
Estudos e Projetos

SERVIÇOS

EVTEA, ANTEPROJETOS, 
PROJETOS BÁSICOS E 
EXECUTIVOS 

Realização de estudos e projetos 
utilizando softwares com 

tecnologia de ponta.

ESTUDOS DE VIABILIDADE
TÉCNICA, ECONÔMICA E
AMBIENTAL (EVTEA)

A Dynatest tem desenvolvido estudos e 

projetos de EVTEA na úl�ma década em 

mais de 3 mil km de rodovias com elevado 

volume de tráfego e significa�va importân-

cia modal. Os estudos compreendem coleta 

de dados de campo, estudos de tráfego, 

estudos ambientais, alterna�vas de ante-

projeto, análise de quan�ta�vos e custos, e 

análise socioeconômica das alterna�vas do 

empreendimento.

A Dynatest desenvolve estudos e projetos 

rodoviários e aeroviários atuando nos 

setores privado e público. 

O EVTEA é o mais importante estudo prévio 

ao projeto execu�vo de um empreendi-

mento. A par�r dele, são avaliados os 

impactos e bene�cios sociais, econômicos e 

ambientais de obras que envolvam pavi-

mentação e demais empreendimentos 

viários. Essa ampla análise assegura uma 

coleta de dados relevantes, maior eficiência 

no inves�mento de recursos e a iden�fica-

ção das alterna�vas mais viáveis para 

execução do empreendimento.



· Estudos de Viabilidade Técnica, 

 Econômica e Financeira rodoviários;

· Estudos de demanda – Tráfego;

· Avaliações Estruturais e Funcionais, 

Projetos de Restauração de Pavimentos

 Rodoviários e Aeroviários;

· Projetos Básicos e Execu�vos de 

Implantação Viária e Aeroviária;

· Estudos de Excesso de Carga;

· Estudos e Análises com a u�lização do 

HDM 4;

· Estudos e Cálculos de PCN aeroviários;

· Avaliação e Estudos de Segurança 

Rodoviária u�lizando o programa iRAP;

· Estudos gerais e abrangentes de 

infraestrutura em nível de rede, 

abrangendo, por exemplo, 50.000 km 

de vias estaduais e federais;

· Estudos e Projetos Ambientais;

· Controle de Qualidade de Projeto;

· Projetos de Restauração de 

Pavimentos;

· Projetos do �po CREMA (Contratos de 

Restauração e Manutenção);

· Orçamentação de obras com Sicro 2, 

Novo Sicro, SINAPI.

www.dynatest .com.br
®

Estudos e Projetos

ESTUDOS E PROJETOS 
RODOVIÁRIOS E 
AEROVIÁRIOS

A Dynatest possui em seu corpo técnico 

engenheiros mul�discipl inares que 

desenvolvem estudos e projetos diversos, 

de elevada complexidade, a depender da 

expecta�va e necessidade do cliente. Sua 

equipe atua nos mais diversos �pos de 

estudos e projetos no setor de infra-

estrutura rodoviária e aeroportuária, e é 

pioneira na u�lização de metodologias 

inovadoras, como o Building Informa�on 

Modeling (BIM).

Buscando sempre atualização em relação 

às novas metodologias de estruturação 

rodoviária, bem como o desenvolvimento 

de so�wares gerenciais e u�lização dos 

recursos disponibilizados por novos e 

modernos equipamentos, a Dynatest 

detém a capacidade de desenvolvimento 

de estudos e projetos interdisciplinares e 

customizados para cada caso.

AMPLA ATUAÇÃO EM 
INFRAESTRUTURA 
RODOVIÁRIA E 
AEROPORTUÁRIA 

PRINCIPAIS SERVIÇOS:


