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1 INTRODUÇÃO 

O projeto geométrico foi desenvolvido observando-se os seguintes itens: 

• Conformação planimétrica; 

• Conformação altimétrica. 

2 METODOLOGIA 

• Conformação Planimétrica: 

Observando a disponibilidade física, efetuou-se o lançamento da estrutura geométrica compatível 

com as disponibilidades da área. Desta forma, procedeu-se à definição da locação da diretriz geral da 

via. 

• Conformação Altimétrica: 

A conformação geométrica da via foi materializada mediante lançamento da seção tipo de 

pavimentação e greide de projeto. 

As seções transversais foram dimensionadas observando-se a disponibilidade física da região e as 

indicações geométricas da implantação. 

A inclinação transversal nas pistas foi determinada de acordo com o acabamento da superfície do 

pavimento, com a melhor possibilidade de escoamento das águas das chuvas, adotando-se o valor de 

3,00 %. Face às características eminentemente urbanas, não foi prevista a distribuição de 

superelevação e superlargura para os segmentos em curva. 

Na elaboração do Projeto Geométrico, foram utilizados programas de computação eletrônica, e os 

desenhos foram executados utilizando-se os Softwares Autocad e Civil 3D 2014. 

3 SEÇÕES TIPO 

As vias urbanas deverão ser executadas conforme projetos e conforme este memorial descritivo. 

Todas os projetos de seções tipo contemplam o pavimento das faixas de rolamento e calçadas. 

Todo pavimento deverá ser executado conforme seções tipo. 

Todas as calçadas deverão ser executadas no padrão “CALÇADA CIDADÃ” conforme projeto 

contemplando piso podotátil  direcional e de alerta. 
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4 SEÇÃO TRANSVERSAL DAS VIAS URBANAS 

A seção transversal definida para implantação das ruas do Loteamento de Interesse Social tem as 

seguintes dimensões: 

 

• Pista de rolamento (2 x 3,00 m)=6,00 m; 

• Calçada / Meio Fio (2 x 2,00 m)=4,00 m; 

• Largura total da plataforma=10,00 m; 

• Abaulamento na tangente=3,00% 

5 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

O Projeto Geométrico contempla: 

 

Planta desenhada com os seguintes elementos: 

• Eixo de Projeto, estaqueado de 20 em 20m; 

• Representação das linhas de bordo da plataforma da pista projetada (linhas contínuas); 

• Representação dos marcos da poligonal de apoio e de amarração com suas respectivas 

coordenadas e cotas; 

 

 

Perfil longitudinal: 

• Perfil do terreno natural corresponde ao eixo do Projeto; 

• O greide projetado, de pavimento acabado, com indicação dos principais elementos 

definidores das curvas parabólicas e rampas. 


