
  NOME: CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS 
 “Construction of roads, urban roads and railways” 

Código: ETG033 
9º período 

 
Carga Horária Total 
60 horas.aula 
 
Classificação 
Obrigatória 
 
Pré-Requisito 
Projetos de Estradas e Vias Urbanas 
 
Ementa 
Terraplenagem em solos. Terraplenagem em rochas. Compactação de aterros. Superestrutura 
ferroviária. Pavimentos. 
 
Objetivos 
Esta disciplina tem por objetivo o fornecimento de conhecimentos básicos para a elaboração de 
projetos construtivos de estradas e vias urbanas. A base teórica fornecida possibilita ao aluno 
estabelecer diretrizes dos projetos construtivos viários e o seu dimensionamento.  
 
Conteúdo Programático: (máximo de 5000 caracteres) 
Unidade I - Terraplenagem em solos 

 Consideração das características dos materiais de superfície. 
 Equipamentos utilizados em terraplenagem. 
 Equipes de terraplenagem. 
 Distância média de transporte. 
 Produção horária. 
 Execução de terraplenagem em solos. 

 
Unidade II – Escavação de rocha 

  Teoria de desmonte de rocha. 
  Equipamentos. 
  Explosivos e acessórios. 
  Desmonte de rocha a céu aberto. 
  Plano de fogo. 

 
Unidade III - Compactação de aterros 

 Equipamentos e equipe de compactação. 
 Fatores que influenciam a compactação. 
 Execução dos aterros. 
 Controle da compactação. 

 



Unidade IV - Superestrutura ferroviária 
  Funções e constituição da via permanente. 
  Lastros: materiais e especificações. 
  Dormentes: tipos e especificações. 
  Trilhos e acessórios de ligação e fixação. 
  Processos de assentamento da via. 
  Aparelhos de mudança de via: tipos e finalidades. 
  Noções sobre conservação da via férrea. 

 
Unidade V - Superestrutura rodoviária 

  Terminologia e classificação dos pavimentos. 
  Classificação dos solos para fins rodoviários. 
  Estabilização de solos. 
  Mistura de solos. 
  Classificação e características tecnológicas dos agregados. 
  Materiais asfálticos. 
 Pavimentos flexíveis (camadas de um pavimento, métodos empíricos de dimensionamento, 

técnicas construtivas). 
  Pavimentos rígidos (tipos de sub-base, dimensionamento da espessura do pavimento, 

técnicas construtivas). 
  Calçamentos de alvenaria poliédrica, paralelepípedos e bloquetes. 
  Noções sobre conservação de estradas. 
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I - Earthwork on soils 

 Consideration of the characteristics of surface materials. 
 Earthmoving machines. 
 Earthmoving equipment and machinery. 
 Hauled distance. 
 Production of earthmoving equipment. 
 Execution of earthworks on soils. 

 
II – Rock excavation 

  Rock excavation theory. 
  Rock excavation equipment. 
  Explosives and accessories of blasting. 
  Open pit mine blasting. 
  Design of blasting. 

 
III – Soil compaction 

 Field compaction equipment. 
 Factors affecting compaction of soil. 
 Compaction methods. 
 Compaction control. 

 
IV - Railway superstructure 

  Functions and constitution of the railway. 
  Ballast: materials and specifications. 
  Sleeper: types and specifications. 
  Rails and fastening system. 
  Track laying processes. 
  Track changeover system: types and functions. 
  Railroad conservation. 

 
V – Pavement design 

  Terminology and pavement classification. 
  Soil classification. 



  Soil stabilization. 
  Soil mixtures. 
  Aggregate classification and aggregate properties. 
  Bituminous materials. 
  Flexible Pavements (layers pavement, empirical design methods, constructive techniques). 
  Rigid pavements (subbase types, thickness design, constructive techniques). 
  Polyhedral masonry paving, parallelepiped paving stone and interlocking paving stone. 
  Notions on road conservation. 

 


