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1 INTRODUÇÃO  

O Projeto Geométrico foi desenvolvido com embasamento no Estudo 

Topográfico, constituído de levantamentos que possibilitaram caracterizar fielmente o 

terreno e elementos urbanos da região em estudo.  

 

2 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS  

Os estudos topográficos necessários à execução do projeto consistem em 

levantamentos pelos quais se caracterizam fielmente o terreno, alvo do estudo, pela ótica 

planialtimétrica.  

2.1 Método de levantamento 

O método de levantamento topográfico utilizado foi o RTK (Real Time 

Kinematic). Inicialmente o receptor GNSS base foi instalado em um dos locais de maior 

elevação da área de interesse, no passeio oeste da rua Ver. Hélio Cezar Pires, entre a rua 

Monsenhor Mário Delui e a rua Samuel Massaro, com elevação da base de 2,00 metros 

em relação ao nível do solo.  

Os pontos de interesse foram coletados posicionando o receptor GNSS rover, 

apoiado em haste metálica com altura graduada, aprumado, formando 90° com o plano 

do solo. As identificações, coordenadas, elevações e informações necessárias de cada 

ponto foram armazenadas na controladora de dados.  

Foram coletadas as posições de meios-fios, postes da rede elétrica, bueiros, 

alinhamentos gerais de terrenos, posições de esquinas, tampas da rede pluvial, sangas e 

eixo da rua.  

A coleta de pontos se iniciou na posição da base GNSS, seguindo pela lateral oeste 

da rua Ver. Hélio Cezar Pires, no sentido norte-sul, até a rua Sete de Setembro e Av. João 

Isidoro (extremidade sul do presente levantamento). Posteriormente foi seguida a lateral leste 

da rua de interesse, no sentido sul-norte, até a rua Romano Marzari (extremidade norte do 

presente levantamento). O levantamento foi finalizado seguindo do último ponto descrito, 

pela lateral oeste da rua de interesse, no sentido norte-sul, até a posição da base GNSS. 4.2.1.6  

2.2 Processamento dos dados  

Os dados foram processados no escritório através de software específico, 

denominado POSIÇÃO, gerando o modelo digital primário, e posteriormente relocado no 



software AutoCad Civil 3D onde foi gerado o modelo digital definitivo sobre o qual o 

projeto foi desenvolvido, lançando-se o eixo de projeto com estaqueamento de 20,00 em 

20,00 metros, obtendo-se o perfil do terreno natural e as seções transversais. 

As coordenadas da base foram corrigidas através do Serviço online para pós-

processamento de dados GNSS (PPP-IBGE). Em seguida foram ajustadas as posições dos 

pontos levantados.  

A geração das curvas de nível e perfil do terreno foi realizada por meio dos 

softwares AutoCAD e TopoEVN, utilizando a malha de pontos coletados a campo. As 

delimitações e definições de alinhamentos dos elementos foram realizadas no software 

AutoCAD e representadas em desenho digital.  

Todos os pontos foram georreferenciados no sistema UTM, Fuso 22, Datum 

SIRGAS 2000. 

 

3 PLANIMETRIA  

A via em questão apresenta 582,25 metros de extensão, desenvolvendo-se em 

pista simples com duplo sentido de tráfego. Definiu-se que a via terá pista de rolamento 

com 12,00 metros de largura e passeios com calçada de 2,50 metros. Nos cruzamentos 

entre as Ruas, o raio de concordância mínimo adotado para as esquinas é de 6,00 metros.  

 

4 ALTIMETRIA  

Sobre a planimetria cadastral obtida pelos estudos topográficos, o eixo do projeto 

foi lançado obtendo-se o perfil longitudinal. 

As características altimétricas foram definidas a partir do greide natural, 

acomodando-se à nova plataforma, bem como determinou as condições geométricas dos 

cruzamentos com outras vias. 
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