
Resumo 

 

Este trabalho consiste no Projecto de Execução de uma intersecção de nível em 

rotunda elíptica, nas especialidades de Geometria do Traçado e Pavimentação. Por ser 

um trabalho de final de curso, engloba um relatório académico detalhado de todos os 

passos e justificações necessárias à realização do projecto. Apresentam-se ainda duas 

plantas de implantação e cinco perfis longitudinais no âmbito do estudo geométrico, 

bem como a Memória Descritiva do Processo de Pavimentação. Reúne grande parte 

dos conceitos adquiridos na opção de Vias de Comunicação, nomeadamente nas 

disciplinas de Vias de Comunicação I, Vias de Comunicação II e Complementos de 

Estradas e Aeródromos, para a especialidade de Geometria do Traçado, e Pavimentos I 

e Pavimentos II para a especialidade de Pavimentação. O projecto tem como base a 

Norma de Traçado, a Norma de Intersecções e a Norma de Nós de Ligação 

disponibilizadas pela antiga JAE, o Manual de Dimensionamento de Pavimentos 

Rodoviários, do Instituto da Construção, que por sua vez se baseia na filosofia de 

dimensionamento da Shell, e o Manual de Concepção de Pavimentos para a Rede 

Rodoviária Nacional. Utiliza como ferramentas a folha de cálculo Excel, o programa de 

desenho assistido por computador AUTOCAD e o programa de dimensionamento de 

pavimentos ALIZÉ. 
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Abstract 

 

This work is based on the Detailed Design of an elliptical roundabout level interchange, 

in the specific areas of geometry road design and asphalt paving. As consequence of 

being a final work of degree, it includes a detailed academic report of all the steps and 

necessary justifications to the project realization. The geometric study presents two 

location plants and five longitudinal profiles are presented, as well as the Asphalt Paving 



Process Descriptive Memory Paper. It includes most of the acquired concepts obtained 

in the “Vias de Comunicação” option, not only in the disciplines of “Vias de 

Comunicação I”, “Vias de Comunicação II” and “Complementos de Estradas e 

Aeródromos”, to the geometry road design specific area, but also in the “Pavimentos I” 

and “Pavimentos II” disciplines, to the asphalt paving specific area. The project is based 

on “Norma de Traçado”, “Norma de Intersecções” and “Norma de Nós de Ligação” 

available by the old “JAE”, and “Manual de Dimensionamento de Pavimentos 

Rodoviários”, from “Instituto da Construção”, wich is based on Shell design philosophy, 

and “Manual de Concepção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional”. For the 

execution of this work, the tools were Excel worksheet, AUTOCAD computer assisted 

design program and the asphalt paving design program ALIZÉ. 
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