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TÍTULO 

INSTRUÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO  

IP-08 GOINFRA – Projeto Geométrico 

SERVIÇOS RELACIONADOS 

Definição e especificação dos serviços constantes do Projeto Geométrico Básico e 
Executivo, necessários para a elaboração dos Projetos de Engenharia Rodoviária no âmbito da 
GOINFRA. 
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1. OBJETIVO 

 Definir e especificar os serviços constantes do Projeto Geométrico, nos Projetos de 
Engenharia Rodoviária da GOINFRA, estabelecendo as metodologias, procedimentos e formas 
de apresentação a serem seguidos, para Projeto Básico e Projeto Executivo. 

 

2. REFERÊNCIA NORMATIVA 

Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás. DERGO – IS-02 Instruções para Projeto 
Geométrico 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT – Diretrizes Básicas de 
Projetos Rodoviários – 2006 

Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo. DER SP – IP-DE-F00/001 – Projeto 
Geométrico 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT – Manual de Projeto de 
Interseções – 2005 

American Association of Highway and Transportation Officials. AASHTO – A Policy on 
Geometric Design of Highways and Streets – 2004 

 

3. DEFINIÇÕES 

Para efeitos desta instrução de projeto são adotadas as definições a seguir:  

a) Veículo de Projeto: Veículo com peso, dimensões e características 
operacionais considerado representativo de determinado grupo da frota 
circulante, selecionado com vistas a estabelecer parâmetros de controle de 
projeto para a via. Para sua escolha, deve-se levar em consideração a 
composição do tráfego previsto para utilização da rodovia. 

b) Velocidade de Projeto: Velocidade selecionada e utilizada para estabelecer 
determinados parâmetros e características geométricas de uma via. O valor a 
ser adotado deve ser coerente com o relevo predominante do terreno, com o 
uso e a ocupação do solo no entorno da via, com a velocidade operacional 
estimada ao longo da via e com sua classe funcional. Os manuais do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, atual 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, referem-se 
frequentemente ao mesmo conceito utilizando o termo “velocidade diretriz”. 
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c) Velocidade Operacional: Velocidade na qual se observam os condutores 
operando seus veículos sob condições de fluxo livre, e que frequentemente 
corresponde ao 85º percentil da distribuição de velocidades praticadas, 
obtido através da curva de frequências acumuladas. 

d) Distância de Visibilidade de Parada – DVP: Consiste na distância mínima de 
visibilidade disponível para permitir ao motorista de um veículo que viaja na 
velocidade de projeto detectar e analisar uma situação de perigo à sua frente 
e, se necessário, frear seu veículo antes de atingir um obstáculo, 
representativo de tal situação de perigo, em sua trajetória. 

e) Distância de Visibilidade de Ultrapassagem – DVU: Consiste na distância 
mínima de visibilidade que deve estar disponível para a ultrapassagem em 
rodovias de uma pista simples com dois sentidos de tráfego, de tal modo que 
um veículo possa ultrapassar um outro mais lento com segurança e conforto, 
sem interferir com a marcha do veículo que se aproxima na direção oposta. 

f) Distância de Visibilidade de Decisão – DVD: Consiste na extensão requerida 
pelos motoristas para que, em locais da via que possam ser visualmente 
confusos, eles sejam capazes de: *detectar e reconhecer informações ou 
situações de perigo inesperadas e de difícil compreensão; * decidir e iniciar a 
ação apropriada a ser tomada, selecionando trajetória e velocidade 
adequadas para o caso; * iniciar e concluir a manobra necessária de maneira 
segura e eficiente. 

 

4. PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

4.1 Classificação Técnica da Rodovia 

Os critérios para definição da classe da rodovia deverão seguir os parâmetros da 
Tabela 1, apresentada logo a seguir, levando em conta aspectos funcionais e o volume de 
tráfego previsto. 

A Classe da Rodovia será determinada pelo setor competente da GOINFRA, a qual 
definirá os parâmetros mínimos que deverão ser adotados para o projeto. 

 

4.2 Elementos do Projeto 

4.2.1 Velocidade de Projeto 

Uma vez selecionada a classe de projeto e levando-se em conta os tipos de relevo 
predominantes nas regiões a serem atravessadas pela rodovia, deve-se definir a velocidade de 
projeto a ser adotada no desenvolvimento do projeto geométrico. 
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Este conceito é fundamental, e da velocidade de projeto fixada dependem diversas 
características geométricas das vias. Apenas como referência básica, pode-se utilizar os 
valores da Tabela 2, extraída do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do DNER. 

Tabela 1 – Classes e características de projeto 

Fonte: DER SP – IP-DE-F00/001 – Projeto Geométrico. 

Tabela 2 – Velocidade de projeto para novos traçados, em função da classe de projeto e do 
relevo 

 

 

 

 

 
 

              

              Fonte: Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais 

CLASSE CARACTERÍSTICAS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA

0

IA

IB Pista simples

II Pista simples

III Pista simples

IV Pista simples

(*) “C” e “D” correspondem a Nível de Serviço segundo ASTHOO.

Elevado padrão técnico, com 
controle total de acesso

Adotada quando os volumes de tráfego previstos para o horizonte 
de projeto correspondem a níveis de serviço inferiores a “C” em 
terreno plano ou levemente ondulado e inferior a “D” em terreno 
fortemente ondulado ou montanhoso (*)

Pista dupla com controle parcial 
de acesso

Adotada quando os volumes de tráfego previstos para o horizonte 
de projeto correspondem a níveis de serviço inferiores a “C” em 
uma via de pista simples (*)

Adotada para volume bidirecional do horizonte de projeto de 200 
veículos/hora ou volume diário médio bidirecional de 1400 veículos 
mistos

Adotada para volume diário médio bidirecional do horizonte de 
projeto entre 700 e 1400 veículos mistos

Adotada para volume diário médio bidirecional do horizonte de 
projeto entre 300 e 700 veículos mistos

Adotada para volume diário médio bidirecional do horizonte de 
projeto inferior a 300 veículos mistos

CLASSE
VELOCIDADE DE PROJETO (km/h)

RELEVO
Plano Ondulado Montanhoso

Classe 0 120 100 80

Classe I 100 80 60

Classe II 100 70 50

Classe III 80 60 40

Classe IV 80 60 40
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Em situações excepcionais, de relevo extremamente favorável, pode-se adotar 
velocidades de projeto de até 130 km/h para Classe 0 e de até 110 km/h para Classes I, II e III. 

A Velocidade de Regulamentação não é necessariamente igual à Velocidade de Projeto. 

 

4.2.2 Seleção do Veículo de Projeto 

O veículo de projeto deve ser selecionado a fim de estabelecer controles de projeto para 
a via, condicionando seu dimensionamento geométrico e o de algumas de suas características 
estruturais. As características básicas dos grupos de veículos de projeto usualmente adotados 
no Brasil são apresentadas na Tabela 3, extraída do Manual de Interseções publicado pelo 
DNIT. Em anexo são apresentados os gabaritos de giro dos veículos de projeto. 

 

Tabela 3 – Principais Dimensões Básicas dos Veículos de Projeto, em Metros 

Fonte: Manual de Interseções do DNIT 

 

É importante ressaltar que a tabela apresentada pode ter sua aplicação limitada nos 
casos em que as características básicas de certos grupos de veículos representativos previstos 
de circular na rodovia não encontrarem similaridade com as principais dimensões nela 
contidas. Assim, nem sempre as características constantes desta tabela devem ser diretamente 
adotadas.  

 

4.3 Elementos e Parâmetros de Projeto 

4.3.1 Distâncias de Visibilidade 

CARACTERÍSTICAS Veículos Leves Reboques

VP CO O SR RE 

Largura Total 2,1 2,6 2,6 2,6 2,6

Comprimento Total 5,8 9,1 12,2 16,8 19,8

7,3 12,8 12,8 13,7 13,7

4,7 8,7 7,1 6 6,9

Caminhões e 
Ônibus 

Convencionais

Caminhões e 
Ônibus Longos

Semi-
Reboques

Raio mínimo da roda 
externa dianteira
Raio mínimo da roda 
interna traseira
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A distância de visibilidade é a extensão de rodovia visível ao condutor. Tal parâmetro 
deve ser adotado de modo a assegurar que os condutores não sofram limitações visuais 
diretamente ligadas às características geométricas das rodovias e que, assim, possam 
controlar seus veículos a tempo, seja para imobilizá-los, seja para realizar ou interromper uma 
manobra de ultrapassagem, caso necessário. 

As distâncias de visibilidade de parada constituem-se no principal fator de 
dimensionamento das curvas do alinhamento vertical e devem ser adotadas em função da 
velocidade de projeto da via. Em rodovias de pista simples, as distâncias de visibilidade de 
ultrapassagem devem ser cuidadosamente avaliadas. 

A Tabela 4 apresenta os valores a serem adotados para ambas as distâncias, sendo que 
os referentes à distância de visibilidade de parada são válidos para rampas horizontais, ou 
seja, declividade longitudinal nula.  

 

Tabela 4 – Distâncias de Visibilidade em Função da Velocidade de Projeto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

     
Fonte: A Policy on Geometric Design of Highways and Streets 

 

Ressalte-se que os valores indicados na Tabela 4 para as distâncias de visibilidade 
de ultrapassagem são definidos com base na aplicação do chamado critério geométrico, que 
visa garantir um nível adequado para a operação na via. Assim, além de assegurar extensão 
suficiente para que as manobras de ultrapassagem sejam seguras, os valores fixados segundo 
tal critério visam à eficiência da operação. 

km/h metros metros
20 20 -
30 35 200
40 50 270
50 65 345
60 85 410
70 105 485
80 130 540
90 160 615

100 185 670
110 220 730
120 250 775

130 (*) 285 815
(*) Valor excepcional aceitável para condições de relevo extremamente favoráveis

Velocidade de 
Projeto

Distância de 
Visibilidade de Parada

Distância de 
Visibilidade de 
Ultrapassagem
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Tais valores não devem ser confundidos com aqueles fixados especificamente com 
vistas à demarcação de sinalização horizontal, cujo objetivo é a determinação dos pontos de 
início e término das linhas de proibição de manobras de ultrapassagem. Estes valores são 
definidos nos projetos de Sinalização Rodoviária. 

Além destas distâncias, nos casos em que as expectativas sejam bastante 
alteradas, ou haja probabilidade de dúvidas dos motoristas ao receber informações, ou, ainda, 
haja probabilidade de erro na tomada de decisão, deve-se levar em conta a denominada 
distância de visibilidade de decisão. 

Isto ocorre, por exemplo, em locais de interseções onde são requeridas manobras 
não usuais, onde há alterações da seção transversal, como nas praças de pedágio e nos 
trechos de redução do número de faixas, próximo a áreas de serviço ou instalações similares 
de apoio ou em locais com tráfego pesado onde os motoristas recebem informações 
provenientes de diversas fontes. Os valores correspondentes chegam a superar, em muitos 
casos, o dobro dos valores das distâncias de visibilidade de parada. 

Em anexo é apresentada a utilização do Gabarito de Visibilidade. 

 

4.3.2 Alinhamento Horizontal 
 
4.3.2.1 - Recomendações Gerais 

O traçado é tridimensional e resulta de mudanças de direção graduais e contínuas, 
que devem evitar ou causar o mínimo possível de surpresas aos condutores. Para atingir este 
objetivo, deve-se, na medida do possível, seguir as recomendações adiante apresentadas: 

 Deve-se partir dos dados de topografia e lançar arcos básicos de 
circunferência com desenvolvimento longo, conectando-os com tangentes 
curtas e espirais de transição. O número de curvas de desenvolvimento 
reduzido deve ser tão limitado quanto possível. Deve-se dar preferência a 
curvas reversas, minimizando a presença de curvas sucessivas na mesma 
direção; 

 Caso sejam necessárias curvas sucessivas na mesma direção, deve-se 
avaliar a possibilidade de substituí-las por uma curva única, de maior 
desenvolvimento. Embora seja uma solução a se evitar, pode-se estudar a 
adoção de curva composta, desde que não se trate de raios pequenos, 
evitando-se grande diferença de curvatura entre os raios. Neste caso, é 
desejável que o raio maior seja no máximo 1,5 vezes o raio menor; 

 Curvas reversas dotadas de curvas de transição devem ter suas 
extremidades coincidentes. Curvas circulares simples que se sucedem em 
sentidos opostos devem estar separadas por extensões curtas em tangente, a 
fim de permitir adequada transição de superelevação; 

 Deve-se evitar tangentes excessivamente longas, a menos que se trate de 
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regiões muito planas ou vales onde estas se encaixem naturalmente com a 
paisagem existente. Entretanto, no caso específico de rodovias de pista 
simples, é necessário que o traçado ofereça condições de visibilidade que 
permitam ultrapassagem ao longo de boa parte da rodovia, o que pode tornar 
necessária a adoção de tangentes relativamente extensas; 

 Deve-se evitar o raio mínimo de curvatura para uma dada velocidade de 
projeto, sendo sua utilização restrita aos casos em que outras limitações 
impeçam a adoção de raios superiores Por outro lado, também devem ser 
evitados raios muito grandes, superiores a 5000 metros, por prejudicarem a 
dirigibilidade; 

 Nos casos em que a utilização de raios pequenos seja inevitável, é desejável 
que curvas de raios sucessivamente menores sejam introduzidas, de forma 
que a curvatura mais acentuada não se apresente ao condutor de maneira 
abrupta. Analogamente, quando houver mudança da velocidade de projeto, é 
desejável que a geometria anuncie a alteração de padrão, de modo que tal 
mudança ocorra gradualmente e não de maneira abrupta; 

 No caso de ângulos centrais pequenos, o desenvolvimento das curvas deve 
ser suficiente para evitar a aparência de quebra no alinhamento. Para ângulos 
centrais de 5º, é desejável extensão de no mínimo 150 metros de curva; este 
valor mínimo deve ser aumentado em 30 metros para cada grau de 
diminuição do ângulo central; 

 É recomendável que as curvas circulares sejam dotadas de curvas de 
transição, a fim de facilitar a dirigibilidade e, portanto, permitir condições 
operacionais mais favoráveis; 

 Ao final de tangentes longas, é recomendável a adoção de curvas do 
alinhamento horizontal com raios grandes, superiores a no mínimo 400 
metros e desejavelmente superiores a 600 metros, devendo, em qualquer 
caso, serem observados os critérios detalhados no próximo item. A definição 
da extensão a partir da qual uma tangente é considerada longa depende da 
velocidade operacional prevista; 

 Para Ac ≥ 0º30' não é necessário locação de curva, sendo este apenas uma 
deflexão. 

Além dos aspectos mencionados, deve-se levar em conta a necessidade de 
coordenação entre os alinhamentos horizontal e vertical. 

 
 

4.3.2.2 - Raio Mínimo de Curvatura Horizontal e Superelevação 

O raio mínimo de curvatura horizontal deve ser estabelecido levando em conta os 
valores máximos admissíveis para a superelevação e para o fator de atrito lateral pneu-
pavimento, conforme Tabela 5. 

Em anexo é apresentada uma variação da seção da pista na implantação da 
superelevação. 
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Tabela 5 – Raios Mínimos para Valores Máximos de Superelevação e Fator de Atrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total (e/100+f)
km/h % metros metros

15 4,0 0,40 0,44 4,0 4
20 4,0 0,35 0,39 8,1 8
30 4,0 0,28 0,32 22,1 22
40 4,0 0,23 0,27 46,7 47
50 4,0 0,19 0,23 85,6 86
60 4,0 0,17 0,21 135,0 135
70 4,0 0,15 0,19 203,1 203
80 4,0 0,14 0,18 280,0 280
90 4,0 0,13 0,17 375,2 375

100 4,0 0,12 0,16 492,1 492

15 6,0 0,40 0,46 3,9 4
20 6,0 0,35 0,41 7,7 8
30 6,0 0,28 0,34 20,8 21
40 6,0 0,23 0,29 43,4 43
50 6,0 0,19 0,25 78,7 79
60 6,0 0,17 0,23 123,2 123
70 6,0 0,15 0,21 183,7 184
80 6,0 0,14 0,20 252,0 252
90 6,0 0,13 0,18 335,7 336

100 6,0 0,12 0,18 437,4 437
110 6,0 0,11 0,17 560,4 560
120 6,0 0,09 0,15 755,9 756
130 6,0 0,08 0,14 950,5 951

15 8,0 0,40 0,48 3,7 4
20 8,0 0,35 0,43 7,3 7
30 8,0 0,28 0,36 19,7 20
40 8,0 0,23 0,31 40,6 41
50 8,0 0,19 0,27 72,9 73
60 8,0 0,17 0,25 113,4 113
70 8,0 0,15 0,23 167,8 168
80 8,0 0,14 0,22 229,1 229
90 8,0 0,13 0,21 303,7 304

100 8,0 0,12 0,20 393,7 394
110 8,0 0,11 0,19 501,5 501
120 8,0 0,09 0,17 667,0 667
130 8,0 0,08 0,16 831,7 832

15 10,0 0,40 0,50 3,5 4
20 10,0 0,35 0,45 7,0 7
30 10,0 0,28 0,38 18,6 19
40 10,0 0,23 0,33 38,2 38
50 10,0 0,19 0,29 67,9 68
60 10,0 0,17 0,27 105,0 105
70 10,0 0,15 0,25 154,3 154
80 10,0 0,14 0,24 210,0 210
90 10,0 0,13 0,23 277,3 277

100 10,0 0,12 0,22 357,9 358
110 10,0 0,11 0,21 453,7 454
120 10,0 0,09 0,19 596,8 597
130 10,0 0,08 0,18 739,3 739

15 12,0 0,40 0,52 3,4 3
20 12,0 0,35 0,47 6,7 7
30 12,0 0,28 0,40 17,7 18
40 12,0 0,23 0,35 36,0 36
50 12,0 0,19 0,31 63,5 64
60 12,0 0,17 0,29 97,7 98
70 12,0 0,15 0,27 142,9 143
80 12,0 0,14 0,26 193,8 194
90 12,0 0,13 0,25 255,1 255

100 12,0 0,12 0,24 328,1 328
110 12,0 0,11 0,23 414,2 414
120 12,0 0,09 0,21 539,9 540
130 12,0 0,08 0,20 665,4 665

Velocidade de 
Projeto

Superelevação 
Máxima (e) Fator de Atrito 

Máximo (f)

Raio Mínimo 
Calculado

Raio Mínimo 
Adotado
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 Deve-se adotar, sempre que possível, os seguintes valores de taxa máxima de 
superelevação: 

 emáx = 8% em rodovias de padrão intermediário ou elevado. De acordo com 
diversos órgãos rodoviários, este é o valor máximo para a taxa de 
superelevação, pois tal limite tende a reduzir a probabilidade de que 
condutores mais lentos sejam submetidos, por efeito da força peso, a 
deslocamentos transversais em direção à parte interna da curva, o que pode 
exigir esforços excessivos e afetar a dirigibilidade; 

 emáx = 6% em projetos condicionados por urbanização adjacente e 
freqüentes interseções, que provoquem redução da velocidade média; 

 emáx = 4% em situações extremas, com intensa ocupação do solo adjacente 
e reduzida possibilidade para variar as declividades transversais da pista, sem 
vias marginais. 

 

Ainda são admissíveis, embora não recomendadas, taxas máximas de 
superelevação de 10% e, em casos excepcionais, 12%. Valores superiores a este limite são 
inadequados, devido a dificuldades construtivas, de manutenção e operação de veículos 
lentos. 

Para transição da superelevação, deve ser seguida a metodologia preconizada pelo 
DNER (Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais). 

 

4.3.2.3 - Curvas de Transição 

As curvas horizontais de transição devem ser adotadas para proporcionar trajetória 
mais natural para ser seguida pelos motoristas, de maneira que a aceleração radial a que fica 
submetido o veículo aumente ou diminua gradativamente, à medida em que este entre ou saia 
da curva horizontal circular. 

A utilização de curvas de transição diminui a tendência dos veículos de invadirem 
as faixas adjacentes, especialmente em curvas de raios pequenos. Além disto, proporcionam 
um trecho para transição da superelevação da pista entre a situação normal em tangente e a 
situação de giro específico da curva, assim como para a transição de uma situação de largura 
normal para uma eventual situação de superlargura nas curvas. As curvas de transição também 
proporcionam um efeito visual mais agradável ao traçado, evitando o aspecto distorcido no 
início e no final da curva circular causado pela transição da superelevação. 

Ainda assim, existem situações nas quais o uso das curvas horizontais de transição 
pode ser dispensado, conforme Tabela 6. 
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Tabela 6 – Valores dos Raios Acima dos quais Podem Ser Dispensadas as Curvas de 
Transição 

 

 

 

Fonte: A Policy on Geometric Design of Highways and Streets 

 

Para raios inferiores a estes valores, devem-se observar os critérios da taxa 
máxima de variação da aceleração centrífuga, do comprimento mínimo absoluto e da máxima 
rampa de superelevação admissível, apresentados no Manual de Projeto Geométrico de 
Rodovias Rurais do DNER. 

Nas curvas de raios inferiores a 500 metros e superiores a 150 metros a locação 
das curvas se fará de 10 em 10 metros. Para raios inferiores a 150 metros a locação se fará de 
5 em 5 metros. 

 

4.3.2.4 - Gabaritos Horizontais 

Para os trechos em tangente, a fim de garantir a segurança dos condutores e evitar 
restrições visuais que impliquem em redução de velocidade, devem ser atendidos os seguintes 
afastamentos mínimos de obstáculos fixos (Tabela 7): 

 

Tabela 7 – Afastamentos Mínimos de Obstáculos Fixos em Trechos em Tangente 

Obstáculos  Afastamento (m) 

Obstáculos isolados 
 Afastamento da borda do acostamento 

 
1,50 

Obstáculos contínuos 
 Afastamento da borda do acostamento 

 
0,50 

Paredes, muro ou guarda-corpo 
 Afastamento do meio-fio, sem fluxo de pedestres 
 Paredes, com fluxo de pedestres 

 
0,80 
1,50 

Meio fio ou sarjeta contínuos 
 Afastamento da borda de pista adjacente sem acostamento 

 
0,50 

Meio fio sem continuidade – idem 0,50 

         OBS.: Havendo acostamento, o meio fio pode situar-se em sua borda 

         Fonte: Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do DNER 
 

V (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

R (metros) 95 148 213 290 625 716 852 1000
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4.3.3 Alinhamento Vertical 
 
4.3.3.1 - Recomendações Gerais 

Assim como no caso do alinhamento horizontal, para o alinhamento vertical deve-se 
considerar o interesse em mudanças de direção graduais e contínuas, evitando-se ou 
minimizando-se as surpresas aos condutores. Para atingir este objetivo, deve-se, na medida do 
possível, seguir as recomendações adiante apresentadas. 

 o projeto do greide deve evitar alterações de rampa frequentes e de menor 
vulto. Deve-se dar preferência a uma linha de greide suave, com mudanças 
graduais e tão contínuas quanto possível; 

 deve-se evitar greides excessivamente colados ao terreno e que impliquem 
em alinhamento muito ondulado, pois a sucessão de lombadas e depressões 
cria situações problemáticas do ponto de vista de segurança. Isto ocorre na 
medida em que veículos em pontos baixos ficam ocultos, levando os 
condutores a terem falsa impressão de oportunidade de ultrapassagem; 

 por outro lado, trechos extensos e sem curvas verticais devem ser analisados 
do ponto de vista das condições operacionais decorrentes, para desencorajar 
velocidades excessivas; 

 em trechos longos de rampa, é desejável dispor as rampas mais íngremes na 
parte inferior e as mais suaves na parte superior. Alternativamente, pode-se 
intercalar rampas íngremes com rampas mais suaves, ao invés de dispor de 
rampa contínua com greide ligeiramente inferior ao das rampas íngremes. 
Esta segunda alternativa aplica- se a vias com baixas velocidades de projeto; 

 deve-se evitar curvas verticais no mesmo sentido, separadas por um curto 
trecho em tangente, especialmente curvas côncavas e em rodovias 
duplicadas; 

 nos casos em que houver interseções em nível em trechos onde seja prevista 
alteração do greide, é desejável reduzi-lo na própria interseção. Este tipo de 
alteração do perfil é favorável para veículos realizando curvas e serve para 
diminuir o potencial de acidentes; 

 deve-se evitar curvas verticais côncavas em trechos de corte, a não ser que 
se possa garantir drenagem adequada. 

 

4.3.3.2 - Declividades máxima e mínima de rampa 

Como referência básica, é aceitável a adoção dos valores da Tabela 8. Cabe 
ressaltar, entretanto, que eventualmente pode ser mais adequado estabelecer a declividade 
máxima de rampa em função da classe funcional da via, da velocidade de projeto adotada ou 
do tipo de ocupação no entorno da via. Nestes casos, devem ser consideradas tabelas que 
constam da versão mais recente de A Policy on Geometric Design of Highways and Streets. 
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Tabela 8 – Declividades Máximas Longitudinais 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: *A extensão de rampas acima de 8% será desejavelmente limitada a 300 metros 
contínuos  

Fonte: Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais 

Excepcionalmente, a critério da GOINFRA, em regiões montanhosas poderão ser 
aceitas declividades superiores desde que sejam previstas implantação de 3ª Faixa. 

O emprego de trechos com declividade nula, quando o pavimento não apresentar 
guias, deve ser limitado ao caso de curvas verticais do alinhamento, na extensão máxima de 30 
m, e desde que a seção transversal apresente caimento, a partir do eixo central da pista, para 
os dois lados. Nos trechos em corte, as rampas horizontais introduzem problemas na obtenção 
de inclinações suficientes nos canais de drenagem, os quais devem ter declividade superior a 
0,5%. 

O greide mínimo nos casos usuais deve ser de 0,5%; entretanto, valores de até 
0,35% serão admissíveis em pavimentos com textura adequada, livres de irregularidades 
longitudinais e transversais, com caimento transversal para ambos os lados cuidadosamente 
executado e apoiados em subleitos com boa capacidade de suporte. 

 

4.3.3.3 - Curvas Verticais 

O critério básico a ser considerado no dimensionamento das curvas verticais 
côncavas e convexas é o da distância de visibilidade necessária, embora em algumas poucas 
condições muito específicas devam ser feitas verificações por outros dois critérios, quais sejam, 
o da máxima aceleração centrífuga admissível e o do comprimento mínimo absoluto. 

No caso das curvas convexas, ao se aplicar o critério da distância de visibilidade 
necessária, deve-se considerar a altura dos olhos do motorista como 1,08 m e a altura de um 
obstáculo situado à frente do motorista como 0,60 m, equivalente à lanterna traseira de um 
veículo parado, posicionado à distância de visibilidade de parada. Também deve ser respeitado 

CLASSES
DECLIVIDADES MÁXIMAS LONGITUDINAIS

Relevo Plano

Classe 0 3% 4% 5%

Classe I 3% 5% 6%

Classe II 4% 6% 8%

Classe III 5% 7% 9%

Classe IV 6% 8% 10%

Relevo 
Ondulado

Relevo 
Montanhoso
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o critério de comprimento mínimo absoluto de curvas verticais, fixado como resultante do 
cálculo L = 0,6 V, onde a velocidade é expressa em km/h. 

A Figura 1 a seguir apresenta os comprimentos mínimos de curvas verticais 
convexas em função da velocidade de projeto e da diferença algébrica entre greides. 

No caso das curvas verticais côncavas, considera-se a altura de 0,60 m dos faróis, 
que iluminam um trecho à frente do veículo com comprimento igual à distância de visibilidade 
de parada. Novamente, também deve ser respeitado o critério de comprimento mínimo 
absoluto de curvas verticais, fixado como resultante do cálculo L = 0,6 V, com velocidade 
expressa em km/h. A Figura 2 apresenta os comprimentos mínimos de curvas verticais 
côncavas em função da velocidade de projeto e da diferença algébrica entre greides. 

 

4.3.3.4 - Faixa Adicional em Aclive (3ª Faixa) 

O projeto de implantação de faixas adicionais em longos aclives deve ser elaborado 
de acordo com os critérios a seguir e o dimensionamento geométrico constante no Capítulo 7 
do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do DNER. 

CRITÉRIOS PARA COLOCAÇÃO DE 3ª FAIXA: 

▪ Rodovias de Classes IB, II e III 

▪ Volume de tráfego de, no mínimo, 30 caminhões/hora no horário de pico 

▪ Declividade projetada superior a 6% 

▪ Rampa com extensão superior a 500 metros 

4.3.3.5 - Gabaritos Verticais 

O gabarito vertical deve possibilitar o tráfego de caminhões com altura dentro do 
limite legal sob estruturas ou redes aéreas, sem necessidade de alteração de velocidade. 

Deve-se adotar gabarito vertical de 5,50 m para rodovias de Classes 0 e I, inclusive 
para os ramos de interseções. Para outras classes de projeto, o valor de 5,50 m é desejável, 
mas torna-se admissível a redução para até 4,50 m, desde que veículos com gabaritos 
superiores possam contornar o obstáculo. Tais valores devem ser assegurados em toda a 
largura da via passível de utilização normal por veículos. 

Normalmente, os gabaritos verticais não restringem a visibilidade em curvas 
côncavas, mas tal possibilidade deve ser analisada sempre que houver diferença algébrica 
grande entre as declividades das rampas e elevados valores de distância de visibilidade. Para 
tanto, deve-se traçar o perfil da via e considerar a altura dos olhos do motorista do ônibus ou do 
caminhão de 1,80 m e do obstáculo a ser visto de 0,60 m. 
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Figura 1 – Comprimentos mínimos de curvas verticais convexas em função da velocidade de 
projeto e da diferença algébrica entre greides 
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Figura 2 – Comprimentos mínimos de curvas verticais côncavas em função da velocidade de 
projeto e da diferença algébrica entre greides 
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4.3.4 Coordenação entre os Alinhamentos Horizontal e Vertical 

No projeto de rodovias, deve-se almejar que o efeito tridimensional da combinação 
dos elementos básicos do traçado – tangentes e curvas dos alinhamentos horizontal e vertical 
– harmonize a implantação da rodovia com a paisagem e proporcione boas condições 
operacionais e de segurança, levando em conta fatores dinâmicos, psicológicos e estéticos, 
dentro de custos razoáveis de construção. 

Deve-se considerar esta coordenação desde os estágios iniciais do projeto 
geométrico, principalmente porque sua falta pode agravar eventuais deficiências do traçado ou 
do perfil, ou mesmo anular aspectos favoráveis de um ou de outro, considerados isoladamente. 
Para tanto, devem ser consideradas as recomendações adiante apresentadas. 

 as sinuosidades dos alinhamentos horizontal e vertical devem ser 
compatíveis. Trechos em tangente horizontal não são coerentes com 
frequentes alterações de greide, podendo fazer resultar traçados 
excessivamente ondulados. Da mesma forma, greides suaves são 
incompatíveis com grandes variações de curvatura horizontal; 

 as curvas verticais e horizontais devem se superpor, preferencialmente com a 
curva horizontal iniciando um pouco antes da curva vertical, de forma a 
anunciá-la. Os vértices das curvas horizontais e verticais devem, 
aproximadamente, coincidir; 

 curvaturas horizontais não devem ter início no topo de curvas convexas 
pronunciadas, pois esta configuração tende a surpreender os motoristas, 
especialmente à noite. O traçado se torna mais adequado seguindo-se a 
recomendação do item anterior e considerando valores bastante superiores 
ao mínimo, para uma dada velocidade de projeto; 

 da mesma forma, curvas horizontais não devem ser posicionadas junto a 
pontos baixos do greide, ao final de longas descidas ou no ponto baixo de 
curva côncava. Esta condição é desfavorável do ponto de vista de segurança, 
pois a velocidade em tais seções costuma ser elevada e, ao mesmo tempo, a 
percepção de continuidade da curva é prejudicada; 

 curvas horizontais podem parecer deformadas se conjugadas a uma elevação 
de pequena extensão. Devem ser evitadas as concavidades que impeçam a 
percepção visual da continuidade da curva; 

 sempre que possível, uma tangente longa em planta deve estar associada a 
uma curva côncava, que atenue a rigidez do traçado; 

 recomenda-se que pontes e viadutos não sejam localizados em trecho de 
curva vertical, em trecho de curva de transição, nem com transição da 
superelevação. Estas situações acarretam dificuldades de projeto e execução 
de obras, principalmente se combinadas; 

 em rodovias de pista dupla, é usualmente vantajoso projetar traçados 
independentes em planta e perfil para as duas pistas; tal possibilidade deve 
ser sempre avaliada; 

 o traçado, em planta e perfil, deve integrar-se ao meio ambiente, 
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harmonizando-se com a paisagem e aumentando a atratividade cênica de 
rios, formações rochosas, parques e outras estruturas. 

 

4.3.5 Elementos da Seção Transversal 

Para dimensionamento da seção transversal e de todos os seus elementos, devem 
ser seguidas as recomendações do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do 
DNER. Além disso, devem ser consultados os padrões de projeto vigentes na GOINFRA. 

Os valores básicos recomendados para a largura de uma faixa de rolamento 
pavimentada em tangente são apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Larguras das Faixas de Rolamento em Tangentes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do DNER 
 
 As Tabelas 10 e 11 resumem as larguras de acostamento a serem adotadas para as 
diversas classes de projeto. Reduções nos valores ali indicados devem ser claramente 
justificadas. 

 

4.3.6 Interseções 

Para o projeto de interseções, inclusive das faixas de mudança de velocidade 
necessárias de serem implantadas em determinados ramos, devem ser seguidas as diretrizes 
apresentadas no Manual de Projeto de Interseções do DNIT. 

 

 

CLASSES
Relevo Plano

Classe 0 3,60 3,60 3,60

Classe I 3,60 3,60 3,50

Classe II 3,60 3,50 3,30

Classe III 3,50 3,50 3,30

Classe IV 3,50 3,50 3,00

LARGURAS DAS FAIXAS DE ROLAMENTO EM 
TANGENTES (metros)

Relevo 
Ondulado

Relevo 
Montanhoso
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Tabela 10 – Largura dos Acostamentos Externos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do DNER 

 

Tabela 11 – Largura dos Acostamentos Internos (*) Pistas Unidirecionais de Rodovias de 
Classes 0 ou I-A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) valores excepcionais e recomendados, respectivamente (xx – xx)  
 (**) quando julgado necessário em acostamento. Em caso contrário, adotar os valores referentes a pistas de 2 faixas 
 Fonte: Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do DNER 
 

4.3.7 Consistência de Traçado 

No caso de rodovias de pista simples, deve-se avaliar conjuntamente com o setor 
de projetos da GOINFRA o interesse e a possibilidade de aplicação de análises de 
consistência.  

Em rodovias de padrão mais elevado, considera-se que a adoção de parâmetros de 
projeto compatíveis com velocidades elevadas, associada à verificação das recomendações 
gerais desta instrução, é suficiente para assegurar a consistência do traçado, sendo 
dispensadas análises aprofundadas do tema. 

CLASSES
Relevo Plano

Classe 0 3,00 3,00 3,00

Classe I 2,50 2,50 2,50

Classe II 2,50 2,50 2,00

Classe III 2,00 2,00 1,50

Classe IV 1,30 1,30 0,80

LARGURAS DOS ACOSTAMENTOS EXTERNOS 
(metros)
Relevo 

Ondulado
Relevo 

Montanhoso

Relevo Plano

2 1,20 – 0,60 1,00 – 0,60 0,60 – 0,50

3 (**) 3,00 – 2,50 2,50 – 2,00 2,50 – 2,00

4 ou mais 3,00 3,00 – 2,50 3,00 – 2,50

Número de 
Faixas de 

Rolamento da 
Pista

LARGURAS DOS ACOSTAMENTOS INTERNOS 
(metros)
Relevo 

Ondulado
Relevo 

Montanhoso
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4.3.8 Resumo das Características Básicas do Projeto Geométrico 

As tabelas a seguir apresentam resumidamente as características básicas do 
projeto geométrico, de acordo com a classe da rodovia em questão. Entretanto, cabe à 
projetista avaliar criteriosamente cada caso, recomendando valores distintos sempre que julgar 
necessário. 

 

Tabela 12 – Características Básicas do Projeto Geométrico para Rodovias de Classe 0 ou Vias 
Expressas 

Caracteristicas 
Região 

Plana Ondulada Montanhosa 
Velocidade Diretriz 120 km/h 100 km/h 80 km/h 
Distância mínima de visibilidade de parada 250 m 185 m 130 m 
Raio mínimo de curva horizontal (e = 8%) 665 m 395 m 230 m 
Rampa máxima 3% 4% 5% 
Valor mínimo de K para curvas verticais convexas 95 52 26 
Valor mínimo de K para curvas verticais côncavas 63 45 30 
Largura da faixa de rolamento 3,60 m 3,60 m 3,60 m 
Largura do acostamento externo 3,00 m 3,00 m 3,00 m 
Largura do acostamento interno    

pista de 2 faixas 1,20 - 0,60 m 1,00 - 0,60 m 0,60 - 0,50 m 
pista de 3 faixas 3,00 - 2,50 m 2,50 - 2,00 m 2,50 - 2,00 m 
pista de 4 faixas 3,00 m 3,00 - 2,50 m 3,00 - 2,50 m 

Gabarito mínimo vertical 5,50 m 5,50 m 5,50 m 
Afastamento lateral mín. do bordo do acostamento    

obstáculos contínuos 0,50 m 0,50 m 0,50 m 
obstáculos isolados 1,50 m 1,50 m 1,50 m 

Largura do canteiro central    

absoluta 3 - 7 m 3 - 7 m 3 - 7 m 
valor normal 6 - 7 m 6 - 7 m 6 - 7 m 
desejável 10 - 18 m 10 - 18 m 10 - 18 m 
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Tabela 13 – Características Básicas do Projeto Geométrico para Rodovias de Classe I 

Características 
Região 

Plana Ondulada Montanhosa 
Velocidade Diretriz 100 km/h 80 km/h 60 km/h 
Distância mínima de visibilidade de parada 185 m 130 m 85 m 
Dist. mín. visibilidade de ultrapassagem (Classe I-B) 670 m 540 m 410 m 
Raio mínimo de curva horizontal (e = 8%) 395 m 230 m 115 m 
Rampa máxima 3% 4,50% 6% 
Valor mínimo de K para curvas verticais convexas 52 26 11 
Valor mínimo de K para curvas verticais côncavas 45 30 18 
Largura da faixa de rolamento 3,60 m 3,60 m 3,60 m 
Largura do acostamento externo 2,00 m 2,50 m 2,50 m 
Largura do acostamento interno (Classe I-A)    

pista de 2 faixas 1,20 - 0,60 m 1,00 - 0,60 m 0,60 - 0,50 m 
pista de 3 faixas 3,00 - 2,50 m 2,50 - 2,00 m 2,50 - 2,00 m 
pista de 4 faixas 3,00 m 3,00 - 2,50 m 3,00 - 2,50 m 

Gabarito mínimo vertical 5,50 m 5,50 m 5,50 m 
Afastamento lateral mín. do bordo do acostamento    

obstáculos contínuos 0,50 m 0,50 m 0,50 m 
obstáculos isolados 1,50 m 1,50 m 1,50 m 

Largura do canteiro central    

absoluta 3 - 7 m 3 - 7 m 3 - 7 m 
valor normal < 6 m < 6 m < 6 m 
desejável 10 - 12 m 10 - 12 m 10 - 12 m 
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Tabela 14 – Características Básicas do Projeto Geométrico para Rodovias de Classe II 

Características 
Região 

Plana Ondulada Montanhosa 
Velocidade Diretriz 100 km/h 70 km/h 50 km/h 
Distância mínima de visibilidade de parada 

Distância mínima de visibilidade de ultrapassagem 

185 m 

670 m 

105 m 

485 m 

65 m 

345 m 
Raio mínimo de curva horizontal (e = 8%) 

Rampa máxima 

395 m 

3% 

170 m 

5% 

75 m 

7% 
Valor mínimo de K para curvas verticais convexas 52 17 7 
Valor mínimo de K para curvas verticais côncavas 

Largura da faixa de rolamento 

45 

3,60 m 

23 

3,50 m 

13 

3,30 m 
Largura do acostamento externo 2,50 m 2,50 m 2,00 m 
Gabarito mínimo vertical 

Afastamento lateral mín. do bordo do acostamento 

5,50 m 5,50 m 5,50 m 

obstáculos contínuos 

obstáculos isolados 

0,50 m 

1,50 m 

0,50 m 

1,50 m 

0,50 m 

1,50 m 
 

Tabela 15 – Características Básicas do Projeto Geométrico para Rodovias de Classe III 

Características 
Região 

Plana Ondulada Montanhosa 
Velocidade Diretriz 80 km/h 60 km/h 40 km/h 
Distância mínima de visibilidade de parada 

Distância mínima de visibilidade de ultrapassagem 

130 m 

540 m 

85 m 

410 m 

50 m 

270 m 
Raio mínimo de curva horizontal (e = 8%) 

Rampa máxima 

230 m 

4% 

115 m 

6% 

40 m 

8% 
Valor mínimo de K para curvas verticais convexas 26 11 4 
Valor mínimo de K para curvas verticais côncavas 

Largura da faixa de rolamento 

30 

3,50 m 

18 

3,00 m 

9 

3,30 m 
Largura do acostamento externo 2,00 m 2,00 m 1,50 m 
Gabarito mínimo vertical 

Afastamento lateral mín. do bordo do acostamento 

5,50 m 5,50 m 5,50 m 

obstáculos contínuos 

obstáculos isolados 

0,50 m 

1,50 m 

0,50 m 

1,50 m 

0,50 m 

1,50 m 
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Tabela 16 – Características Básicas do Projeto Geométrico para Rodovias de Classe IV 

Características 
Região 

Plana Ondulada Montanhosa 
Velocidade Diretriz 80 - 60 km/h 60 - 40 km/h 40 - 30 km/h 
Distância mínima de visibilidade de parada 130 - 85 m 85 - 50 m 50 - 35 m 
Dist. mín. de visibilidade de ultrapassagem 540 - 410 m 410 - 270 m 270 - 200 m 
Raio mínimo de curva horizontal (e = 8%) 230 - 115 m 115 - 40 m 40 - 20 m 
Rampa máxima 6% 8% 10% 
Valor mín. de K para curvas verticais convexas 26 - 11 11 - 4 4 - 2 
Valor mín. de K para curvas verticais côncavas 30 - 18 18 - 9 9 - 6 
Largura da faixa de rolamento 3,50 m 3,50 m 3,00 m 
Largura do acostamento 1,30 m 1,30 m 0,80 m 
Gabarito mínimo vertical 5,50 m 5,50 m 5,50 m 
Afastamento lateral mín. bordo do acostamento    

obstáculos contínuos 0,50 m 0,50 m 0,50 m 
obstáculos isolados 1,50 m 1,50 m 1,50 m 

 
 

5. ELABORAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto Geométrico será elaborado ao longo de 2 fases:  

a) Fase de Projeto Básico;  

b) Fase Projeto Executivo. 

 

5.1 – Fase de Projeto Básico 

O Projeto Geométrico, nesta Fase de Projeto Básico, será elaborado a partir dos 
estudos topográficos, hidrológicos, geológicos, geotécnicos e de tráfego, já realizados, 
obedecendo as recomendações neles contidas, bem como os parâmetros técnicos contidos 
nesta norma, procurando sempre evitar e/ou minimizar os problemas construtivos que por 
ventura possam ocorrer.  

Os Projetos deverão ser desenvolvidos e elaborados por profissionais qualificados, 
responsáveis pela veracidade dos estudos e dados gerados. Todo Projeto deverá ser 
apresentado de maneira detalhada e apresentar total condição de ser locado fisicamente.  

Os projetos geométricos, nesta Fase de Projeto Básico, deverão apresentar no mínimo:  

a) Quadro de características técnicas e operacionais 
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b) Projeto em planta, na escala de 1:2000 (H), com:  

 Composição das curvas horizontais  

 Elementos cadastrais  

 Amarrações e RN’s 

 Interseções 

 Pontes e viadutos  

 Bueiros  

c) Projeto em perfil, nas escalas de 1:200 (V), com:  

 Composição das curvas verticais  

 Rampas  

 Pontes e viadutos  

 Bueiros  

d) Seções transversais típicas da plataforma 

 

5.2 – Fase de Projeto Executivo 

O Projeto Geométrico, nesta Fase de Projeto Executivo, será elaborado a partir dos 
estudos topográficos, hidrológicos, geológicos, geotécnicos e de tráfego, já realizados, 
obedecendo as recomendações neles contidas, bem como procurando evitar e/ou minimizar os 
problemas construtivos que por ventura possam ocorrer.  

Os Projetos deverão ser desenvolvidos e elaborados por profissionais qualificados, 
responsáveis pela veracidade dos estudos e dados gerados. 

Todo Projeto Geométrico, na fase de Projeto Executivo, deverá ser apresentado da 
maneira mais detalhada possível e deverá conter no mínimo: 

a) Projeto Planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V) 

b) Determinação das seções transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 
1:100 

c) Planta contendo o alinhamento horizontal demonstrando o eixo, os bordos e os 
off-sets sobre imagem de satélite atualizada 

d) Detalhamento dos elementos especiais do projeto como:  
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 Retornos e acessos em nível 

 Trevos 

 Terceiras faixas de tráfego 

 Super Largura e Super elevação 

 Tapers 

 

5.2.1  Projeto Planialtimétrico 

5.2.1.1 - Em planta  

Serão incorporadas na planta todas as camadas usadas na ferramenta SIG para os 
estudos da diretriz, as quais devem ser compatíveis com a ferramenta usada ou adotada pela 
área de projeto para o desenvolvimento do projeto da via. Os dados do levantamento 
(observações) e do projeto serão organizados em camadas específicas criando layers 
adequados. O padrão da configuração será disponibilizado pela área de projeto da GOINFRA. 

O eixo será determinado a partir de um ponto, estabelecido como origem da via, e 
por pontos criados de 20 em 20 m excetuando extensões onde seja necessário maior 
detalhamento da superfície e do projeto. A determinação da origem e do final da via a ser 
projetada, deverá ser determinada pelo setor competente da GOINFRA responsável pela 
gestão do Sistema Rodoviário Estadual SRE, que indicará quais os SRE's que a compõem e 
onde preferencialmente serão os pontos de início e fim da mesma. 

A identificação ou nome do ponto será estabelecido começando pelo número zero, 
e somando uma unidade para os pontos posteriores subsequentes e distantes no eixo de 20 m. 
Os pontos que não coincidirem com as posições múltiplos de 20 m serão numerados com o 
valor da estaca anterior com nome ou numeração inteira mais seu valor fracionário que 
representa a distância em metros entre a estaca anterior e a em questão, devendo o valor 
fracionário ser menor do que vinte metros. 

Deverão ser indicados os rumos ou azimutes dos alinhamentos do eixo compatíveis 
com o sistema de coordenadas adotado para a representação em planta, assim como a malha 
contendo as coordenadas nos eixos retangulares com definição da direção Norte-Sul. Os 
pontos de segurança da linha serão todos amarrados, organizando-se para eles, croquis 
laterais, o mesmo ocorrendo com os RNs que terão suas localizações e cotas assinaladas no 
projeto. 

Todas as curvas deverão ser ordenadas e numeradas sequencialmente conforme 
as ocorrências necessárias ao projeto, constando seus elementos em tabelas laterais. Os 
parâmetros técnicos mínimos para as curvas a serem projetadas, devem seguir os critérios 
definidos para cada classe de rodovia. 
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A materialização do eixo deverá ser realizada com o uso de piquetes e estacas com 
a devida identificação dos pontos. Estes pontos do eixo serão amarrados à poligonal do 
levantamento, organizando-se para eles croquis laterais demonstrando este vínculo.  

Serão representados os bordos da plataforma e as projeções dos "off-sets" 
hachureados em convenções, diferenciando cortes e aterros. 

Elementos do cadastro deverão ser representados por pontos e linhas que definam 
as redes de transmissão, cabos óticos, propriedades, construções e benfeitorias no interior da 
faixa de domínio, com indicação da procedência e número identificador caso ocorram. 

Serão representadas, em linhas cheias, todas as Obras de Arte Corrente (O.A.C.) e 
Obras de Arte Especiais (O.A.E.) com tipo e dimensões, e quando houver o nome da travessia 
(rio, córrego e outros). As dimensões lineares que determina a extensão total no pé do aterro e 
sua esconsidade devem ser anotadas. 

Será representado, de forma tracejada, o levantamento da estrada existente, dos 
acessos e das interseções contida na faixa levantada, anotando o nome das localidades e 
ponto de referência (posto, trevo, acessos, etc). Estes estarão amarrados à poligonal do 
levantamento. 

Todos os elementos especiais a serem contemplados pelo projeto, deverão ser 
numerados e conter indicação do número do volume e das folhas que contém os seus projetos 
específicos. Nos casos de trevos e acessos deverão ser apresentados os nomes das 
localidades e/ou rodovias do referido entroncamento. 

O início e fim do trecho deverão ser bem destacados indicando, com toda clareza, a 
posição e detalhes, como os nomes, do que existir no local, tal como: cidade, pontes, trevos, 
etc. 

A faixa de domínio deverá ser representada em todas as pranchas indicando-se os 
limites e suas ordenadas em relação ao eixo. 

As curvas de nível deverão ser interpoladas de 1 em 1m, destacando as linhas 
mestras de 5 em 5m. O modelo para a determinação da superfície pode ser por malha irregular 
de triângulos denominada por TIN ou malha retangular denominada de GRID. A ligação dos 
pontos de mesma altura que determinam as curvas de nível podem ser linear, spline e outras. 

Deverá ser apresentada a representação, em uma prancha, a diretriz do projeto em 
escala compatível e estaqueada, contendo: localização, tipo e sentido de escoamento de cada 
O.A.C. e O.A.E.; diretriz completa da estrada existente com indicação das pontes existentes; 
quadro das O.A.C. e O.A.E. contendo, localização, área da bacia, obras existentes, obras 
projetadas e observações (nome das travessias, etc.); perfil estaqueado da diretriz do projeto. 

Deverá ser apresentado em Planta os nomes dos proprietários dos imóveis por 
onde a rodovia irá passar. 
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5.2.1.2 - Em perfil  

Os perfis deverão ser representados no sentido longitudinal, representando o eixo 
da diretriz da via e das interseções. Em cada perfil deverá ser indicada longitudinalmente a 
linha da superfície levantada (existente), com todos os elementos do cadastro, e o projeto que 
representa a superfície do greide e no sentido transversal a plataforma de terraplenagem, 
tomando como origem o eixo do projeto (Diretriz ou interseção). 

Deverão ser indicadas as percentagens e comprimentos das rampas, o 
comprimento das projeções horizontais das curvas de concordância vertical (Y), o comprimento 
da flecha "máxima" das curvas verticais, quilômetros e cotas do PIV, PCV e PTV de cada curva 
vertical.  

As obras-de-arte especiais e os bueiros deverão ser representados por 
convenções-tipo, indicando-se para estes últimos o seu tipo e seção e os dispositivos de 
drenagem por linhas em convenção, deverão ser apresentados também o perfil geotécnico com 
a classificação dos solos encontrados. 

No perfil, também, deverão ser destacadas as extensões com soluções particulares 
(divergindo da seção transversal-tipo) para alargamento de cortes, escalonamento ou mudança 
de inclinação dos taludes. 

Deverão ser levantadas e desenhadas as seções transversais-tipo da plataforma,  
faixa de domínio, pontes e túneis nas diversas características previstas para a rodovia em 
tangente e em curva, mostrando o critério de distribuição da superlargura e da superelevação 
ao longo das concordâncias das curvas horizontais. 

Deverão ser demonstradas as marcação da faixa de domínio assimetricamente em 
relação ao eixo e em função da linha de off-sets, considerando eventual construção de outras 
pistas. 

 

5.2.2  Detalhamento dos Elementos Especiais 

Deverão ser detalhados, separadamente, e apresentado em seção específica do 
projeto, todos os elementos especiais que constarem no projeto geométrico, tais como 
interseções, retornos, acessos, trevos, terceira faixa, superlargura e superelevação, tapers, 
marcação de eventuais alterações da seção transversal da rodovia, bem como a indicação da 
localização das instalações para operação da rodovia. Todos os elementos especiais, a serem 
representados no projeto, deverão estar em escala apropriada, de forma a facilitar a 
visualização e o claro entendimento dos mesmos.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Casos específicos e atípicos, que por ventura não se enquadrem nas 
especificações e normas da GOINFRA, deverão sempre ser apresentados formalmente pela 
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empresa projetista e/ou profissional projetista, ao departamento responsável pelos Projetos 
Rodoviários da GOINFRA, para que o mesmo analise o caso e defina como deverá ser 
conduzido os estudos específicos do mesmo, bem como o projeto. 

 

7. APRESENTAÇÃO 

7.1 - Fase de Projeto Básico 
 

O Projeto Geométrico, em sua Fase de Projeto Básico será apresentado no Relatório 
Básico/Final do Projeto Executivo/Básico de Engenharia a que corresponde, compreendendo 
os seguintes volumes: 

RELATÓRIO BÁSICO 

 

VOLUME 

 

TÍTULO 

FORMATO 

Minuta Impressão 
definitiva 

1 
Relatório do Projeto Básico 
- Memória descritiva e justificativa do projeto 
elaborado 

A4 A4 

3 
Projeto Básico de Execução 
− Plantas e perfis nas escalas 1:2.000 (H) e 1:200 
(V);  
− Desenhos das seções transversais típicas,  
− Plantas de detalhes. 

A3 A3 

Todos os arquivos gerados deverão ser entregues também em meio digital, sendo uma 
cópia de todos os arquivos em formato não editável (PDF) e em uma em arquivos editáveis, 
com extensões usuais e que estejam compatíveis com os utilizados pela GOINFRA, tais como: 

• Arquivos de Imagens em Shape com extensão da ferramenta usada na área 
de projeto rodoviário; 

• Arquivos de texto em (.doc); 

• Arquivos de Planilha eletrônica em (.xls); 

• Plantas em (.dxf) e  (.dwg), compatíveis com softwares CAD; 

Os profissionais envolvidos no estudo, deverão realizar a devida consulta ao setor de 
projetos rodoviários da GOINFRA, a fim de se informar sobre as extensões dos arquivos 
digitais a serem entregues. 
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7.2 - Fase de Projeto Executivo 
 
Na Fase de Projeto Executivo, o Projeto Geométrico será apresentado através do 

Relatório Final de Projeto Executivo de Engenharia a que corresponde, compreendendo os 
seguintes volumes: 

RELATÓRIO FINAL 

 

VOLUMES 

 

TÍTULO 

FORMATO 

Minuta Impressão 
definitiva 

1 
Relatório do Projeto e Memória Justificativa  
− Texto - resumo do projeto elaborado 
- Memória descritiva e justificativa do projeto 
elaborado; 
- Texto, quadros e gráficos 

A4 A4 

3 
Projeto de Execução 
− Plantas e perfis nas escalas 1:2.000 (H) e 1:200 
(V);  
− Desenho das seções transversais, escalas 1:200 
ou 1:100, contendo as seções do terreno, taludes 
de cortes e saias de aterro;  
− Desenhos das seções transversais-tipo;  
− Desenhos com os projetos dos elementos 
especiais: retorno, acessos, tapers, etc.  
−Arquivos digitais das plantas, perfis e seções  
tranversais, compatíveis com “Software” de CAD 
- Projeto geométrico sobreposto à imagem de 
satélite (.kmz) ou (.kml) 

A3 A3 

Todos os arquivos gerados deverão ser entregues também em meio digital, sendo uma 
cópia de todos os arquivos em formato não editável (PDF) e em uma em arquivos editáveis, 
com extensões usuais e que estejam compatíveis com os utilizados pela GOINFRA, tais como: 

• Arquivos de Imagens em Shape com extensão da ferramenta usada na área 
de projeto rodoviário; 

• Arquivos de texto em (.doc); 

• Arquivos de Planilha eletrônica em (.xls); 

• Plantas em (.dxf) e  (.dwg), compatíveis com softwares CAD; 

Os profissionais envolvidos no estudo, deverão realizar a devida consulta ao setor de 
projetos rodoviários da GOINFRA, a fim de se informar sobre as extensões dos arquivos 
digitais a serem entregues. 
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8. ANEXOS 

8.1 – GABARITO DE GIRO DE VEÍCULOS DE PROJETO 

8.1.1 – Veículo de Projeto VP (veículos leves) 

 

8.1.2 – Veículo de Projeto CO (caminhões e ônibus convencionais) 
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8.1.3 – Veículo de Projeto O (caminhões e ônibus longos) 
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8.1.4 – Veículo de Projeto SR (semi-reboques) 
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8.2 – GABARITO DE VISIBILIDADE 
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8.3 – VARIAÇÃO DA SEÇÃO DA PISTA NA IMPLANTAÇÃO DA SUPERELEVAÇÃO 

 

 


