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TÍTULO 

INSTRUÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO  

IP-13 GOINFRA – Projeto de Drenagem 

SERVIÇOS RELACIONADOS 

    

Definição e especificação dos serviços constantes do Projeto de Drenagem Básico e Executivo, 
necessários para a elaboração dos Projetos de Engenharia Rodoviária no âmbito da GOINFRA.
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1. OBJETIVO 

 Definir e especificar os serviços constantes do Projeto de Drenagem, nos Projetos de 
Engenharia Rodoviária da GOINFRA, estabelecendo as metodologias, procedimentos e formas 
de apresentação a serem seguidos, para Projeto Básico e Projeto Executivo. 

 

2. REFERÊNCIA NORMATIVA 

Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás – DERGO – IS-08 Instruções para Projeto 
Drenagem; 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT - Diretrizes Básicas de 
Projetos Rodoviários – 2006. 

 

3. DEFINIÇÕES 

Para efeitos desta instrução de projeto são adotadas as definições a seguir:  

 a) Drenagem de transposição de talvegues: Dispositivos que tem o objetivo de 
eliminar águas pertencentes à bacia que, por imperativos hidrológicos, devam ser desviadas 
para não comprometer a estrutura da rodovia. Tais dispositivos podem ser: Bueiros; Pontes e 
Pontilhões. 

 b) Drenagem superficial: Dispositivos que tem o objetivo de interceptar, captar e 
conduzir o deságüe seguro das águas provenientes de suas áreas adjacentes e aquelas que 
se precipitem sobre o corpo estradal, resguardando a segurança e a estabilidade do mesmo. 
Os dispositivos podem ser: valetas de proteção de corte; valetas de proteção de aterro; sarjetas 
de corte; sarjetas de aterro; valeta de canteiro central; descida d’água; saídas d’água; caixas 
coletoras; bueiros de greide; dissipadores de energia; escalonamento de taludes; corta-rios; 
drenagem de alívio de muros de arrimo. 

 c) Drenagem do pavimento ou subsuperficial: Dispositivos que tem o objetivo de 
defender o pavimento das águas que possam danificá-lo, originárias de infiltrações diretas das 
precipitações pluviométricas e aquelas provenientes de lençóis d’água subterrâneos. São 
dispositivos da drenagem de pavimento: camada drenante; drenos rasos longitudinais; drenos 
laterais de base; drenos transversais. 

 d) Drenagem subterrânea ou profunda: Dispositivos que tem o objetivo de interceptar 
e rebaixar o lençol d’água subterrâneo para impedir a deterioração progressiva dos suportes 
das camadas longitudinal dos terraplenos e pavimentos. Os dispositivos são: drenos profundos; 
drenos espinha de peixe; colchão drenante; drenos sub-horizontais; valetões laterais; drenos 
verticais. 
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 e) Drenagem de travessia urbana: Dispositivos que tem o objetivo de promover de 
forma satisfatória o escoamento das águas das áreas urbanas, assegurando o trânsito público 
e protegendo a rodovia e propriedades particulares dos efeitos danosos das chuvas intensas. 
Os dispositivos de travessia urbana são: sarjetas; bocas-de-lobo; poços-de-visita, galerias.  

 

4. FASES DO PROJETO 

O Projeto Geométrico será elaborado ao longo de 2 fases:  

a) Fase de Projeto Básico;  

b) Fase Projeto Executivo. 

 

5. ELABORAÇÃO DO PROJETO 

5.1 – Fase de Projeto Básico 

A fase de Projeto Básico definirá a concepção do projeto de drenagem, gerando 
subsídios para a escolha da melhor solução, através da análise dos elementos básicos 
condicionantes do projeto. Nesta fase, em relação às obras de drenagem, serão definidos: 
número, natureza, localização provável, aspectos locais considerados, condições de acesso, 
aproveitamento de materiais e mão-de-obra da região com tipos, estimativa de quantidades e 
estimativa de custos. 

 

5.1.1 – Elementos Básicos 

Serão considerados os seguintes elementos básicos condicionantes do projeto: 

a) Estudos hidrológicos: elaborados para o Projeto de Engenharia, necessários 
para a determinação da descarga em cada ponto e indispensáveis para a 
fixação das seções a adotar e as condições de escoamento. 

b) Projetos geométricos, de terraplenagem e de pavimentação, fase de Projeto 
Básico, elaborados para o Projeto de Engenharia, definirão as obras de 
drenagem a projetar, bem como os estudos complementares a realizar. 

c) Estudos topográficos elaborados em sua fase de Projeto Básico para o Projeto 
de Engenharia, deverão ser complementados a fim de definir a implantação das 
obras de drenagem, utilizando medidas específicas para este fim. 
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d) Estudos geotécnicos elaborados em sua fase de Projeto Básico para o Projeto 
de Engenharia, deverão ser complementados a fim de definir e caracterizar 
materiais e condições de fundação das obras a serem projetadas. 

e) No caso de rodovia já implantada, os dispositivos de drenagem existentes serão 
cadastrados e vistoriados, verificando-se a suficiência de vazão e o estado de 
conservação. Os dispositivos identificados como problemáticos serão objeto de 
estudos específicos com o objetivo de proceder ao reparo ou substituição 
daqueles que se encontrem danificados. 

 

5.1.2 – Estudos de alternativas 

Serão estudadas as diversas alternativas de soluções, considerados os aspectos 
exeqüíveis, condições de funcionamento, materiais a utilizar, métodos e equipamentos. 
Também os aspectos arquitetônico e paisagístico serão levados em conta.  

Procurar-se-á preservar os talvegues existentes, restringindo ao mínimo a supressão 
para manter a rede fluvial e as nascentes. 

Listadas as alternativas exeqüíveis, todas serão pré-dimensionadas, com base nas 
normas e especificações vigentes, oportunidade em que se levará em conta a possibilidade de 
reaproveitamento e padronização das soluções, dos materiais, equipamentos e mão-de-obra. 

A seguir, serão estimados os quantitativos e custos para cada solução. 

 

 5.2 – Fase de Projeto Executivo 

Na fase do Projeto Executivo de Drenagem, deverão ser definidas e detalhadas todas 
as soluções para o sistema de drenagem da rodovia, bem como realizada a relação de todos 
os elementos necessários à construção da obra. 

A escolha da solução definitiva será efetuada de acordo com os critérios técnicos, 
econômico, estético e administrativos, utilizando preferencialmente os sistemas e dispositivos 
de drenagem definidos no Manual de Drenagem de Rodovias, do DNIT (versão vigente) 
adotado pela GOINFRA, devendo abranger, de acordo com a necessidade, os seguintes 
sistemas de drenagem: Drenagem de transposição de talvegues; Drenagem superficial; 
Drenagem do pavimento ou subsuperficial; Drenagem subterrânea ou profunda e Drenagem de 
travessia urbana. 

Após as soluções serem devidamente aprovadas, deverão ser relacionados todos os 
elementos necessários à construção da obra, sendo desenvolvidos do seguinte modo: 

a) As diversas estruturas que compõem o projeto de drenagem serão 
dimensionadas pelos métodos e fórmulas consagradas devendo, ser 
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apresentada a memória de cálculo em que constem as normas e especificações 
adotadas, as hipóteses de cálculos, os valores dos condicionantes do projeto, as 
verificações de trabalho e os esforços e taxas resultantes. 

b) Desenhos de execução: definidos por plantas, gráficos e tabelas; neles se 
incluem a locação em planta, o perfil; possíveis escavações, regularizações e 
contenções que se fizerem necessárias; as dimensões de todas as peças; os 
materiais construtivos de cada uma, com especificações e quantitativos 
perfeitamente definidos; os planos de lançamento ou montagem, escoramento, 
processos construtivos, acabamentos e providências especiais para a execução 
da obra, caso a mesma necessite.  

Quando for o caso distinguir no desenho os dispositivos existentes, os 
dispositivos a serem demolidos, os dispositivos a serem prolongados, e os 
dispositivos projetados através de legendas bem definidas. Informar os 
elementos essenciais ao claro entendimento do sistema de drenagem existente 
em relação ao projetado, como por exemplo o tipo de OAE e comprimento. Os 
Projetos-tipo dos Dispositivos de Drenagem devem atender ao desenho no 
álbum de Projeto-tipo de Dispositivo de Drenagem, do DNIT, ou outro adotado 
pela GOINFRA. 

c) Especificações, quantitativos e custos: todos os serviços a serem executados 
deverão possuir especificação correspondente, de acordo com as Normas e 
especificações da GOINFRA. Em caso de inexistência, apresentar 
Especificações complementares, nos mesmos moldes. 

 As quantidades de serviços serão determinadas de forma coerente com seus 
custos determinados de acordo com a metodologia vigente na GOINFRA; 

d) Plano de execução da obra: serão definidas as condições de execução da obra, 
tais como prazos de execução e quantificação dos equipamentos e pessoal 
técnico, indicação do canteiro da obra e posição das instalações, jazidas e 
fontes de materiais, com suas distâncias de transporte e acessos. Ao final da 
Fase de Projeto Executivo deve ser montada uma planilha para todos bueiros, 
com os seguintes dados: 

 N° da bacia 

 Estaca de localização 

 Tipo de bueiro / dimensão 

 Comprimento (esq. / dir.) 

 Lado de montante 

 i% (declividade) 
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 Esconsidade 

 Carga hidráulica 

 Velocidade 

 Escavação / Reaterro 

 Boca / Caixa 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Casos específicos e a típicos, que por ventura não se enquadrem nas 
especificações e normas da GOINFRA, deverão sempre ser apresentados formalmente pela 
empresa projetista e/ou profissional projetista, ao departamento responsável pelos Projetos 
Rodoviários da GOINFRA, para que o mesmo analise o caso e defina como deverá ser 
conduzido os estudos específicos, bem como o projeto. 

 

7. APRESENTAÇÃO 

7.1 - Fase de Projeto Básico 
 

 O Projeto de drenagem, nesta fase, será apresentado através do Relatório Final/Básico, 
devendo compreender os seguintes volumes: 
 

RELATÓRIO BÁSICO/FINAL 

 

DISCRIMINAÇÃO 

 

TÍTULO 

FORMATO 

Minuta Impressão 
definitiva 

Relatório do 
Projeto Básico 

− Quadro estimativo de quantidades e 
códigos; 
− Discriminação dos serviços, distâncias de 
transporte e quantidades. 

A4 A4 

Projeto Básico 
de execução 

− Plantas e desenhos-tipo dos diversos 
dispositivos de drenagem utilizados; 
− Planta esquemática da localização das 
obras de drenagem; 

A3 A3 
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Orçamento 
Básico 

 
− Relação dos serviços a executar; 
− Custos de cada serviço. 

A4 A4 

Todos os arquivos gerados deverão ser entregues também em meio digital, sendo uma 
cópia de todos os arquivos em formato não editável (PDF) e em uma em arquivos editáveis, 
com extensões usuais e que estejam compatíveis com os utilizados pela GOINFRA, tais como: 

• Arquivos de Imagens em Shape com extensão da ferramenta usada na área 
de projeto rodoviário; 

• Arquivos de texto em (.doc); 

• Arquivos de Planilha eletrônica em (.xls); 

• Plantas em (.dxf) e  (.dwg), compatíveis com softwares CAD; 

Os profissionais envolvidos no estudo, deverão realizar a devida consulta ao setor de 
projetos rodoviários da GOINFRA, a fim de se informar sobre as extensões dos arquivos 
digitais a serem entregues. 

 
 

7.2 - Fase de Projeto Executivo 
 
Na Fase de Projeto Executivo, o Projeto de Drenagem será apresentado através do 

Relatório Final de Projeto Executivo de Engenharia a que corresponde, compreendendo os 
seguintes volumes: 

 
 

RELATÓRIO FINAL 

 

DISCRIMINAÇÃO 

 

TÍTULO 

FORMATO 

Minuta Impressão 
definitiva 

Relatório do Projeto 
 
− Concepção do projeto; 
− Quadro de quantidades e códigos, 
− Discriminação de todos os serviços, 
distâncias de transporte e quantidades. 

A4 A4 

 
− Plantas e desenhos-tipo dos diversos 
dispositivos de drenagem utilizados; 
− Planta esquemática da localização das 
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Projeto de 
execução 

obras de drenagem; 
− Planilhas e quadros 
− Notas de serviço 
− Arquivos digitais das plantas e notas 
de serviços compatíveis com “Software” 
de CAD 

 

A3 

 

A3 

Memoria 
Justificativa 

 
− Justificativa e detalhamento das 
soluções propostas no projeto. 

A4 A4 

Orçamento 
− Relação dos serviços a executar; 
− Custos de cada serviço; 
− Cronograma físico; 
− Relação do equipamento mínimo; 
 

A4 A4 

Todos os arquivos gerados deverão ser entregues também em meio digital, sendo uma 
cópia de todos os arquivos em formato não editável (PDF) e em uma em arquivos editáveis, 
com extensões usuais e que estejam compatíveis com os utilizados pela GOINFRA, tais como: 

• Arquivos de Imagens em Shape com extensão da ferramenta usada na área 
de projeto rodoviário; 

• Arquivos de texto em (.doc); 

• Arquivos de Planilha eletrônica em (.xls); 

• Plantas em (.dxf) e  (.dwg), compatíveis com softwares CAD; 

Os profissionais envolvidos no estudo, deverão realizar a devida consulta ao setor de 
projetos rodoviários da GOINFRA, a fim de se informar sobre as extensões dos arquivos 
digitais a serem entregues. 


