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Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club Data: Junho/2016

KM 0+000.000

Dist. eixo (m) 0,000 7,398 7,408 11,398 11,619
Cota (m) 7,386 7,608 7,758 7,837 7,445

E 713,662.6078 713,662.6726 713,662.6727 713,662.7076 713,662.7095
N 7,092,274.5862 7,092,267.1855 7,092,267.1755 7,092,263.1857 7,092,262.9648

KM 0+020.000

Dist. eixo (m) -5,738 -3,010 -3,000 0,000 3,000 3,010 7,000 11,000 11,576
Cota (m) 7,870 7,816 7,666 7,756 7,846 7,996 8,076 7,995 7,656

E 713,682.5568 713,682.5807 713,682.5808 713,682.6070 713,682.6333 713,682.6334 713,682.6683 713,682.7033 713,682.7084
N 7,092,280.4966 7,092,277.7687 7,092,277.7587 7,092,274.7613 7,092,271.7629 7,092,271.7529 7,092,267.7630 7,092,263.7592 7,092,263.1831

KM 0+040.000

Dist. eixo (m) -5,808 -3,010 -3,000 0,000 3,000 3,010 7,000 11,000 11,196
Cota (m) 7,807 7,751 7,601 7,691 7,781 7,931 8,011 7,931 7,771

E 713,702.5554 713,702.5799 713,702.5800 713,702.6063 713,702.6325 713,702.6325 713,702.6675 713,702.7026 713,702.7043
N 7,092,280.7419 7,092,277.9438 7,092,277.9338 7,092,274.9364 7,092,271.9444 7,092,271.9344 7,092,267.9445 7,092,263.9343 7,092,263.7380

KM 0+060.000

Dist. eixo (m) -5,627 -3,010 -3,000 0,000 3,000 3,010 7,000 11,000 11,157
Cota (m) 7,576 7,524 7,374 7,464 7,553 7,703 7,783 7,703 7,748

E 713,722.5563 713,722.5792 713,722.5793 713,722.6055 713,722.6316 713,722.6317 713,722.6667 713,722.7018 713,722.7032
N 7,092,280.7360 7,092,278.1189 7,092,278.1089 7,092,275.1115 7,092,272.1259 7,092,272.1159 7,092,268.1261 7,092,264.1095 7,092,263.9520

KM 0+080.000

Dist. eixo (m) -5,446 -3,010 -3,000 0,000 3,000 3,010 7,000 11,000 11,558
Cota (m) 7,481 7,432 7,282 7,372 7,461 7,611 7,691 7,611 7,334

E 713,742.5571 713,742.5784 713,742.5785 713,742.6047 713,742.6308 713,742.6309 713,742.6658 713,742.7010 713,742.7059
N 7,092,280.7302 7,092,278.2940 7,092,278.2840 7,092,275.2866 7,092,272.3074 7,092,272.2974 7,092,268.3076 7,092,264.2846 7,092,263.7264

KM 0+100.000

Dist. eixo (m) -6,200 -3,010 -3,000 0,000 3,000 3,010 7,000 11,000 11,717
Cota (m) 7,417 7,353 7,203 7,293 7,382 7,532 7,612 7,531 7,112

E 713,762.5497 713,762.5776 713,762.5777 713,762.6040 713,762.6300 713,762.6301 713,762.6650 713,762.7003 713,762.7066
N 7,092,281.6587 7,092,278.4692 7,092,278.4592 7,092,275.4617 7,092,272.4890 7,092,272.4790 7,092,268.4891 7,092,264.4597 7,092,263.7422

KM 0+120.000

Dist. eixo (m) -6,200 -3,010 -3,000 0,000 3,000 3,010 7,000 11,000 11,767
Cota (m) 7,337 7,274 7,124 7,213 7,302 7,452 7,532 7,452 6,997

E 713,782,5489 713,782,5769 713,782,5770 713,782,6032 713,782,6292 713,782,6293 713,782,6642 713,782,6995 713,782,7062
N 7,092,281.8338 7,092,278.6443 7,092,278.6343 7,092,275.6368 7,092,272.6705 7,092,272.6605 7,092,268.6706 7,092,264.6348 7,092,263.8675

KM 0+140.000

Dist. eixo (m) -6,202 -3,010 -3,000 0,000 3,000 3,010 7,000 11,000 11,190
Cota (m) 7,260 7,194 7,044 7,134 7,223 7,373 7,453 7,372 7,203

E 713,802.5482 713,802.5761 713,802.5762 713,802.6024 713,802.6283 713,802.6284 713,802.6634 713,802.6987 713,802.7004
N 7,092,282.0113 7,092,278.8194 7,092,278.8094 7,092,275.8118 7,092,272.8520 7,092,272.8420 7,092,268.8522 7,092,264.8099 7,092,264.6196

KM 0+150.000

Dist. eixo (m) -6,200 -3,010 -3,000 0,000 3,000 3,010 7,000 11,000 11,826
Cota (m) 7,218 7,155 7,005 7,095 7,183 7,333 7,413 7,332 6,862

E 713,812.5478 713,812.5757 713,812.5758 713,812.6020 713,812.6279 713,812.6280 713,812.6629 713,812.6984 713,812.7056
N 7,092,282.0964 7,092,278.9069 7,092,278.8969 7,092,275.8994 7,092,272.9428 7,092,272.9328 7,092,268.9429 7,092,264.8975 7,092,264.0711

KM 0+160.000

Dist. eixo (m) -3,946 -3,502 -3,010 -3,000 0,000 7,138 7,148 11,038 14,747
Cota (m) 6,940 7,088 7,079 6,929 6,971 7,232 7,382 7,440 5,474

E 713,822.5671 713,822.5710 713,822.5753 713,822.5754 713,822.6017 713,822.6642 713,822.6643 713,822.6983 713,822.7308
N 7,092,279.9305 7,092,279.4863 7,092,278.9944 7,092,278.9844 7,092,275.9869 7,092,268.8464 7,092,268.8364 7,092,264.9470 7,092,261.2381

KM 0+170.000

Dist. eixo (m) -3,543 -3,500 -3,010 -3,000 0,000 17,870 17,880 18,376 19,778
Cota (m) 6,901 6,939 6,930 6,780 6,771 7,405 7,555 7,545 6,645

E 713,832.5703 713,832.5707 713,832.5750 713,832.5750 713,832.6013 713,832.7577 713,832.7578 713,832.7622 713,832.7744
N 7,092,279.6152 7,092,279.5719 7,092,279.0817 7,092,279.0717 7,092,276.0745 7,092,258.2024 7,092,258.1924 7,092,257.6964 7,092,256.2948

KM 0+180.000

Dist. eixo (m) 0,343 1,232 1,240 4,484 13,768 14,330 16,455
Cota (m) 6,660 6,707 6,590 6,629 6,835 7,119 5,860

E 713,842.6039 713,842.6117 713,842.6118 713,842.6402 713,842.7215 713,842.7264 713,842.992
N 7,092,275.8161 7,092,274.9272 7,092,274.9194 7,092,271.6753 7,092,262.3920 7,092,261.8303 7,092,259.709

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

NOTA DE SERVIÇO (EIXO 01)

Página 1 de 1



Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club Data: Junho/2016

ESTACA PIV: 0+000,000 COTA: 7.386m

ESTACA PCV: 0+015.693 COTA: 7.688m

ESTACA PIV: 0+025.693 COTA: 7.881m

ESTACA PTV: 0+035.693 COTA: 7.748m

PONTO BAIXO: 0+027.548 COTA: 7.802m

i1 (%): 1.93% i2 (%): -1.32%

DIFERENÇA(%): 3.25% K: 6.154m

DESENVOLVIMENTO: 20.000m RAIO: 615.400m

ESTACA PCV: 0+047.328 COTA: 7.594m

ESTACA PIV: 0+057.328 COTA: 7.462m

ESTACA PTV: 0+067.328 COTA: 7.422m

PONTO BAIXO: 0+067.328 COTA: 7.422m

i1 (%): 1.32% i2 (%): -0.40%

DIFERENÇA(%): 0.93% K: 21.569m

DESENVOLVIMENTO: 20.000m RAIO: 2,156.900m

ESTACA PCV: 0+150.000 COTA: 7.095m

ESTACA PIV: 0+160.000 COTA: 7.055m

ESTACA PTV: 0+170.000 COTA: 6.869m

PONTO BAIXO: 0+150.000 COTA: 7.095m

i1 (%): -0.40% i2 (%): -1.86%

DIFERENÇA(%): 1.46% K: 13.696m

DESENVOLVIMENTO: 20.000m RAIO: 1,369.600m

ESTACA PIV: 0+182.740 COTA: 6.633m

PIV - 05

PIV - 04

PIV - 03

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA 

AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

RELATÓRIO DE CURVAS VERTICAIS (EIXO 01)

PIV - 01

PIV - 02

Página 1 de 1



Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club Data: Junho/2016

KM Área de Corte (m²)
Área de Aterro 

(m²)
Volume de Corte 

(m³)
Volume de Aterro 

(m³)
Vol. Acumulado de 

Corte (m³)
Vol. Acumulado de 

Aterro (m³)
0+000,000 2,790 1,270 0,000 0,000 0,000 0,000
0+020,000 2,110 3,990 49,000 52,600 49,000 52,600
0+040,000 4,640 1,420 67,500 54,100 116,500 106,700
0+060,000 4,960 0,060 96,000 14,800 212,500 121,500
0+080,000 6,400 0,070 113,600 1,300 326,100 122,800
0+100,000 1,940 4,000 83,400 40,700 409,500 163,500
0+120,000 3,720 2,760 56,600 67,600 466,100 231,100
0+140,000 3,220 1,640 69,400 44,000 535,500 275,100
0+150,000 3,040 4,640 31,300 31,400 566,800 306,500
0+160,000 2,950 9,580 29,950 71,100 596,750 377,600
0+170,000 5,950 4,100 44,500 68,400 641,250 446,000
0+180,000 5,840 1,310 58,950 27,050 700,200 473,050
0+182,741 0,000 0,070 8,004 1,891 708,204 474,941

708,204 m³
474,941 m³
708,204 m³
474,941 m³

VOLUME TOTAL DE CORTE (EIXO 01)
VOLUME TOTAL DE ATERRO (EIXO 01)

VOLUME TOTAL DE CORTE (ACUMULADO)
VOLUME TOTAL DE ATERRO (ACUMULADO)

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA

PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA 
AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

RELATÓRIO DE VOLUMES - GREIDE DE TERRAPLENAGEM (EIXO 01)

Página 1 de 1



Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club Data: Janeiro/2016

DESCRICAO ESTACAS N E
INICIO: 0+000.000 7.092.274.584 713.662.608
FIM: 0+182.741 7.092.276.184 713.845.342

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR
COMPRIMENTO: 182.741 RUMO: N 89° 29' 54.2161" E

TANGENTE

TANGENTE

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA 

AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

RELATÓRIO DE CURVAS HORIZONTAIS (EIXO 01)

Página 1 de 1
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Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club - Caminho de Serviço Data: Março/2016

KM 0+000.000

Dist. eixo (m) -3,027 -3,000 0,000 5,164 5,334
Cota (m) 7,474 7,447 7,507 7,404 7,574

E 713,660.9791 713,660.9794 713,661.0064 713,661.0529 713,661.0545
N 7,092,261.5798 7,092,261.5529 7,092,258.5530 7,092,253.3893 7,092,253.2195

KM 0+020.000

Dist. eixo (m) -3,132 -3,000 0,000 3,000 3,138
Cota (m) 7,661 7,662 7,721 7,661 7,569

E 713,680.9794 713,680.9786 713,681.0056 713,681.0326 713,681.0339
N 7,092,261.7330 7,092,261.7323 7,092,258.7332 7,092,255.7333 7,092,255.5951

KM 0+040.000

Dist. eixo (m) -3,174 -3,000 0,000 3,000 3,046
Cota (m) 7,761 7,587 7,647 7,587 7,634

E 713,700.9762 713,700.9777 713,701.0048 713,701.0318 713,701.0322
N 7,092,262.0872 7,092,261.9133 7,092,258.9134 7,092,255.9135 7,092,255.8672

KM 0+060.000

Dist. eixo (m) -3,349 -3,000 0,000 3,000 3,324
Cota (m) 7,743 7,394 7,454 7,394 7,719

E 713,720.9738 713,720.9769 713,721.0040 713,721.0310 713,721.0339
N 7,092,262.4428 7,092,262.0935 7,092,259.0936 7,092,256.0937 7,092,255.7694

KM 0+080.000

Dist. eixo (m) -3,000 0,000 3,000 3,270
Cota (m) 7,288 7,348 7,288 7,559

E 713,740.9761 713,741.0032 713,741.0302 713,741.0326
N 7,092,262.2737 7,092,259.2738 7,092,256.2739 7,092,256.0038

KM 0+099.000

Dist. eixo (m) -2,461 -2,424 0,000 3,000 3,038
Cota (m) 7,190 7,214 7,263 7,203 7,178

E 713,760.1524 713,760.1528 713,760.1746 713,760.2016 713,760.2020
N 7,092,261.9074 7,092,261.8707 7,092,259.4466 7,092,256.4467 7,092,256.4091

KM 0+100.000

Dist. eixo (m) -2,635 -2,570 0,000 3,014 3,096
Cota (m) 7,167 7,210 7,262 7,201 7,146

E 713,760.8570 713,760.8606 713,761.0019 713,761.1676 713,761,1721
N 7,092,262.1043 7,092,262.0393 7,092,259.4731 7,092,256.4635 7,092,256,3813

KM 0+112.000

Dist. eixo (m) -4,174 -3,720 0,000 3,005 3,550
Cota (m) 6,910 7,213 7,287 7,227 6,864

E 713,769.3480 713,769.6546 713,772.1668 713,774.1959 713,774,5636
N 7,092,267.2482 7,092,266.9132 7,092,264.1691 7,092,261.9526 7,092,261,5509

KM 0+120.000

Dist. eixo (m) -3,906 -3,466 0,000 2,750 3,146
Cota (m) 6,969 7,262 7,332 7,277 7,013

E 713,772.9684 713,773.3727 713,776.5585 713,779.0868 713,779,4506
N 7,092,271.8964 7,092,271.7233 7,092,270.3587 7,092,269.2758 7,092,269,1199

KM 0+126.000

Dist. eixo (m) -3,251 -2,820 0,000 2,500
Cota (m) 7,019 7,307 7,364 7,314

E 713,774.6914 713,775.1210 713,777.9274 713,780.4156
N 7,092,276.0143 7,092,275.9724 7,092,275.6987 7,092,275.4560

KM 0+132.000

Dist. eixo (m) -3,379 -3,000 0,000 2,500
Cota (m) 7,088 7,340 7,400 7,350

E 713,775.1854 713,775.5623 713,778.5481 713,781.0363
N 7,092,282.3912 7,092,282.3544 7,092,282.0632 7,092,281.8206

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

NOTA DE SERVIÇO (EIXO 01)
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Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club - Caminho de Serviço Data: Março/2016

KM 0+000.000

Dist. eixo (m) -0,331 0,000 0,328
Cota (m) 7,651 7,319 7,647

E 713,734.7565 713,734.7737 713,734.7906
N 7,092,262.5453 7,092,262.2143 7,092,261.8872

KM 0+001.000

Dist. eixo (m) -0,329 0,000 0,032 0,350
Cota (m) 7,651 7,322 7,321 7,639

E 713,735.6064 713,735.6234 713,735.6251 713,735.6415
N 7,092,262.5870 7,092,262.2583 7,092,262.2262 7,092,261.9091

KM 0+014.000

Dist. eixo (m) -0,293 0,000 5,982 6,234
Cota (m) 7,650 7,357 7,237 7,489

E 713,747.0655 713,747.2699 713,751.4498 713,751.6258
N 7,092,267.5665 7,092,267.3572 7,092,263.0776 7,092,262.8974

KM 0+020.000

Dist. eixo (m) -0,100 0,000 5,629 5,685
Cota (m) 7,474 7,374 7,261 7,317

E 713,750.7694 713,750.8597 713,755.9158 713,755.9657
N 7,092,272.3643 7,092,272.3201 7,092,269.8450 7,092,269.206

KM 0+027.000

Dist. eixo (m) -0,065 0,000 4,927 5,036
Cota (m) 7,349 7,392 7,294 7,221

E 713,752.5768 713,752.6419 713,757.5551 713,757.6635
N 7,092,278.8852 7,092,278.8803 7,092,278.5097 7,092,278.5015

KM 0+030.000

Dist. eixo (m) -0,120 0,000 4,998 5,061
Cota (m) 7,320 7,400 7,300 7,257

E 713,752.7317 713,752.8514 713,757.8348 713,757.8985
N 7,092,281.6670 7,092,281.6580 7,092,281.2821 7,092,281.2773

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

NOTA DE SERVIÇO (EIXO 02)
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Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club - Caminho de Serviço Data: Março/2016

KM 0+000.000

Dist. eixo (m) 0,000 13,680 13,838
Cota (m) 7,400 7,126 7,021

E 713,781.0363 713,781.1587 713,781.1601
N 7,092,281.8206 7,092,268.1412 7,092,267.9829

KM 0+020.000

Dist. eixo (m) 0,000 10,004 10,024
Cota (m) 7,270 7,069 7,057

E 713,801.0355 713,801.1250 713,801.1252
N 7,092,281.9994 7,092,271.9954 7,092,271.9762

KM 0+039.000

Dist. eixo (m) 0,000 10,007 11,162
Cota (m) 7,147 6,947 6,177

E 713,819.8456 713,819.9351 713,819.9454
N 7,092,282.1677 7,092,272.1607 7,092,271.0058

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

NOTA DE SERVIÇO (EIXO 02)
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Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club - Caminho de serviço Data: Janeiro/2016

DESCRICAO ESTACAS N E
INICIO: 0+000.000 7.092.258.553 713.661.006
FIM: 0+099.172 7.092.259.447 713.760.175

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR
COMPRIMENTO: 99.172 RUMO: N 89° 29' 01.3885" E

DESCRICAO ESTACA N E
PC: 0+099.172 7.092.259.447 713.760.175
RP: 7.092.277.446 713.760.012
PT: 0+125.534 7.092.275.699 713.777.927

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR
AC: 83° 54' 48.4819" TIPO: ESQUERDA
RAIO: 18.000
COMPRIMENTO: 26.362 TANGENTE: 16.183

DESENVOLVIMENTO: 4.614
AFASTAMENTO
:

6.205

COMPRIMENTO CORDA: 24.068 RUMO: N 47° 31' 37.1475" E

DESCRICAO ESTACAS N E
INICIO: 0+125.534 7.092.275.699 713.777.927
FIM: 0+131.929 7.092.282.063 713.778.548

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR
COMPRIMENTO: 6.395 RUMO: N 05° 34' 12.9066" E

TANGENTE

TANGENTE

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA 

AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

RELATÓRIO DE CURVAS HORIZONTAIS (EIXO 01)

PONTOS NOTAVEIS DA CURVA CIRCULAR

CURVA CIRCULAR

TANGENTE

TANGENTE
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Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club - Caminho de serviço Data: Janeiro/2016

DESCRICAO ESTACAS N E
INICIO: 0+000.000 7.092.262.214 713.734.774
FIM: 0+000.851 7.092.262.258 713.735.623

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR
COMPRIMENTO: 0.851 RUMO: N 87° 02' 11.9540" E

DESCRICAO ESTACA N E
PC: 0+000.851 7.092.262.258 713.735.623
RP: 7.092.280.234 713.734.693
PT: 0+026.839 7.092.278.880 713.752.642

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR
AC: 82° 43' 21.8818" TIPO: ESQUERDA
RAIO: 18.000
COMPRIMENTO: 25.988 TANGENTE: 15.848

DESENVOLVIMENTO: 4.490 AFASTAMENTO: 5.982

COMPRIMENTO CORDA: 23.789 RUMO: N 45° 40' 31.0131" E

DESCRICAO ESTACAS N E
INICIO: 0+026.839 7.092.278.880 713.752.642
FIM: 0+029.625 7.092.281.658 713.752.851

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR
COMPRIMENTO: 2.786 RUMO: N 04° 18' 50.0722" E

TANGENTE

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA 

AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

RELATÓRIO DE CURVAS HORIZONTAIS (EIXO 02)

TANGENTE

TANGENTE

TANGENTE

PONTOS NOTAVEIS DA CURVA CIRCULAR

CURVA CIRCULAR
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Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club - Caminho de serviço Data: Janeiro/2016

DESCRICAO ESTACAS N E
INICIO: 0+000.000 7.092.281.821 713.781.036
FIM: 0+039.719 7.092.282.176 713.820.754

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR
COMPRIMENTO: 39.719 RUMO: N 89° 29' 15.0193" E

TANGENTE

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA 

AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

RELATÓRIO DE CURVAS HORIZONTAIS (EIXO 01)

TANGENTE
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Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club - Caminho de Serviço Data: Março/2016

ESTACA PIV: 0+000,000 COTA: 7.507m

ESTACA PCV: 0+009.196 COTA: 7.627m

ESTACA PIV: 0+024.196 COTA: 7.823m

ESTACA PTV: 0+039.196 COTA: 7.656m

PONTO BAIXO: 0+025.386 COTA: 7.733m

i1 (%): 1.30% i2 (%): -1.11%

DIFERENÇA(%): 2.42% K: 12,411m

DESENVOLVIMENTO: 30.000m RAIO: 1.241,100m

ESTACA PCV: 0+046.139 COTA: 7.579m

ESTACA PIV: 0+056.139 COTA: 7.468m

ESTACA PTV: 0+066.139 COTA: 7.418m

PONTO BAIXO: 0+066.139 COTA: 7.418m

i1 (%): -1.11% i2 (%): -0.50%

DIFERENÇA(%): 0.61% K: 32,643m

DESENVOLVIMENTO: 20.000m RAIO: 3.264,300m

ESTACA PCV: 0+093.005 COTA: 7.283m

ESTACA PIV: 0+103.005 COTA: 7.233m

ESTACA PTV: 0+113.005 COTA: 7.291m

PONTO BAIXO: 0+102.284 COTA: 7.260m

i1 (%): -0.50% i2 (%): 0.58%

DIFERENÇA(%): 1.08% K: 18,556m

DESENVOLVIMENTO: 20.000m RAIO: 1.855,600m

ESTACA PIV: 0+131.930 COTA: 7.400m

PIV - 04

PIV - 05

PIV - 03

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA 

AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

RELATÓRIO DE CURVAS VERTICAIS (EIXO 01)

PIV - 01

PIV - 02
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Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club - Caminho de Serviço Data: Março/2016

ESTACA PIV: 0+000,000 COTA: 7.319m

ESTACA PIV: 0+029.750 COTA: 7.400m

PIV - 02

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA 

AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

RELATÓRIO DE CURVAS VERTICAIS (EIXO 02)

PIV - 01
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Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club - Caminho de Serviço Data: Março/2016

ESTACA PIV: 0+000,000 COTA: 7.400m

ESTACA PIV: 0+039.72 COTA: 7.141m

PIV - 02

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA 

AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

RELATÓRIO DE CURVAS VERTICAIS (EIXO 03)

PIV - 01
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Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club - Caminho de Serviço Data: Março/2016

KM Área de Corte (m²)
Área de Aterro 

(m²)
Volume de Corte 

(m³)
Volume de Aterro 

(m³)
Vol. Acumulado de 

Corte (m³)
Vol. Acumulado de 

Aterro (m³)
0+000,000 3,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0+020,000 1,950 0,000 58,000 0,000 58,000 0,000
0+040,000 2,670 0,000 46,200 0,000 104,200 0,000
0+060,000 4,050 0,000 67,200 0,000 171,400 0,000
0+080,000 3,770 0,000 78,200 0,000 249,600 0,000
0+099,172 1,610 0,000 51,573 0,000 301,173 0,000
0+100,000 1,510 0,000 1,292 0,000 302,464 0,000
0+112,353 0,030 0,340 9,512 2,100 311,976 2,100
0+120,000 0,250 0,120 1,071 1,759 313,047 3,859
0+125,534 0,300 0,110 1,522 0,636 314,569 4,495
0+131,929 0,260 0,110 1,791 0,703 316,359 5,199

316,359 m³
5,199 m³

316,359 m³
5,199 m³

VOLUME TOTAL DE CORTE (EIXO 01)
VOLUME TOTAL DE ATERRO (EIXO 01)

VOLUME TOTAL DE CORTE (ACUMULADO)
VOLUME TOTAL DE ATERRO (ACUMULADO)

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA 

AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

RELATÓRIO DE VOLUMES (EIXO 01)
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Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club - Caminho de Serviço Data: Março/2016

KM Área de Corte (m²)
Área de Aterro 

(m²)
Volume de Corte 

(m³)
Volume de Aterro 

(m³)
Vol. Acumulado de 

Corte (m³)
Vol. Acumulado de 

Aterro (m³)
0+000,000 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0+000,851 0,120 0,000 0,098 0,000 0,098 0,000
0+013,845 3,850 0,000 25,793 0,000 25,891 0,000
0+020,000 2,410 0,000 19,265 0,000 45,156 0,000
0+026,839 1,380 0,000 12,960 0,000 58,116 0,000
0+029,625 1,450 0,000 3,942 0,000 62,058 0,000

62,058 m³
0,000 m³

378,417 m³
5,199 m³

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA

PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA 
AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

RELATÓRIO DE VOLUMES (EIXO 02)

VOLUME TOTAL DE CORTE (ACUMULADO)
VOLUME TOTAL DE ATERRO (ACUMULADO)

VOLUME TOTAL DE CORTE (EIXO 02)
VOLUME TOTAL DE ATERRO (EIXO 02)
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Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club - Caminho de Serviço Data: Março/2016

KM Área de Corte (m²)
Área de Aterro 

(m²)
Volume de Corte 

(m³)
Volume de Aterro 

(m³)
Vol. Acumulado de 

Corte (m³)
Vol. Acumulado de 

Aterro (m³)
0+000,000 1,750 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000
0+020,000 0,950 0,240 27,000 3,400 27,000 3,400
0+038,811 0,040 2,930 9,311 29,815 36,311 33,215
0+039,500 0,000 3,150 0,014 2,095 36,325 35,310

36,325 m³
35,310 m³

414,743 m³
40,509 m³

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA

PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA 
AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

RELATÓRIO DE VOLUMES (EIXO 03)

VOLUME TOTAL DE CORTE (ACUMULADO)
VOLUME TOTAL DE ATERRO (ACUMULADO)

VOLUME TOTAL DE CORTE (EIXO 03)
VOLUME TOTAL DE ATERRO (EIXO 03)
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Projeto:
Município: O. S.:

Local: Data: Janeiro de 2016

Dados:
Parâmetro de tráfego:

N = 5,0 x10 5

Camadas e materiais: Resultado:

Revestimento (capa): CAUQ KR = 2,00 R = 4,0 cm

Base: Brita Graduada Simples KB = 1,00 B = 17 cm

Sub-base: Macadame Hidráulico KS = 1,00 CBR = 20 % h20 = 25 cm

Subleito natural do terreno CBR (representativo) = 6,0 % h total = 46,0 cm

Memória de Cálculo:

Dimensionamento do Revestimento
Dados:

N = 500000
KR = 2,00 Espessuras Adotadas Espessura Equivalente à Concreto

Adotado: 4,0 cm K= 2,00 CAUQ 4,00 cm
R = 4,00 cm 4,0 cm 4,00 cm Total

Dimensionamento da Base
Dados: Cálculo:

KB = 1,00 H 20 - espessura equivalente (revestimento + base)
CBR = 20 % (sub-base)

Resultado: B - espessura real da base
H20 = 24,37 cm

B ≥ 16,37 cm

Adotado:
B = 17,00 cm

Dimensionamento da Sub-base
Dados: Cálculo:

KS = 1,00 Hn - espessura equivalente (revestimento + base + sub-base)
CBR = 6,0 % (subleito)

Resultado: h 20 - espessura real da sub-base
Hn = 50,07 cm
h20 ≥ 25,07 cm

Adotado:
h20 = 25,00 cm

Memória de Cálculo
Dimensionamento do Pavimento Flexível - Método DNER

10815
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO 
DE ACESSO NA AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

Joinville/SC

598,00482,0
20 67,77  CBRNH

    20HKBBKRR 

 
KB

KRRH
B


 20

598,00482,067,77  CBRNH n

   
KS

KBBKRRH
h n 

20

      nHKShKBBKRR  20

ST.001987.NO.01.AZE.PAV.14.003.r00  -  DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO PÁGINA 1 DE 1
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Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club Data do orçamento: Junho de 2016

Reajuste:

BDI: -

Item Código Discriminação Unid. Quantidade Custo Unitário Custo Total % Sub-item % Item

1.0

1.1 42571 Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira m² 12,00

2.0

2.1

2.1.1 50000 Desmatamento e limpeza do terreno (c/ transporte) - Condição 1 m² 6.688,00

2.1.2 C35.45.05.15.002
Escavação, carga, transporte e espalhamento de material de 1ª categoria 
com trator, carregadeira e motoniveladora - distância média de transporte 50 
a 200m  - material excedente

m³ 362,00

2.1.3 C35.45.05.15.002
Escavação, carga, transporte e espalhamento de material de 1ª categoria 
com trator, carregadeira e motoniveladora - distância média de transporte 50 
a 200m

m³ 53,00

2.1.4 52000 Compactação de aterros 95% PN m³ 41,00

2.2

2.2.1 C35.45.05.15.002
Escavação, carga, transporte e espalhamento de material de 1ª categoria 
com trator, carregadeira e motoniveladora - distância média de transporte 50 
a 200m - material excedente

m³ 14,00

2.2.2 C35.45.05.15.002
Escavação, carga, transporte e espalhamento de material de 1ª categoria 
com trator, carregadeira e motoniveladora - distância média de transporte 50 
a 200m

m³ 694,00

2.2.3 52000 Compactação de aterros 95% PN m³ 48,00

2.2.4 52010 Compactação de aterros 100% PN m³ 427,00

2.2.5 65200 Reaterro e apiloamento em camadas de 20cm m³ 59,00

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1

3.1.1

3.1.1.1 53000 Regularização do subleito 100% Proctor Normal m² 398,00

3.1.1.2 C10.84.15.05.002
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a 
compactação

m³ 34,00

3.1.2

3.1.2.1 53000 Regularização do subleito 100% Proctor Normal m² 164,00

3.1.2.2 C10.84.15.05.002
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a 
compactação

m³ 49,00

3.1.2.3 73764/003
Pavimentacao em Blocos de Concreto Sextavado, Esp.: 10 cm, com Junta 
Rígida, em Argamassa Traco 1:4 (Cimento e Areia) , Assentados Sobre 
Colchao de Pó de Pedra, com Apoio de Caminhão Toco.

m² 164,00

3.1.3

3.1.3.1 53000 Regularização do subleito 100% Proctor Normal m² 1.182,00

3.1.3.2 53130 Camada de macadame seco m³ 434,00

3.2

3.2.1

3.2.1.1 53000 Regularização do subleito 100% Proctor Normal m² 990,00

3.2.1.2 53130 Camada de macadame seco m³ 274,00

3.2.1.3 53190 Camada de brita graduada m³ 180,00

3.2.1.4 53300 Imprimação com CM-30 m² 1.047,00

3.2.1.5 53310 Pintura de ligação com RR-1C m² 1.047,00

3.2.1.6 53380 Camada de Concreto Asfáltico Usinado a Quente - CAUQ ton 104,00

3.2.2

3.2.2.1 53490 Aquisição de CAP-50/70 ton 6,20

3.2.2.2 53510 Aquisição de asfalto diluído CM-30 ton 1,26

3.2.2.3 53550 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C ton 0,52

3.2.3

3.2.3.1 53491 Transporte de asfalto CAP-50/70 ton 6,20

3.2.3.2 53511 Transporte de asfalto diluído CM-30 ton 1,26

3.2.3.3 53551 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C ton 0,52

3.2.4

3.2.4.1 53000 Regularização do subleito 100% Proctor Normal m² 399,00

3.2.4.2 C10.84.15.05.002
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a 
compactação

m³ 113,00

3.2.4.3 73790/003
Retirada, Limpeza e Reassentamento de Paralelepipedo/ Lajota Sobre 
Colchao de Po de Pedra Esp.: 10cm, Rejuntado com Argamassa Traco 1:3 
(Cimento e Areia), Considerando Aproveitamento do Paralelepipedo/ Lajota

m² 164,00

3.2.4.4 73764/003
Pavimentacao em Blocos de Concreto Sextavado, Esp.: 10 cm, com Junta 
Rígida, em Argamassa Traco 1:4 (Cimento e Areia) , Assentados Sobre 
Colchao de Pó de Pedra, com Apoio de Caminhão Toco.

m² 286,00

3.2.4.5 53130 Camada de macadame seco m³ 226,00

4.0 DRENAGEM PLUVIAL

4.1

4.1.1 65005 Esc. Mec. de Valas p/ Obras de Arte Correntes em Solo m³ 72,00

4.1.2 65200 Reaterro e compactação em camadas de 20cm m³ 12,00

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA 

AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

QUADRO DE QUANTIDADES

Referências:

IPPUJ: Agosto/15 

Deinfra/SC: Agosto/13 (Obras Rodoviárias)

Sicro2: Maio/2015 - SC

SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL DE  SERVIÇOS INICIAIS

TERRAPLENAGEM 

SUBTOTAL DE  PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA

Pavimentação com lastro de brita

SUBTOTAL DE  PAVIMENTAÇÃO COM LASTRO DE BRITA

TOTAL DE  TERRAPLENAGEM

Caminho de Serviço

Avenida Almirante Jaceguay

Fornecimento de Materiais Betuminosos

SUBTOTAL DE  FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS

Transporte de Materiais Betuminosos

SUBTOTAL DE  TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

Pavimentação com lajota 

SUBTOTAL DE  PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA

TOTAL DE  PAVIMENTAÇÃO

SUBTOTAL DE  PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE SERVIÇO

SUBTOTAL DE  PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

Caminho de Serviço

Pavimentação Asfáltica

SUBTOTAL DE  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SUBTOTAL DE  TERRAPLENAGEM DA AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

SUBTOTAL DE TERRAPLENAGEM DO CAMINHO DE SERVIÇO

Caminho de Serviço

Avenida Almirante Jaceguay

Macadame com Brita

Pavimentação com lajota 

SUBTOTAL DE  PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA
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Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club Data do orçamento: Junho de 2016

Reajuste:
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Item Código Discriminação Unid. Quantidade Custo Unitário Custo Total % Sub-item % Item

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA 

AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

QUADRO DE QUANTIDADES

Referências:

IPPUJ: Agosto/15 

Deinfra/SC: Agosto/13 (Obras Rodoviárias)

Sicro2: Maio/2015 - SC

4.1.4 66000 Corpo de BSTC D=40cm com Lastro de Brita m 19,00

4.2

4.2.1 65005 Esc. Mec. de Valas p/ Obras de Arte Correntes em Solo m³ 1.643,00

4.2.2 65200 Reaterro e compactação em camadas de 20cm m³ 1.222,00

4.2.4 66000 Corpo de BSTC D=40cm com Lastro de Brita m 13,00

4.2.5 66120 Corpo de BSTC D=100cm com Lastro de Brita - PA2 m 215,00

4.2.6 2 S 04 101 63 Boca BSTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC und 1,00

4.2.7 2 S 04 963 54 Poço de visita - PVI 04 AC/BC und 3,00

4.2.8 2 S 04 963 82 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 AC/BC und 2,00

4.2.9 2 S 04 963 81 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 AC/BC und 1,00

4.2.10 2 S 04 910 55 Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC m 393,00

4.2.11 2 S 04 960 51 Boca de lobo simples grelha concr. BLS 01 AC/BC und 6,00

4.2.12 2 S 04 942 52 Entrada d'água - EDA 02 AC/BC und 1,00

4.2.13 73877/001 Escoramento de valas com pranchões metálicos m² 1.104,00

4.2.14 55250 Sarjeta em meia calha com D=30 cm m 39,00

4.2.15 55300 Sarjeta em meia calha com D=40 cm m 168,00

5.0

5.1

5.1.1 80450 Pintura de faixa horizontal com tinta acrílica amarela m² 17,00

5.1.2 80550 Pintura de seta e/ou dizeres na pista com tinta branca m² 41,00

5.1.3 81251 Fornecimento e colocação de tachões bi-refletivos amarelo unid 38,00

5.1.4 81200 Sinalização - Placa Octogonal com L=25cm - Tipo I-A unid 2,00

5.1.5 C30.60.10.05.010
Placa de advertência, dimenções 0,50 x 0,50m, em chapa nº 18 com película 
GT/GT

unid 2,00

5.1.6 C30.60.10.05.020 Placa de regulamentação, Ø 0,50m, em chapa nº 18 com película GT/GT unid 10,00

6.0

6.1

6.1.1 82350 Demolição de estrutura em concreto simples m³ 7,00

6.1.2 80302 Enleivamento para canteiros - grama comercial m² 1.480,00

6.1.3 82000 Remoção de meio fio pré-moldado m 19,00

6.1.4 80000 Remoção de cercas de arame farpado m 68,00

6.1.5 C35.12.05.05.015
Execução de passeio c/ fornecimento de paver podotatil (alerta e direcional) 
color. esp.: 6 cm, sobre base de brita e lastro de areia, incl.prep. de cx.

m² 13,00

6.1.6 - Relocação de poste unid 1,00

6.2

6.2.1 90540 Concreto fck=20 MPa - preparo, lançamento e cura (esp. 0,05m) m³ 12,00

6.2.2 45320 Lastro de brita comercial (esp. 0,05m) m³ 12,00

6.3

6.3.1 90540 Concreto fck=20 MPa - preparo, lançamento e cura (esp. 0,08m) m³ 2,00

6.3.2 45320 Lastro de brita comercial (esp. 0,05m) m³ 2,00

6.3.3 C10.28.10.20.010
Armadura de tela aço soldada Q-196, malha 10x10cm, CA-60, Ø fio
5,0mm, larg. 2,45m 3,11kg/m²

m² 24,00

6.4

6.4.1 C35.12.05.05.025
Execução de passeio c/ fornecimento de paver cinza esp.: 6 cm, sobre base 
de brita e lastro de areia, incl. preparação de cx.

m² 219,00

Passeio em paver

SUBTOTAL DE  PASSEIO EM CONCRETO

Passeio em concreto  reforçado - acesso de veiculos

SUBTOTAL DE  PASSEIO EM CONCRETO

OBRAS COMPLEMENTARES

Diversos

Passeio em concreto

SUBTOTAL DE  PASSEIO EM CONCRETO

TOTAL DE  DRENAGEM

SINALIZAÇÃO

TOTAL DE  SINALIZAÇÃO

SUBTOTAL DE DRENAGEM DA AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

SUBTOTAL DE  DRENAGEM DO CAMINHO DE SERVIÇO

Avenida Almirante Jaceguay

SUBTOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES DIVERSOS

Avenida Almirante Jaceguay

TOTAL PARCIAL
Mobilização e Desmobilização (2%):

TOTAL GERAL DA OBRA:

TOTAL DE  OBRAS COMPLEMENTARES
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Obra: Edifício Residencial Austrális Easy Club Data do orçamento: Janeiro de 2016

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

* O ínicio das obras deverá ser confirmado pelo planejamento geral da obra.

SEMANA(2) SEMANA(3)

2.0
TERRAPLENAGEM - 
CAMINHO DE SERVIÇO

SEMANA(4)ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL DO ITEM (R$)

PERÍODO (SEMANA)

SEMANA(1) SEMANA(2) SEMANA(1)

1.0 #REF!

3.0
PAVIMENTAÇÃO - 
CAMINHO DE SERVIÇO

4.0
PAVIMENTAÇÃO - 
AVENIDA ALMIRANTE 
JACEGUAY

6.0
DRENAGEM PLUVIAL - 
AVENIDA ALMIRANTE 
JACEGUAY

5.0
DRENAGEM PLUVIAL - 
CAMINHO DE SERVIÇO

8.0
OBRAS 
COMPLEMENTARES

7.0 SINALIZAÇÃO

TOTAL DO MÊS (SIMPLES)

TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)

RÔGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA

CRONOGRAMA FISICO

PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA 
AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

2.0
TERRAPLENAGEM - 
AVENIDA ALMIRANTE 
JACEGUAY
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