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1 APRESENTAÇÃO  

 

Este documento, designado como Volume I - Relatório do Projeto, e integra o 

Projeto de Execução da Estrada Municipal, trecho em Novo Xingu - RS, que liga a 

ERS-500. Sua elaboração foi desenvolvida obedecendo às Normas vigentes e 

Instruções de Serviço do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 

(DAER/RS). 

O referido projeto possui os seguintes volumes: 

 

Volume I - Relatório do Projeto 

Neste volume constam as soluções adotadas no projeto, com as metodologias 

empregadas, os resultados obtidos e as justificativas detalhadas. 

 

Volume II - Projeto de Execução 

São apresentados os desenhos, plantas, quadros, planilhas e demais 

informações, de forma a possibilitar a adequada execução dos serviços descritos no 

projeto. 
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2 MAPA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

  



 

5 

 

3 ESTUDO DE TRÁFEGO 

 

O objetivo deste estudo é fornecer a informação relativa à demanda de tráfego, 

para fundamentar as decisões de dimensionamento da estrutura do pavimento. 

Buscou-se estimar o tráfego da via através das recomendações descritas nas 

Instruções de Serviço para Estudos de Tráfego - DAER/2010. Abaixo descrevemos as 

características demográficas e socioeconômicas da região onde a estrada está 

localizada juntamente com a identificação do sistema de transporte da zona de 

interesse, para uma melhor compreensão do tráfego local. 

O município de Novo Xingu - RS está localizado está localizado no norte do 

estado gaúcho, junto à região do Planalto Médio, e pertence à Mesorregião do 

Noroeste Rio-Grandense e à Microrregião de Frederico Westphalen. Atualmente 

Possui uma economia essencialmente agrícola, baseada na produção de grãos, na 

bacia leiteira, na pecuária e no comércio em geral.  

Abaixo seguem alguns dados dos municípios atendidos diretamente pela 

estrada em questão: 

Tabela 1 – Frota Automotiva 

Município 
Área Territorial 

(2020)  
População 

(2010)  
PIB per 

capita (2019)  

Frota 
Automotiva 

(2020) 

Novo Xingu - RS  79.851 Km² 1.757 R$34.123,27 1.001 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Uruguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Noroeste_Rio-Grandense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Noroeste_Rio-Grandense
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3.1 VOLUME DIÁRIO MÉDIO - VDM 

 

Corresponde à média da soma total de veículos pelo número de dias do 

levantamento do local. 

Seguindo o regramento da instrução de serviço mencionada acima, foi realizada 

a contagem de tráfego da via de forma manual, sendo adotada a contagem durante 3 

(três) dias, com duração de 16 horas diárias. 

Posterior à coleta de campo dos volumes classificados por categorias. foram 

somados os sentidos de ida e volta para cada dia. 

A seguir é apresentada a tabela com as médias das somas dos dias de contagem 

pra determinar o VDM:  

 
Tabela 2 – Tabela de Cálculo do VDM 

Dia de 
Contagem 

Dia da 
Semana 

Data 

Veículo 

Total 
Passeio MOTO 

VEÍCULOS DE CARGA 

2C 3C 4C 2S2 2S3 3S2 3S3 

1° dia Terça 05/04/2022 155 2 31 15 0 7 0 0 0 210 

2º dia Quarta 06/04/2022 175 0 24 20 0 4 0 4 0 227 

3° dia Quinta 07/04/2022 128 0 26 14 5 3 1 1 0 178 

TOTAL 458 2 81 49 5 14 1 5 0 615 

VDM 153 1 27 16 2 5 0 2 0 206 

VDM para usar no cálculo 52 

 

 

3.2 DETERMINAÇÃO DO NÚMERO N 

 

A estimativa do número N tem por objetivo determinar o efeito de um veículo 

de eixo padrão (8,2 toneladas ou 80 kN) na rodovia ao longo da vida útil do pavimento. 

A partir dos volumes de tráfego atual, da conversão dos eixos dos veículos comerciais 

(coletivo e carga) para o eixo equivalente e da distribuição dos volumes nos sentidos 

e nas faixas de pavimento, são obtidos os valores N cada ano, com a equação a 

seguir: 
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N = 365 x VDM x FV x FR x FD 

 

Onde, 

VDM: Volume médio diário 

FV: Fator Veículo 

FR: Fator climático Regional 

FD: Fator de distribuição de tráfego pelas faixas 

 

O fator climático regional (FR) foi definido em 1,8. Esse valor foi encontrado na 

tabela a seguir, onde foi relacionando o índice de chuvas anuais no local de estudo. 

 

Tabela 3 – Fator Climático Regional 

Índice Pluviométrico Anual 

(mm) 

Fator Climático 

Regional (FR) 
 

Até 800 0,7  

Entre 800 e 1500 1,4  

Mais que 1500 1,8  

 

 

Os dados pluviométricos foram obtidos no Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), onde foi feito uma média de 30 (trinta) anos, entre os anos de 1981 e 2010. 

Após isso, foi feito uma interpolação dos dados para o local, pois o mesmo não possui 

estação de medida. 

A seguir, é apresentada a tabela do site do INMET com os dados 

climatológicos: 
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Tabela 4 – Dados climatológicos do município de Novo Xingu 

 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

 

Para determinar o FV, foi utilizado o método de cálculo da AASHTO, que se 

baseiam na perda de serventia (PSI) e variam com o tipo do pavimento (flexível e 

rígido), índice de serventia terminal e resistência do pavimento (número estrutural – 

SN). 

A seguir é apresentada a tabela dos fatores de equivalência de carga da 

AASHTO: 

 

Tabela 5 – Fatores de equivalência de carga da AASHTO 

 

 

Com isso, foram realizados os cálculos do FV (fator de veículo), separando as 

contagens de tráfego de acordo com o seu tipo, que estão apresentados na tabela 

abaixo:  
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Tabela 6 – Cálculos do FV 

Tipo de Veículo 
Fator Equivalente de Operação N°  Veículo 

(Quant.) 
% Fator de Veículo 

(F.V.) ESRS ESRD ETD ETT 

1ESRS+1ESRD 0,327 2,394 0 0 27 51,92 1,413 

1ESRS+1ETD 0,327 0 1,642 0 16 30,77 0,606 

1ESRS+1ETT 0,327 0 0 1,560 2 3,85 0,073 

1ESRS+1EDRD+1ETD 0,327 2,394 1,642 0 5 9,62 0,420 

1ESRS+1EDRD+1ETT 0,327 2,394 0 1,560 0 0,00 0,000 

1ESRS+2ETD 0,327 0 3,285 0 2 3,85 0,139 

1ESRS+1ETD+1ETT 0,327 0 1,642 1,560 0 0,00 0,000 

1ESRS+2EDRD+1ETD 0,327 4,789 1,642 0 0 0,00 0,000 

1ESRS+4EDRD 0,327 9,578 0 0 0 0,00 0,000 

1ESRS+1EDRD+2ETD 0,327 2,394 3,285 0 0 0,00 0,000 

1ESRS+3EDRD+1ETD 0,327 7,183 1,642 0 0 0,00 0,000 

1ESRS+3ETD 0,327 0 4,927 0 0 0,00 0,000 

1ESRS+4ETD 0,327 0 6,570 0 0 0,00 0,000 

TOTAL   52 100,00 2,650 

 

 

Após a determinação do número N para o ano em questão, é feito uma projeção 

de tráfego, onde aplicamos uma taxa de crescimento fornecida pelo DAER, que 

acresce 3% ao ano a frota de veículos, consequentemente ao número N, ao longo do 

tempo de vida útil do pavimento, que é de 10 anos. 

 A seguir é apresentada a tabela com as projeções do VDM e do número N: 
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Tabela 7 – Cálculos do número N e projeção 

Ano VDM N ANUAL N ACUMULADO ANO 

 

2022 52 4,53E+04 4,53E+04 Contagem 
 

2023 54 4,66E+04 4,66E+04   
 

2024 55 4,80E+04 9,47E+04 1° 
 

2025 57 4,95E+04 1,44E+05 2° 
 

2026 59 5,10E+04 1,95E+05 3° 
 

2027 60 5,25E+04 2,48E+05 4º 
 

2028 62 5,41E+04 3,02E+05 5º 
 

2029 64 5,57E+04 3,57E+05 6º 
 

2030 66 5,74E+04 4,15E+05 7º 
 

2031 68 5,91E+04 4,74E+05 8º 
 

2032 70 6,08E+04 5,35E+05 9º 
 

2033 72 6,27E+04 5,97E+05 10º 
 

 

 

A obtenção dos fatores veiculares equivalentes é demonstrada para o método 

AASHTO. A partir dos fatores equivalentes obtidos, junto aos demais parâmetros de 

tráfego já expostos, foi obtido o N para o horizonte de projeto de 10 anos. Definimos 

então, que o N para esse projeto é: 

N = 5,97x105 
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4 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

 

Os levantamentos topográficos foram executados com a utilização de 

equipamentos que possuem precisão milimétrica para realizar o levantamento 

planialtimétrico georreferenciado do traçado da via existente, pontos de passagem 

obrigatória, acessos, interferências naturais e artificiais, drenagem e obras de artes 

especiais. 

A partir do levantamento topográfico e das vistorias de campo, foi possível 

definir as diretrizes iniciais do traçado, como ponto de partida (PP 0+0,00) e ponto 

final (PF 54+4,291) ao longo da estrada.  

 

4.1 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

• Rover: Receptor GNSS- RTK South Galaxy 

G1 + link de rádio interno; 

• Controladora: South H5; 

• Software de coleta de dados de campo: EGSTAR. 

• Método de posicionamento: 

Base: Posicionamento Estático;  

Rover: RTK (Real-Time Kinematic). 

 

4.2 MÉTODO DE AJUSTAMENTO 

 

O ajustamento das coordenadas do levantamento foi efetuado em relação à 

coordenada da base. que foi processada pelo método PPP (Posicionamento por Ponto 

Preciso). serviço online disponibilizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). O software de ajuste utilizado foi o EGSTAR. 
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4.3 SISTEMA DE REFERÊNCIA 

 

• SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas); 

• Relatório PPP (Posicionamento por Ponto Preciso) IBGE. 
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4.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

 

Foto 1 - Execução de levantamento topográfico com RTK (Base) 
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Foto 2 - Execução de levantamento topográfico com RTK (Rover). 
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5 PROJETOS 

 

5.1 PROJETO GEOMÉTRICO 

 

O projeto geométrico foi desenvolvido com referência às Normas do 

DAER/1991 e Normas de Projeto Geométrico DAER/1994 (Aditivo 1), e também nos 

elementos básicos fornecidos pelos estudos de tráfego. topográficos. geotécnicos e 

hidrológicos. 

 

5.1.1 Projeto Planimétrico 

 

O Projeto Geométrico quanto à planimetria se caracteriza por manter-se toda 

sua totalidade sobre a pista existente. 

A rodovia está enquadrada na classe IV-B. O Projeto Geométrico atende em 

quase toda sua extensão às condições mínimas exigidas pelas normas do DAER no 

tocante à raios, transições e intertangentes. 

O menor raio de curvatura horizontal foi de 45,314 m (utilizado três vezes) e o 

maior raio foi de 200 m (utilizado quatro vezes). 

A seguir, tabela de elementos geométricos do alinhamento: 
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Tabela 8 – Elementos Geométricos 
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5.1.2 Projeto Altimétrico 

 

O Projeto Geométrico quanto à altimetria foi desenvolvido de modo que o greide 

de terraplenagem respeite as condições estabelecidas para classe IV-B. em região 

ondulada, com velocidade diretriz de 60 km/h. 

As condições do greide são boas. sendo empregada como curva de 

concordância ia parábolas de segundo grau. Essas parábolas foram definidas pelo 

parâmetro de curvatura "K" com a situação desejável para V = 60.0 km/h. 

Nas concordâncias côncavas foi utilizado o fator "K" mínimo de 3.659, e para 

concordâncias convexas o fator "k" mínimo foi de 15.584. 

Foram projetadas correções no greide existente visando eliminar segmentos 

irregulares. buscando ao máximo compatibilizar a plataforma de terraplenagem 

projetada com a existente. Desta forma. evitando pequenos alargamentos 

desnecessários, os quais gerariam grandes volumes de terraplenagem e 

consequentemente aumento de custos. 

Quando os alargamentos foram inevitáveis, via corte ou aterro, foram 

projetados para ambos os lados da rodovia. 

No projeto do greide, o fator considerado para a escolha das cotas além da 

compensação entre o volume do corte e de aterro, foi a distância de visibilidade 

necessária nos locais de interseções, condições de drenagem. 

 

5.1.3 Seção Transversal 

 

A seção transversal apresenta uma semiplataforma de terraplenagem com 

largura de 5,00 m para os aterros e 6,50 m para os cortes, com inclinação transversal 

de -2% nas tangentes, e superelevação máxima de 8% nas curvas. 
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5.1.4 Superelevação e Superlargura 

 

A superlargura e superelevação de cada curva foram calculadas, estaca por 

estaca. através de um programa de microcomputador desenvolvido em obediência às 

"Normas para Projeto Geométrico do DAER", para velocidade diretriz de 60 km/h 

(rodovia Classe IVB região plana).  

A superelevação máxima adotada foi de 8% com giro pelo eixo, e a super 

largura foi distribuída igualmente por ambos os bordos da pista. 

 

 

5.2 PROJETO TERRAPLENAGEM 

  

O projeto de terraplenagem foi desenvolvido com o objetivo de adequar a 

distribuição dos volumes de materiais destinados à conformação da plataforma da 

rodovia. conforme as seções transversais gabaritadas e definidas no projeto 

geométrico. tendo como referência as informações dos estudos geotécnicos. 

 

5.2.1 Greide 

 

O perfil longitudinal representado graficamente no projeto geométrico buscou 

sempre que possível efetuar o menor movimento de terra, realizando a correção das 

irregular idades existentes no terreno natural. 

 

5.2.2 Seção Transversal 

 

A seção transversal tipo da rodovia apresenta uma semiplataforma de 

terraplenagem com largura de 5,00 m para os aterros, e 6,50 m para os cortes. com 

inclinação transversal de -2.00% nas tangentes. e superelevação máxima de 8,00% 
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nas curvas. Foram aplicadas superlargura e superelevação nos segmentos em curvas 

conforme os parâmetros da classe da rodovia e sua velocidade diretriz. 

As inclinações dos taludes adotadas para o projeto de terraplenagem variam 

conforme a classificação de cada tipo de material. sendo somente fixado o valor para 

a execução de aterros. conforme a relação das inclinações de cortes e aterros: 

Corte: 

1ª CAT.(V/H) - 1.50 / 1.00  

2ª CAT.(V/H) - 1.50 / 1.00 

3ª CAT.(V/H) - 4.00 / 1.00 

Aterro: 

1ª CAT.(V/H) - 1.00 / 1.50  

2ª CAT.(V/H) - 1.00 / 1.50 

3ª CAT.(V/H) - 1.00 / 1.50 

 

5.2.3 Notas de Serviço de Terraplenagem 

 

A nota de serviço de terraplenagem foi elaborada com base na definição do 

greide de terraplenagem e nas seções transversais gabaritadas do projeto. 

Na nota de serviço de terraplenagem constam os seguintes elementos: 

• Cota do eixo definida pelo greide de terraplenagem: 

• Inclinação transversal definida pelas tangentes ou curvas do traçado: 

• Distância até o bordo da pista definida pelas tangentes ou curvas do 

traçado: 

• Cota do bordo da pista. definida pela relação entre a distância até o bordo 

da pista e a inclinação transversal da mesma seção: 

• Distância até a lateral de terraplenagem definida pelas tangentes ou curvas 

do traçado e pela incidência da plataforma de corte (6,00 m) ou da 

plataforma de aterro (5,00 m) 
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• Cota da lateral de terraplenagem, é a relação entre a plataforma de 

corte/aterro e a inclinação transversal da mesma seção. 

No momento da execução da locação do projeto, o profissional responsável 

pela demarcação do trecho deverá executar o cálculo dos offsets, com base nas 

inclinações dos taludes conforme a incidência em campo, buscando sempre a melhor 

solução para a estabilização dos taludes sejam eles de corte ou aterro. 

 

5.2.4 Cálculo de Volume e Distribuição de Terraplenagem 

 

O cálculo de volume de terraplenagem, foi efetuado com base nas áreas de 

corte/aterro de cada estaca individualmente, posteriormente foi efetuado o cálculo dos 

volumes geométricos. 

A distribuição dos volumes de corte/aterro ao longo do trecho foi efetuada a fim 

de diminuir as DMTs de transporte e otimizar a execução dos serviços. 

A utilização dos materiais provenientes dos cortes se deu de forma satisfatória, 

por haver um grande volume de corte houve a necessidade de buscar áreas para o 

depósito e conformação de materiais excedentes dos cortes, definidas como bota-

fora. 

 

 

5.3 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

 

Para o dimensionamento das estruturas do pavimento adotou-se o Método de 

Projeto de Pavimento Flexível do DNER, de autoria do Eng.º Murillo Lopes de Souza. 

Trata-se de uma metodologia estabelecida pelo autor a partir de experiências do 

"Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos", com o acréscimo de 

importantes conclusões decorrentes da Pista Experimental da AASHTO. Pelo 

procedimento referido, utilizado de forma quase unânime pelos órgãos rodoviários 
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estaduais brasileiros, entre os quais encontra-se o DAER/RS, o dimensionamento do 

pavimento é função dos fatores abordados a seguir. 

 

5.3.1 Parâmetros de Tráfego (Número N) 

 

De acordo com as considerações expostas no capítulo Estudos de Tráfego 

deste volume, o valor do número N atingirá, ao término do período de projeto de 10 

(dez) anos após a conclusão da pavimentação do trecho: 

 

N = 5,97 x 105 aplicações de eixo padrão de 8.2 toneladas 
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