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TÍTULO 

INSTRUÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO  

IP-09 GOINFRA – Projeto de Terraplenagem 

SERVIÇOS RELACIONADOS 

 

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

 

VERSÕES 

 

2018/002: Incluído o item g) na página 7, após Consulta Pública.
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1. OBJETIVO 

 Definir e especificar os serviços constantes do Projeto de Terraplenagem, 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-07 Instruções para Projeto 
Terraplenagem; 

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

 

3. FASES DO PROJETO 

O Projeto de Terraplenagem será elaborado ao longo de 2 fases:  

a) Fase de Projeto Básico;  

b) Fase Projeto Executivo. 

 

4. ELABORAÇÃO DO PROJETO 

4.1 – Fase de Projeto Básico 

Deverá ser apresentado estudo preliminar de terraplenagem com detalhamento 
compatível com a precisão do trabalho nesta fase, que busca obter os quantitativos 
aproximados de volumes de terraplenagem e material de revestimento primário, bem como 
uma noção das respectivas distâncias médias de transporte (DMT). 

 Este estudo deverá avaliar, cuidadosamente, as alternativas que se apresentem quanto 
à movimentação dos volumes de terraplenagem, de modo a ajustar, entre outras, as 
necessidades de empréstimos e bota-foras com disponibilidade de áreas para tal. Levando 
ainda em conta os planos de urbanização e paisagismo existentes ou planejados, para mútua 
compatibilização, além da proteção ao meio ambiente. Considerar também a conveniência e 
possibilidade de deslocamentos longitudinais extensos de volumes de terra para fins de 
compensação. 

Iniciar pesquisas para a determinação de possíveis locais de caixas de empréstimos. 
Para tanto, identificar com base em dados preexistentes as áreas empregadas para obtenção 
de material de empréstimo para outras obras na região e verificar, ainda, a conveniência da 
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localização de cada uma em relação ao projeto em foco, sob o duplo aspecto de distância e 
interferência com o tráfego urbano. 

 Existindo solos moles, identificados e quantificados nos estudos geotécnicos, devem 
ser realizados estudos identificando soluções alternativas para construção de aterros sobre 
solos moles, e posterior apresentação das possibilidades à equipe de projeto da GOINFRA, 
para escolha da solução mais adequada para cada caso. 

O Projeto Básico de Terraplenagem será utilizado somente nos casos de estudos 
comparativo de traçado e quando se necessitar de uma estimativa de orçamento preliminar. 

 

4.2 – Fase de Projeto Executivo 

Na fase do Projeto Executivo de Terraplenagem deverão ser apresentados os estudos 
finais, devidamente detalhados, devendo conter no mínimo: 

a) Cálculo de cubação do movimento de terra, com a classificação dos materiais 
escavados, separando o volume dos materiais a serem empregados nas 
camadas do “Corpo do Aterro” e nas camadas da “Camada Final” (últimos 1,00 
metro). Dentro do volume da “Camada Final”; 

b) Constituição dos aterros, indicando a origem dos materiais a serem empregados 
nas diversas camadas e grau da compactação a ser observado em cada 
camada, sendo 95% P.N para “Corpo de Aterro” e 100% P.N. para a “Camada 
Final de Aterro” (últimos 1,00 metro). Na quantificação dos volumes a serem 
compactados, a fim de não se ter duplicidade de quantitativos, deverá ser 
descontado o volume da última camada da “Camada Final do Aterro”, 
correspondente ao subleito, pois a compactação desta camada já está inclusa 
na composição do serviço “Regularização e compactação do Subleito”. No caso 
de aterros sobre solos moles deverá ser apresentado para a GOINFRA 
alternativas para aprovação; 

c) Cálculo das distâncias de transporte; 

d) Detalhes das seções transversais-tipo e soluções particulares de inclinação de 
taludes, alargamento de cortes, fundações de aterro; 

e) Emissão das notas de serviço de terraplenagem. As notas de serviços de 
terraplenagem e as planilhas do cálculo dos volumes devem ser apresentadas 
conforme estimativa de volumes quantificados. 

f) Estudo das fundações de aterro nos locais onde existem solos compressíveis 
com baixa capacidade de suporte, com levantamentos de sondagem tipo SPT de 
forma a estimar o seu volume. 
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g) Indicação da Deflexão de Projeto do Sub-leito. Sugere-se a seguinte 
metodologia e exemplo em Anexo: 

  g.1 – Cálculo da Deflexão Admissível da Capa: 

   log Dadm(capa) = 3,01 – 0,176 log N 

sendo: Dadm – deflexão admissível, em 0,01 mm. 

 N – número de solicitações de eixos equivalentes ao eixo padrão de 8,2 toneladas, de 
projeto (N10), em repetições. 

 Sabe-se que se log10(b) = X , então b = 10X 

 A Deflexão Admissível da Capa será independente do tipo de revestimento asfáltico. 

  g.2 – Cálculo da Deflexão Admissível do Sub-leito: 

   log Dadm(sub-leito) = log Dadm(capa) + heq / 40 

sendo: 40 o valor do fator de redução de deflexão para concreto betuminoso, sendo, então, 
necessário calcular a espessura de pavimento equivalente sobre o sub-leito em termos de 
concreto betuminoso, conforme a seguir. 

  heq – espessura de pavimento equivalente sobre o sub-leito, em termos de concreto 
betuminoso, em centímetros, conforme a seguir: 

   heq = h(capa) + [h(base) x k(base) / 2,0] + [h(subbase) x k(subbase) / 2,0] 

sendo h(capa): espessura da capa, em centímetros, independente do tipo de revestimento. 

 h(base): espessura da base, em centímetros. 

 k(base): coeficiente de equivalência estrutural da base, conforme Tabela 1. 

 2,0: coeficiente de equivalência estrutural do concreto betuminoso. 

 h(subbase): espessura da base, em centímetros. 

 k(subbase): coeficiente de equivalência estrutural da subbase, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Coeficientes de Equivalência Estrutural. 

 

 

MATERIAL k
Concreto Betuminoso 2,0
Base Granular 1,0
Brita Graduada 1,0
Solo Melhorado com Cimento 1,2
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Para confecção do Projeto Executivo de Terraplenagem deverão ser observadas as 
seguintes condições gerais: 

a) Os aterros a serem assentados sobre terreno virgem deverão ter 
preferencialmente altura mínima de 60 cm, nos casos onde forem necessários 
aterros com altura inferior. O projetista deverá garantir que abaixo do greide de 
terraplanagem sejam executadas 3 camadas de 20 cm compactadas; 

b) As seções transversais de terraplenagem devem ter sua largura 1,00 metro (0,5 
metros para cada lado), maior que a largura do off set da sub-base. Para casos 
especiais, onde não se tenha a possibilidade de aplicação da largura 
determinada, deverá o projetista justificar e comprovar tal impossibilidade junto 
ao setor de Projetos Rodoviários da GOINFRA, para que o mesmo analise e se 
manifeste sobre o caso;   

c) Nos cortes onde não será necessária a substituição de material, deverão ser 
devidamente considerados e quantificados um rebaixamento, com 
aproveitamento do material existente, de 40 cm (03 camadas) abaixo do greide 
de projeto, a fim de se ter um mínimo de 03 camadas controladas na fase da 
terraplenagem. Para a consideração do rebaixamento citado, atentar-se para a 
necessidade de computar a escavação e transporte de apenas duas das três 
camadas, pois a última (fundo) será apenas escarificada e compactada e 
computar apenas a compactação de duas das três camadas, tendo em vista que 
a primeira camada será o subleito e este tem sua compactação inclusa no 
serviço “Regularização e compactação do Subleito”. 

d) Nos cortes com substituição de material por insuficiência de ISC, deverão ser 
devidamente considerados e quantificados um rebaixamento mínimo de 60 cm 
(03 camadas), abaixo do greide de projeto, a ser definido pelo projetista, porém 
com destinação do material oriundo do corte para bota fora. Para a consideração 
do rebaixamento citado, atentar-se para a necessidade de não computar a 
compactação da primeira camada, por esta ser o subleito e este ter sua 
compactação inclusa no serviço “Regularização e compactação do Subleito”. 

e) Para os aterros com altura inferior a 3,0 metros, prever e quantificar a 
compactação do fundo (terreno natural) onde será apoiada a primeira camada 
do aterro. A compactação do terreno onde será levantado o aterro consistirá na 
escarificação do terreno em 20 cm e sua posterior compactação na energia 
apropriada, conforme a altura do aterro. Os quantitativos deste serviço devem 
ser discriminados claramente a fim de se ter uma fácil mensuração do mesmo. 

f) As soluções adotadas para as fundações de aterros sobre solos compressíveis 
com baixa capacidade de suporte deverão ser escolhidas dentre as seguintes 
opções, de acordo com critérios técnicos e econômicos:  

  Lançamento de aterro após a remoção do solo compressível; 

 Lançamento de aterro com adensamento normal; 
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 Lançamento de aterro com adensamento acelerado; 

 Lançamento de aterro de ponta com adensamento normal, utilizando pedra 
rachão ou solo de melhor qualidade. 

g) O empolamento a ser considerado não deve ser arbitrado em função de 
históricos ou estimativas, e sim deve ser ensaiado para cada empréstimo 
individualmente, e tratado estatisticamente, considerando a relação entre as 
densidades in natura e compactada. O empolamento entre o material in natura e 
solto já é considerado na composição de custo. As perdas durante o transporte 
também são consideradas na composição de custo. 

 

Com vistas à proteção do meio ambiente, o Projeto de Terraplenagem deverá 
considerar na sua elaboração alguns procedimentos, dentre as quais se pode destacar: 

a) As seções transversais das ocorrências de material das escavações para 
empréstimos e bota-foras serão projetadas de modo que o terreno escavado restitua a 
conformação natural. Detalhar suficientemente a localização e dimensões, com cotas de 
afastamento do eixo, comprimento, largura, profundidade, rampas e taludes, bem como os 
acabamentos destinados a facilitar a drenagem e evitar erosões. 

b) O projeto deverá conter indicações, em caso de trechos implantados, do tratamento 
corretivo a ser dado aos bota-foras e caixas de empréstimos existentes. 

c) Quando houver excesso de material de cortes e for impossível incorporá-los ao corpo 
dos aterros, mediante compensação de cortes e aterros, serão indicadas áreas para bota-foras, 
recomendando-se a devida compactação. Deverão estar localizadas, preferencialmente, em 
áreas situadas a jusante da rodovia. Para evitar que o escoamento das águas pluviais carreiem 
o material depositado, causando assoreamentos, os taludes dos bota-foras deverão ser 
projetados com inclinação suficiente para evitar escorregamentos e com proteção de 
revestimento vegetal, inclusive nos bota-foras com material de 3ª categoria, após informação 
final, a fim de incorporá-los à paisagem local. 

d) O material para aterros deve ser obtido, sempre que possível, por meio de 
alargamento dos cortes; caso não seja possível, procurar empréstimos fora da faixa de 
domínio. Em qualquer circunstância, ter em mente as conseqüências da localização destas 
caixas em futuros melhoramentos da rodovia. 

e) Nas situações em que forem utilizados empréstimos laterais (bota-dentro) indicar os 
cuidados especiais de drenagem das caixas de empréstimos, evitando o acúmulo de águas das 
chuvas que poderão originar o aparecimento de vetores nocivos. 

f) Nas especificações complementares a serem elaboradas pelos consultores, deverão 
constar os procedimentos para a execução da terraplenagem, para aproveitar ao máximo a 
flora nativa e a camada de terra vegetal que servirá de capeamento das áreas cortadas e 
aterradas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Casos específicos e atípicos, que por ventura não se enquadrem nas 
especificações e normas da GOINFRA, deverão sempre ser apresentados formalmente pela 
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. 

 

6. APRESENTAÇÃO 

6.1 Fase de Projeto Básico 
 

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, será apresentado através do Relatório 
Final/Básico, devendo compreender os seguintes volumes: 

RELATÓRIO BÁSICO/FINAL 

 

DISCRIMINAÇÃO 

 

TÍTULO 

FORMATO 

Minuta Impressão 
definitiva 

Relatório do 
Projeto Básico 

− Memória descritiva e justificativa do 
projeto elaborado - texto, gráficos e quadros 

A4 A4 

 

Projeto Básico 
de execução 

− Planilha estimativa do movimento de terra 
a ser gerado; 
− Planta geral com a situação dos 
empréstimos e bota-foras; 
− Seções transversais de terraplenagem 
com 
indicação das inclinações dos taludes e 
plataforma. 
− Demais plantas que elucidem a 
concepção do projeto. 

A4 A4 

Orçamento 
Básico 

 
− Relação dos serviços a executar; 
− Custos de cada serviço; 
 

A4 A4 
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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. 

 
6.2 Fase de Projeto Executivo 
 
Na Fase de Projeto Executivo, o Projeto de Terraplenagem será apresentado através do 

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

RELATÓRIO FINAL 

 

DISCRIMINAÇÃO 

 

TÍTULO 

FORMATO 

Minuta Impressão 
definitiva 

Relatório do 
Projeto 

 
− memória descritiva e justificativa do 
projeto 
elaborado - texto, gráficos e quadros 

A4 A4 

 

 

Projeto de 
Execução 

− Perfil geotécnico indicando a constituição 
do terreno; 
− Folhas de cubação; 
− Quadro de orientação da terraplenagem; 
− Planta geral da situação dos empréstimos 
e botaforas; 
− Plantas dos locais de empréstimos e bota 
foras; 
− Desenhos das seções transversais-tipo, 
em corte e aterro, com indicação das 
inclinações dos taludes; 
− Desenhos das seções transversais por 

A1 A3 
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estaca, com plataforma e taludes de corte e 
aterro. 
− Demais desenhos que elucidem o projeto 

Memória 
Justificativa 

− Memória descritiva e justificativa do 
projeto elaborado; 
− Classificação dos materiais a escavar. 

A4 A4 

Cálculo de 
Volumes e Notas 
de Serviços de 

Terraplenagem 

 
− Cálculo de Volumes e Notas de Serviços 
impressos 
− Arquivos digitais compatíveis com 
“Software” de CAD 

A4 A4 

Orçamento 
Básico 

− Relação dos serviços a executar; 
− Custos de cada serviço; 
− Cronograma físico; 
− Relação do equipamento mínimo; 
− Layout do canteiro de obras, posicionando 
as instalações, jazidas, fonte de materiais e 
acessos. 

A4 A4 

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. ANEXO 

7.1 – EXEMPLO DE CÁLCULO DE DEFLEXÃO ADMISSÍVEL 

 

Deflexão Admissível
Método: DNER-PRO 11/1979

Revisão: 00

Resp.: NRLJr

Planilha: C/B/SB/SL

PROPRIETÁRIO: Agência Goiana de Transportes e Obras
OBRA: Gerência de Projetos Rodoviários – MODELO
DATA: 12/09/2018

CONFIGURAÇÃO DO PAVIMENTO
DESCRIÇÃO ESP. (cm) k

Revestimento CBUQ 5 2,0

Base Solo Cimento 18 1,2

Sub-Base Cascalho 20 1,0

Sub-Leito

CONTAGEM DE TRÁFEGO: EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL
N10 = 10.000.000 repetições DESCRIÇÃO k

CBUQ / Binder 2,0
Base Granular 1,0
Brita Graduada 1,0
Solo Melhorado Cimento 1,2

FORMULAÇÃO

Deflexão Capa: log(Dadm) = 3,01 – 0,176 log(N10)

Deflexão Base: log(Dadm) = 3,01 – 0,176 log(N10) + {[h(capa) x k(capa) / 2,0]} /40

Deflexão Subbase:

Deflexão Sub-leito:

CÁLCULO

log(Dadm) 1,778

Dadm (capa) 60 0,01 mm

Dadm (base) 80 0,01 mm

Dadm (subbase) 149 0,01 mm

Dadm (sub-leito) 265 0,01 mm

log(Dadm) = 3,01 – 0,176 log(N10) + {[h(capa) x k(capa) / 2,0] + [h(base) x k(base) / 2,0]} / 
40
log(Dadm) = 3,01 – 0,176 log(N10) + {[h(capa) x k(capa) / 2,0] + [h(base) x k(base) / 2,0] + 
[h(subbase) x k(subbase) / 2,0]} / 40


