐ Ábaco de Dimensionamento

1,0E+08

1,0E+09
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As espessuras finais das camadas do pavimento são calculadas através das inequações seguintes,
exceto a do revestimento que é tabelada em função do número “N”:


Espessura do Revestimento ‐ R:

R é tabelado em função do Número N



Espessura da Base ‐ B: R  K R  B  K B  H 20



Espessura da Sub‐base ‐ SB:



Espessura do Reforço ‐ REF:

R  K R  B  K B  SB  K SB  Hn
R  K R  B  K B  SB  K SB  REF  K REF  Hm

Onde:
R

– espessura do revestimento (cm)

KR

– coeficiente de equivalência estrutural do revestimento

B

– espessura da base (cm)

KB

– coeficiente de equivalência estrutural da base

SB

– espessura da sub‐base (cm)

KSB

– coeficiente de equivalência estrutural da sub‐base

REF

– espessura do reforço (cm)

KREF

– coeficiente de equivalência estrutural do reforço

H20

– espessura de material granular padrão necessária à proteção da sub‐base

Hn

– espessura de material granular padrão necessária à proteção do reforço

Hm

– espessura de material granular padrão necessária à proteção do subleito

Para fins de dimensionamento, o ISC da sub‐base deve ser sempre considerado como igual a 20,
mesmo que o material indicado para essa camada apresente valor de ISC superior. Esses parâmetros
estão representados na figura a seguir.
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H20
Hn
Hm

R

Revestimento - KR

B

Base - KB

SB

Sub-base ( ISC = 20 ) - KSB

REF

Reforço ( ISC = n ) - KREF
Subleito ( ISC = m )

Figura 4 ‐ Esquema gráfico do pavimento e parâmetros de dimensionamento

Através das informações mencionadas acima, resolvemos as inequações e chegamos a seguinte
conclusão:


R x KR + B x KB ≥ H20 => 10 x 2 + B x 1 = 28: B = 8,0 cm, adotaremos 12 cm;



R x KR + B x KB + SB x KSB ≥ Hn => 12 x 2 + 10 x 1 + SB x 1 = 48: SB = 14 cm, adotaremos 15,0
cm.

1.1

ESTRUTURA FINAL DO PAVIMENTO

Analisando‐se os resultados dos do dimensionamento do pavimento, os resultados dos ensaios nos
materiais e o tráfego a consultora recomenda as seguintes estruturas:
Revestimento (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)= 10,0 cm;
Camada de Base Estabilizada Granulometricamente = 12,0 cm;
Camada de Sub‐base Estabilizada Granulometricamente = 15,0 cm;
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PROJETO DE SINALIZAÇÃO

O projeto de sinalização obedeceu às determinações da Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997,
que institui o código de Trânsito Brasileiro regidas pelo CONTRAN e às especificações e
recomendações Técnicas do DNIT.
Ele compreendeu a concepção e o detalhamento dos sistemas de sinalização horizontal e vertical,
complementados por dispositivos de segurança, de maneira a proporcionar ao usuário um
desempenho seguro no fluxo de tráfego.
A velocidade de projeto adotada nas alças foi de 30 km/h, determinando assim o dimensionamento
de sinais de regulamentação, de advertência e de indicação.
O projeto de sinalização horizontal consistiu na determinação das pinturas a serem feitas no
pavimento, compreendendo:
•
•
•
•
•
•
•

Zebrado de preenchimento da área de pavimento não utilizável (ZPA);
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos (PEM);
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa (MOF);
Seta indicativa de movimento em curva (IMC);
Linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido (LMS);
Linhas de bordo (LBO);
Linha de canalização (LCA).

O projeto de sinalização vertical consistiu no posicionamento das placas de regulamentação, de
advertência e de indicação ao longo da rodovia.

6.1

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

O material utilizado para as pinturas de linhas e sinais no pavimento será em termoplástico para os
elementos gráficos como setas e para Linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido (LMS). Para os
demais elementos deverão ser utilizados tinta acrílica. Em ambos os casos deverá ser introduzido
micro esferas para melhorar a visibilidade nos períodos noturnos ou com baixa visibilidade.
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6.2

SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical e um subitem da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos sobre placas
fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter
permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas e
legalmente instituídas.
A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias
adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de
trafego e orientar os usuários da via.
A sinalização vertical e classificada segundo sua função, que pode ser de:
•
•
•

Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da via;
Advertir os condutores sobre condições com potencial de risco existentes na via ou nas suas
proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;
Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmitir
mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento.

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretendem transmitir
(regulamentação, advertência ou indicação).

6.2.1 Suporte e fixação:
Utilizar:



Suporte em perfil metálico para placas retangulares indicativas;
Balizas cilíndricas em aço galvanizado para placas de regulamentação e advertência.

A fixação deve ser capaz de manter a posição da placa, mesmo sob forte ventos;

6.2.2 Posicionamento:



Afastamento em relação ao bordo do acostamento: 0,6 m, no mínimo;
Altura do bordo inferior da placa em relação à pista: mínimo 1,20 m.

6.2.3 Sinalização indicativa

18
Os Sinais Indicativos de Direção e Sentido têm como finalidade orientar os usuários, em diferentes
etapas, fornecendo‐lhes a direção e o sentido a serem seguidos para se chegar às localidades cujo
acesso se aproxima.
Estes sinais são classificados, de acordo com cada uma daquelas etapas, em dois tipos:



Sinais de Pré‐indicação
Sinais de Indicação Manual de Sinalização Rodoviária

Os Sinais de Pré‐indicação antecedem os Sinais de Indicação com a finalidade de preparar o usuário
para seguir a direção por ele desejada e adiante definida pelas informações contidas no já referido
Sinal de Indicação.
Os Sinais de Indicação informam ao usuário a direção e sentido a serem por eles tomados para
prosseguir o curso de sua viagem, confirmando e complementando as indicações dos Sinais de Pré‐
indicação.
Em todas as placas está previsto a utilização de películas de Grau Técnico (GT) tanto para o fundo
quanto para as letras.

HES DAS PLACAS INDICATIVAS
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EQUIPE TÉCNICA

CRONOGRAMA

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO
Rodovia:
Empresa:
Execução de obra:

SERVIÇO
Locação e acompanhamento de obra (topografia)
Terraplenagem
Drenagem superficial / Profunda
Pavimentação (C.B.U.Q.)
Obras Complementares

Sinalização
Limpeza final de obra

Observação:

1ª
Semana

2ª
Semana

3ª
Semana

4ª
Semana

5ª
Semana

Trecho:
Pista Leste
Proposta:
Data:
Data de Inicio: 10 (dez)
6ª
7ª
Semana Semana

dias após a aprovação dos Orgãos Competentes
8ª
9ª
10ª
11ª
12ª
Semana Semana Semana Semana Semana

13ª
Semana

14ª
Semana

15ª
Semana

PLANEJAMENTO

PROJETO
GEOMÉTRICO

PROJETO DE
DRENAGEM

PROJETO DE
SINALIZAÇÃO

PROJETO
TOPOGRÁFICO

