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TÍTULO 

INSTRUÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO  

IP-14 GOINFRA – Projeto de Obras de Arte Especiais 

SERVIÇOS RELACIONADOS 

 

Definição e especificação dos serviços constantes do Projeto de Obras de Arte 
Especiais nos Projetos de Engenharia Rodoviária de Implantação e Restauração no âmbito da 
GOINFRA. A presente Instrução de Serviço aplica-se à elaboração de projetos de pontes,  
viadutos e bueiros celulares, em concreto armado e protendido. Estas Instruções de Serviço, 
também, podem ser aplicadas, no que couber, para a elaboração dos Projetos de Reforço 
Estrutural de Obras de arte existentes. 
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1. OBJETIVO 
Definir e especificar os serviços constantes do Projeto de Obras de Arte Especiais nos 

Projetos de Engenharia Rodoviária.  
A presente Instrução de Serviço aplica-se à elaboração de projetos de pontes, viadutos 

e bueiros celulares em concreto armado e protendido.  
No caso de Projeto de Passarela para Pedestre, adotar DNIT: Projeto de passarelas 

para pedestres, devendo os cálculos estruturais serem procedidos de acordo com as normas e 
especificações vigentes.  

Estas Instruções de Serviço também podem ser aplicadas, no que couber, para a 
elaboração dos Projetos de Reforço Estrutural de Obras de Arte existentes. 

 

2. REFERÊNCIA NORMATIVA 

Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás. DERGO – IS-04 Hidrologia 

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

Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo. DER-SP–IP–DE–H00/001 – 2005 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6118/2014 – Projeto de Estruturas de 
Concreto – Procedimento 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6120/1980 – Cargas para o Cálculo de 
Estruturas de Edificações 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 7187/2003 – Projeto de Pontes de 
Concreto Armado e de Concreto Protendido – Procedimento 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 7188/2003 – Carga Móvel Rodoviária e 
de Pedestres em Pontes, Viadutos, Passarelas e outras Estruturas 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6484/2001 – Solo – Sondagens de 
Simples Reconhecimento com SPT – Método de Ensaio. 

 

3. FASES DO PROJETO 

 O projeto de obras-de-arte especiais será desenvolvido em três fases:  

 a) Fase Preliminar 

 b) Fase de Projeto Básico 

 c) Fase de Projeto Executivo 
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4. ELABORAÇÃO DO PROJETO 

4.1 – Fase Preliminar 

Nesta fase serão efetuadas coletas de elementos básicos indispensáveis à elaboração 
do projeto, devendo-se seguir o preconizado no Manual de Projetos de Obras-de-Arte 
Especiais, e no Manual de Construção de Obras-de-Arte Especiais, do DNER, onde couber. 

 

4.1.1 – Coleta de elementos básicos 

Estes elementos serão subdivididos em dois tipos principais:  

a)  Informações de caráter local, de natureza tal que indiquem a finalidade da obra, a 
situação no sistema rodoviário, as condições de acesso, as características regionais e a 
disponibilidade de materiais e mão-de-obra, e permitam a definição do local de implantação da 
obra-de-arte, a adoção do tipo estrutural adequado, a implantação segura das fundações e a 
correta avaliação das ações específicas locais na estrutura.  

b)  Informações do projeto da rodovia, a serem utilizadas na elaboração do projeto da 
estrutura, de forma que as características físicas, geométricas e operacionais, e, principalmente 
a largura da seção transversal da obra-de-arte, sejam determinadas em conformidade com a 
via projetada, incorporando os principais elementos do traçado, de modo a não reduzir a 
capacidade. 

 

4.1.1.1 – Informações Locais 

a) Elementos topográficos  

 Serão cadastradas todas as obras de arte correntes existentes no trecho, informando 
sobre nivelamento do leito, NA, soleiras, muros de testa, cristas de taludes, seção longitudinal 
do talvege, bem como serão anotadas: sua posição, tipo, dimensão, estado de funcionamento 
e conservação. 

 Igualmente serão levantadas, expeditamente, as Obras de Arte Especiais cortadas pelo 
eixo locado, e serão anotados os dados principais como: comprimento, largura, croquis da 
seção longitudinal e transversal, estado de conservação, sistema estrutural, etc. Sob o ponto 
de vista hidráulico, será feito um levantamento batimétrico de 5 em 5 metros, do eixo das obras 
de arte. Outrossim, será levantado o perfil do fundo do rio numa extensão de 100 metros, para 
cada lado do eixo. 

 As obras de arte especiais novas terão seus locais levantados topograficamente e 
batimetricamente. Também serão levantadas as seções longitudinais dos talvegues, com a 
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finalidade de se projetar os bueiros de grota. O levantamento das obras de arte especiais 
obedecerá às seguintes etapas: 

 

 Estaqueamento de 5 em 5 metros, antes e depois de cada barranco, efetuando-
se o nivelamento e contranivelamento. 

 Amarrar por irradiação cada barranco, no mínimo 50 metros a jusante e 50 
metros a montante do ponto de travessia, efetuando o nivelamento do curso 
d'água no trecho. 

 Anotar evidências de enchente máxima, afloramento de rocha e natureza dos 
barrancos. 

 Anotar existência ou não de jazidas de areia e cascalho lavados no local ou 
região. 

 O processo de batimetria a ser empregado para o levantamento das seções do 
leito do curso d’água (processo convencional ou ecobatimetria) deverá ser objeto 
de entendimento entre a projetista e a fiscalização. Paralelamente de posse da 
bacia hidrográfica e do coeficiente de drenagem superficial fornecido pelo 
reconhecimento da região, se calculará a seção de máxima vazão. 

 

b) Elementos hidrológicos 

– Indicação das cotas, épocas e durações das ocorrências de máxima cheia e máxima 
estiagem do curso d'água;  

– Memória de cálculo da determinação da seção de vazão necessária à obra-de-arte, 
com indicação da velocidade máxima das águas no local;  

– Indicação da possibilidade de ocorrência de depósitos no leito, margens e erosões 
no fundo ou nas margens do curso d'água, assim como tendência a divagação do leito do rio e 
eventual transporte de matérias flutuantes nos períodos de cheia;  

– Análise química da água para verificar sobre a possibilidade de ocorrência de águas 
agressivas, tanto sob o aspecto tóxico como sob o aspecto de ação destrutiva;  

– Informações relativas aos serviços de regularização, dragagem, retificações ou 
proteção das margens, em execução e planejados;  

– Informações relativas às obras-de-arte implantadas nas proximidades, tais como tipo 
da estrutura, extensão da obra, número de vãos, altura de construção, vazão, tipo de fundação, 
existência ou não de erosão nas fundações, margens e encontros, ou qualquer outro dado de 
interesse. 

 

c)  Elementos geotécnicos 
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– Sondagens de reconhecimento em número e profundidade tais que permitam a 
perfeita caracterização do subsolo, ao longo de duas linhas paralelas ao eixo locado na 
rodovia, distantes aproximadamente três metros para cada lado, em toda a extensão provável 
da futura obra-de-arte;  

–  Planta de locação das sondagens, referida ao eixo locado da rodovia;  

– Perfis geológicos - geotécnicos e individuais de todas as sondagens, indicando a 
natureza e espessura das diversas camadas atravessadas, profundidades em relação às RN 
da rodovia, índice de resistência à penetração e níveis d'água;  

– Sondagens rotativas ou mistas, quando a fundação for em rocha ou em terrenos que 
apresentem matacões;  

– Relatório das sondagens, indicando o equipamento empregado, descrevendo as 
condições do subsolo explorado e interpretando os resultados obtidos;  

– Em caso de terreno cuja estabilidade possa ser ameaçada pela colocação dos 
aterros de acesso, serão necessários estudos geotécnicos especiais que permitam a 
demonstração de estabilidade do conjunto solo - aterro – obra-de-arte. 

 

d) Elementos complementares:  

– Nomenclatura da rodovia, S.R.E., trecho, subtrecho e estaca ou quilômetro em que 
se implantará a obra e nomes dos obstáculos a serem transpostos;  

– Descrição dos aspectos locais que interessarão ao projeto, tais como: proximidade 
de centros urbanos, gabaritos a obedecer, necessidade de passeios para pedestres e guarda-
corpos especiais, pista para bicicletas ou carroças, drenagem, passagens de tubulações, 
postes de iluminação, aspectos paisagísticos a considerar e quaisquer outros informes 
especiais necessários;  

– Meios de acesso à região onde se situará a obra e ao local;  

– Informações sobre a existência de jazidas de materiais que possam ser empregados 
na execução da obra, discriminando tipos disponíveis, quantidades e custos;  

– Informações sobre a possibilidade de aproveitamento de mão-de-obra da região, 
discriminando tipos, quantidades disponíveis e salários normais;  

– Condições de obtenção de água e análise química;  

– Informações sobre as possibilidades de apoio da região, tais como: energia, 
habitações, comunicações, transportes, bancos e outros. 
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4.1.1.2 – Informações do Projeto da Rodovia 

a) Classe da Rodovia, segundo o IP-08 GOINFRA - Projeto Geométrico. 

b) Características físicas e geométricas do traçado, seções transversais, apresentadas 
em planta e perfil.  

c) Características técnicas do projeto, necessárias à fixação das características 
operacionais e período do projeto.  

d) Normas Técnicas Brasileiras e especificações e normas da GOINFRA e do DNIT em 
vigor e/ou especificações complementares existentes. 

 

4.2 – Fase de Projeto Básico 

Em função da análise dos elementos topográficos, hidrológicos, geotécnicos e  
complementares e das informações do projeto da rodovia, levantados na fase preliminar, será 
elaborado o projeto da obra-de-arte nesta fase, que se constituirá de:  

a) Definição da concepção do projeto;  

b) Estudo de alternativas para a travessia, no que respeita ao local de implantação da 
obra;  

c) Estudo das soluções estruturais exequíveis, em decorrência do exame do local de 
implantação, com definição, para cada solução proposta, do comprimento total da obra, número 
de vãos, características geométricas principais, lajes de transição, extensão dos aterros de 
acesso e fundações;  

d) Pré-dimensionamento das alternativas selecionadas, com estimativas de quantidades 
e custos e total justificativa para cada solução conforme o caso;  

e) Escolha da solução, optando por aquela que melhor atenda aos critérios técnicos, 
econômicos e administrativos e requisitos operacionais para a rodovia. Considerar os aspectos 
arquitetônicos e paisagísticos da obra;  

f) Memória de cálculo estrutural da solução adotada definindo as principais seções e 
elementos de relevância na estrutura, constando as verificações de resistência e quantidade 
aproximada de armadura;  

g)  Elaboração de desenhos contendo, no mínimo, os dados relacionados nos seguintes 
itens:  

– Elementos topográficos  

 • mapa de situação da região de influência da obra;  
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 • planta e perfil do local de implantação da obra, contendo a estrutura, os 
acessos, greides, estaqueamento e ocorrências como, vias, rios, lagos, com respectivos 
gabaritos e cotas; 

 • local da obra, com curvas de nível espaçadas de forma a permitir a perfeita 
caracterização dos taludes dos cortes, aterros;  

 • interseção da saia de aterro com o terreno natural;  

 • seções transversais pelos apoios, mostrando a implantação das fundações. 

 

– Elementos geotécnicos: perfil longitudinal do terreno, constando os dados das 
sondagens de reconhecimento para cada apoio, perfil provável do subsolo, indicando a taxa de 
resistência encontrada no cálculo, tipo e dimensões das fundações com as cargas máximas 
permitidas.  

– Elementos hidrológicos: nível normal e de máxima enchente e seção de vazão 
calculada.  

– Elementos geométricos: declividade transversal e longitudinal, elementos de curvas 
verticais e horizontais, valor e posição de gabaritos mínimos da passagem superior ou inferior, 
coordenadas dos eixos dos pilares.  

– Drenagem superficial: esquema de drenagem pluvial sobre o tabuleiro e acessos.  

– Desenhos de estrutura: desenho de forma, com elevações, plantas, cortes 
longitudinais e transversais, detalhes estruturais, especialmente de encontros, tipos, 
posicionamento e dimensões dos aparelhos de apoio, detalhes arquitetônicos e locação da 
obra em planta e perfil, incluindo fundações. Indicar, ainda, no desenho principal, as 
especificações de materiais, cargas móveis ou eventuais sobrecargas adotadas, incluindo as 
decorrentes do processo executivo previsto. 

 

4.3 – Fase de Projeto Executivo 

Esta fase compreenderá o detalhamento do projeto elaborado na fase anterior, e 
aprovado, através da determinação e preparação dos seguintes elementos necessários à 
execução da obra:  

a) Cálculos estruturais 

b) Desenhos 

c) Especificações 
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d) Quantitativos 

e) Orçamento e plano de execução 

 

4.3.1 – Cálculos Estruturais 

Serão executados de acordo com as normas e especificações vigentes, 
compreendendo:  

a) Descrição minuciosa do sistema estrutural 

b) Hipóteses gerais de cálculo 

c) Cálculo dos esforços solicitantes, devidos às cargas permanentes, móveis, 
acidentais e outras, para cada elemento estrutural 

d) Dimensionamento e verificação da resistência de todos os elementos estruturais 

e) Detalhamento e Cobrimento 

f) Verificação das taxas de trabalho de todos os materiais e sua compatibilidade com 
as especificações 

g) Demonstração de compatibilidade das fundações com a natureza do solo 

Quando os cálculos estruturais são efetuados com auxílio de computadores, fornecer 
detalhadamente, informações sobre o programa utilizado, dados de entrada e resultados 
obtidos. 

 

4.3.2 – Desenhos 

Deverão ser apresentados todos os elementos necessários à execução da obra, 
condizentes com os cálculos. 

 

4.3.2.1 – Desenhos de Formas 

Deverão conter as dimensões de todos os elementos estruturais componentes, as 
cotas necessárias à definição geométrica da obra (elevações, plantas, cortes longitudinais e 
transversais, detalhes estruturais e arquitetônicos e locação da obra em planta e perfil), classe 
no que se refere às cargas móveis, a especificação do concreto, taxas de trabalho do terreno 
de fundação ou cargas nas estacas, aberturas provisórias para fases de construção e retirada 
de formas, e definitivas para inspeção rotineira e permanente, bem como a previsão de locais 
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para montagem de macacos, para substituição de aparelhos de apoio. Deverão, ainda, constar 
dos desenhos de forma, sempre que necessário, as contra flechas, apoios auxiliares para 
escoramentos e quaisquer outros detalhes que possam contribuir para a perfeita execução dos 
serviços. 

 

 

4.3.2.2 – Desenhos de Armação 

Deverão indicar o tipo de aço, disposição relativa às peças na estrutura e dimensões 
das barras, quantidades, bitolas, forma, número das posições e espaçamento das barras ou 
cabos, tipos e detalhes de emendas ou ligações a serem executados, ganchos e raios de 
curvatura adotados nas barras curvadas, cobrimentos, bem como, prever espaços para 
lançamento do concreto e utilização de vibradores.  

Cada folha deverá conter uma lista geral das armaduras de todos os elementos 
estruturais apresentados; dessa lista devem constar os comprimentos unitários e totais de cada 
posição, os pesos totais das diversas bitolas e o peso de toda a armadura representada no 
desenho. 

 

4.3.2.3 – Desenhos de Execução 

Deverão indicar a sistemática construtiva prevista, planos de concretagem, juntas 
obrigatórias e optativas, planos e tabelas de protensão, desenhos de escoramento 
convenientemente dimensionados de acordo com o plano de concretagem proposto, indicando 
sequência de execução e descimbramento, bem como as deformações previstas.  

Deverão também ser apresentados desenhos de cimbramentos especiais, tais como 
vigas articuladas; "leques", arcos e outras estruturas que permitam o escoramento de grandes 
vãos.  

Os acabamentos - pavimentação, dispositivos de drenagem, guarda-corpo, iluminação 
e sinalização e as providências especiais na execução dos aterros de acesso também deverão 
ser representados. 

 

4.3.3 – Especificações – Quantitativos 

Todos os serviços executados deverão se basear nas composições de custos unitários 
da Tabela de Obras Rodoviárias da GOINFRA. 

No caso de não existir composição para o serviço, deverá ser apresentada 
composição complementar, conforme DNIT.  
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Em casos excepcionais, para determinado tipo de serviço, incluir composição 
Particular, apresentada nos mesmos moldes das composições da GOINFRA e devidamente 
justificada.  

As quantidades dos serviços a executar e todos os materiais a serem empregados 
deverão ser discriminados, pormenorizadamente, e calculados com base nas definições da 
Especificação Correspondente. 

 

4.3.4 – Orçamento e Plano de Execução 

Na elaboração do orçamento serão definidos e discriminados todos os serviços a 
serem executados, as quantidades e os custos correspondentes, determinados de acordo com 
a Tabela da GOINFRA, e respeitados os dispositivos das composições.  

O Plano de execução da obra será definido através de texto explicativo e elaboração 
dos seguintes documentos:  

a) Cronograma físico, com prazos e datas favoráveis para inicio dos serviços 

b) Relação do equipamento mínimo previsto para a execução dos serviços 

c) Cronograma de utilização dos equipamentos 

d) Relação do pessoal técnico necessário para a execução dos serviços 

 e) Lay-out do canteiro de obras, posicionando as instalações, jazidas, fontes de 
materiais e acessos, com respectivas dimensões. 

 

5. APRESENTAÇÃO 

5.1 – Fase Preliminar 
 

A apresentação dos trabalhos nesta fase, será feita através do Relatório Preliminar do 
Projeto de Engenharia a que corresponde, e compreenderá o seguinte volume: 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Volume Espécie Produtos Formato 

1 Relatório dos 
Estudos Preliminares 

− Texto informativo do Projeto. 

− Desenhos e plantas relativo aos 

A4 
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 elementos topográficos, hidrológicos, 
geotécnicos e do projeto da rodovia, 
levantados na fase preliminar. 

 

 

A3 

 
 
5.2 – Fase de Projeto Básico 
 

A apresentação do projeto de Obras de Arte Especiais, nesta fase, dar-se-á através do 
Relatório Básico/Final do Projeto Executivo/Básico de Engenharia a que corresponde, e 
compreenderá: 

RELATÓRIO BÁSICO 

Volume Espécies Produtos  Formato 

1 
 
 
3 

Relatório do Projeto Básico 
 

Memória justificativa do 
projeto básico 

 
− Memorial descritivo e justificativo 
da solução estrutural adotada 

A4 

2 Projeto Básico de Execução 
 

− Desenhos e plantas relativas a 
concepção estrutural da obra A3 

 
4 Orçamento Básico das 

Obras 

− Relação dos serviços a executar;  
− Custos de cada serviço;  
−Cronograma físico;  
−Relação do equipamento mínimo;  
− Lay-out do canteiro de obras, 
acessos, instalações, jazidas e 
fonte de materiais 

 

A4 
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5.3 – Fase de Projeto Executivo 

A apresentação do projeto nesta fase será através do Relatório Final do Projeto 
Executivo de Engenharia a que corresponde, e compreenderá os seguintes volumes: 

RELATÓRIO FINAL 

 

VOLUME 

 

DISCRIMINAÇÃO 

FORMATO 

Minuta Impressão 
definitiva 

1 
Relatório do Projeto e Documentos para  
Concorrência  
−Texto informativo do projeto, resumo dos estudos, 
especificações, quantitativos e todos os elementos 
necessários à licitação da obra. Conterá elementos 
topográficos, hidrológicos e geotécnicos. 

A4 A4 

2 
Projeto de Execução 
− Desenhos, plantas, perfis e seções transversais e 
típicas, para fins de visualização e esclarecimento, 
da solução estrutural da obra-de-arte, contendo 
detalhamento das fundações, infra e mesoestrutura, 
cimbramento, fôrmas, armação elementos 
geométricos, elementos de segurança, drenagem e 
iluminação.  
− Arquivos digitais das plantas , perfis e seções 
transversais compatíveis com “Software” de CAD 

A1/A3 A3 

3 

Anexo 3B 

Memória Justificativa  
−  Memorial do projeto elaborado 
 
Memória de Cálculo das Estruturas 

A4 

A4 

A4 

A4 

4 
Orçamento das Obras  
− Quadros demonstrativos dos custos de 
construção;  
− Cronograma físico;  
− Relação do equipamento mínimo;  
− Cronograma de utilização dos equipamentos; 

A4 A4 

 Cumpre observar que na Minuta do Volume 2 – Projeto de Execução, os projetos devem 
ser apresentados em pranchas formato A1, dobradas em formato A3. 


