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MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA NAS RODOVIAS DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 

 

O MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO aqui 
apresentado tem por finalidade estabelecer as diretrizes para execução dos serviços 
técnicos profissionais especializados destinados a elaboração dos Estudos e 
Projetos Básicos de Engenharia rodoviária necessário às obras de restauração da 
pavimentação, visando à adequação de capacidade e segurança da rodovia, em 
atendimento ao comando da Lei 8.666/93, de 21.06.1993, em particular ao que 
estipula o art. 6º, inciso IX; art. 7º; art. 12 e o art. 13; da Lei Federal 5.194, de 
24.12.1966, cabendo à empresa licitante e futura contratada o pleno e rigoroso 
cumprimento de todos os postulados legais pertinentes, inclusive as normas técnicas 
da ABNT e do DNIT, em particular quanto à publicação IPR-726 – Diretrizes para 
elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários, escopo básico/Instruções de 
Serviços – 3ª edição – 2006, ou em suas formas mais recentes; normas e instruções 
do DER-RJ; do meio ambiente ( art. 225, inc.IV, da CF), Lei nº 6.938/81, Resolução  
CONAMA nº 237/97 e Resoluções do CONFEA, entre  outras pertinentes em suas 
formas mais recentes. 

 

1. DEFINIÇÃO: 

Para fins deste manual define-se o Projeto Básico como sendo o “conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com o nível de precisão adequado, para 
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos 
métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos” – conforme 
constante do art. 6º, inciso IX da Lei Nº 8.666, de 21.06.1993. 

1.1 Este manual comtempla as normas gerais a serem aplicadas na elaboração 
dos Projetos de Engenharia rodoviária no âmbito da Fundação DER-RJ. Para 
caracterização do presente objeto, deverá ser rigorosamente observado 
o contido no item 6 – Condições Particulares adiante, onde se define o 
objeto a ser atendido pelo Projeto Básico e fornece outras normas e 
instruções complementares. 

1.2 Projetos de Engenharia com entregáveis na metodologia BIM – Em face 
do contido nos comandos dos Decretos Federal nº 9.377, 15.05.2018 e 
Estadual nº 46.471, 24.10.2018, que tratam da implantação do programa 
estratégia BIM – Building Information Modelling, modelagem BIM 3D, 
doravante – obrigatoriamente – os projetos de engenharia deverão ser 
entregues em arquivos digitais editáveis elaborados com softwares que 
possuam características BIM, a exemplo do Civil 3D, Revit e NavisWorks. 

Assim, no início do projeto a contratada assinará um termo de compromisso 
no qual os entregáveis deverão ter seus arquivos exportados em formatos que 
possibilitem a interoperabilidade com o software Civil 3D, Revit e Navisworks. 

1.3 Com vistas a dirimir eventuais dúvidas quanto ao conceito de Projeto Básico 
contido na Lei Nacional de Licitações/LNL (8.666/93) e integralmente 
adotado no presente Manual, transcreve-se aqui produção de decisão 
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saneadora do TCU no sentido de que “(...) nas licitações de obras rodoviárias, 
seja considerado como Projeto Básico exigível pela Lei nº 8.666/93, o Projeto 
Final de Engenharia denominado pelos órgãos licitantes de Projeto Executivo, 
sem prejuízo da exigência do Projeto Executivo definido pela mesma Lei 
(art.6º, inciso X)” (Acórdão nº 67/2002 – Plenário, rel. Ministro Valmir 
Campelo; invocado no Acórdão nº 1.684/2003 – Plenário, rel. Ministro Marcos 
Vilaça. 

1.4 Relativamente ao “nível de precisão adequado” tratado na definição de   
Projeto Básico, conforme art. 6º, IX, da Lei 8.666/93, competirá a licitante e 
futura contratada observar o que dispõe a Resolução 361/91, de 10 de 
dezembro de 1991 do CONFEA, que estabelece como característica de um 
Projeto Básico a definição de quantidades e dos custos de serviços e 
fornecimentos com precisão compatível com o tipo e porte da obra, de tal 
forma a ensejar a determinação do custo global da obra com precisão de mais 
ou menos 15%, art. 3º, alínea “f” da referida Resolução. 

1.5 Caberá a Fiscalização do Contrato, no que couber, atentar para as 
recomendações contidas na publicação IPR-739 (2010) - Diretrizes Básicas 
para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários / Instruções para 
acompanhamento e análise. 

1.6 Toda documentação técnica elaborada pela Contratada relativa aos Projetos, 
será de propriedade exclusiva da Fundação Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado do Rio de Janeiro – DER-RJ, que dela se utilizará 
conforme lhe convier. 

1.7 É vedada a Contratada dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, 
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execução dos 
serviços objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com 
prévia, formal e expressa autorização da Fundação DER-RJ. 

 

2. ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Projeto Básico de Engenharia deverá conter os seguintes elementos: 

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulações durante as fases de elaboração do projeto 
executivo, e de realização das obras, serviços e montagens; 

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais, componentes, 
sistemas construtivos e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas 
especificações, de forma a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, 
sem frustra o carácter competitivo para sua execução; 

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra; 
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e) Subsídios para montagem da licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 

f) Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos dos materiais, mão-de-obra e transportes propriamente 
avaliados. 

g) Estudos ambientais concernentes às áreas de influência do empreendimento 
proposto e projetos ambientais que contenham a identificação, o detalhamento, a 
quantificação e o orçamento das medidas preventivas e corretivas de proteção 
ambiental dos meios físico, biótico e antrópico afetados ou impactados pelas 
atividades rodoviárias, que serão geradas pelas obras de construção planejadas, 
incluindo a reabilitação ou recuperação de passivo ambiental. 

h) Estudos ambientais coerentes com a área em que a Rodovia RJ-149 está inserida e 
sua importância, por representar um dos blocos de Mata Atlântica, sendo área 
estratégica na proteção deste bioma dentro do Estado do Rio de Janeiro. São áreas  
legalmente protegidas com a finalidade de assegurar sua preservação dos 
remanescentes de floresta ombrófila, sua biodiversidade e a proteção dos mananciais, 
garantindo desta forma a variabilidade genética de flora e fauna, o abastecimento 
constante dos mananciais e os benefícios ambientais de um ecossistema equilibrado. 

i) Quando necessário, em caso de divergências para escolha de soluções, deverá ser 
apresentado à Fiscalização do Contrato (DER-RJ) avaliação técnica econômica das 
propostas de soluções ,seja de contenções, proposta de pavimentos, entre outros. 
Para que seja analisada pela administração a proposta mais vantajosa. 

 

2.2 FASE DE ESTUDOS  

A fase de estudos caracteriza-se pelos levantamentos de dados e realização de 
estudos específicos com a finalidade do estabelecimento do projeto para implantação, 
pavimentação e/ou restauração da rodovia, sendo, portanto, uma fase de diagnóstico, 
de concepções e de recomendações baseadas nas conclusões dos estudos 
desenvolvidos, mediante a apresentação das diversas alternativas selecionadas e 
estudadas. Todos os estudos apresentados nesta etapa deverão ser aprovados pela 
Fiscalização do Contrato do DER-RJ.  

Nesta fase serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

Coleta e Análise dos Dados Existentes 
Estudos de Tráfego 
Estudos de Segurança de Trânsito 
Elaboração do Plano Funcional 
Estudos da Componente Ambiental 
Estudos Geológicos  
Estudos Geotécnicos 
Estudos Hidrológicos 
Estudos Topográficos  
 

2.2.1 COLETA E ANÁLISE DE DADOS EXISTENTES 

a) Identificação do trecho com base no Plano Rodoviário Estadual; 
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b) Informação sobre o trecho (extensão, região, classificação, períodos chuvosos, 
natureza dos solos, principais cursos d’água, cruzamentos rodoviários mais 
significativos), entre outras informações pertinentes; 

c) Informações sobre dados técnicos da rodovia, a exemplo dos projetos, cadastros, 
“as built”, históricos eventualmente existentes, relatórios das manutenções e/ou 
conservação; 

d) Informes de natureza ecológica, hidrológica, e topográfica sobre a região, entre 
outros; 

e) Mapeamento de todos os pontos críticos existentes identificados na rodovia, que 
deverão ser entregues antes da elaboração do plano funcional conforme orientação da 
fiscalização. 

 

2.2.2 ESTUDOS DE TRÁFEGO 

Estes estudos terão por objetivo avaliar o comportamento do tráfego da rodovia, por 
subtrecho homogêneo, no período da vida útil, contado a partir da liberação do trecho 
ao tráfego, com base nos dados existentes da rodovia. Para efeito deste escopo, 
entende-se por subtrecho homogêneo, aquele que possui as mesmas características 
geométricas e operacionais, bem como os mesmos volumes e composições de 
tráfego. 

Previamente ao início dos serviços deverá ser apresentado um Plano de Contagens 
de Tráfego para aprovação da Fiscalização do Contrato (DER/RJ). 

Os Estudos de Tráfego deverão abranger as seguintes atividades: 

a) Contagens volumétricas, direcionais e classificatórias; realizadas, no mínimo, 
durante 07 (sete) dias consecutivos, durante 24 (vinte e quatro) horas, realizadas em 
pontos que caracterizem as variações de tráfego do trecho em estudo. 
Complementarmente devem ser executadas, nas horas de maior demanda (“pico”), 
contagens volumétricas de pedestres, motociclistas e ciclistas nos locais em que a 
análise de acidentes revelarem tal necessidade, inclusive nas interseções; 

b) Pesquisas de Origem-Destino, sempre que houver a possibilidade de se captar 
Tráfego Desviado; 

c) Na obtenção dos fatores de sazonalidade devem ser utilizados dados existentes de 
praças de pedágio, bem como aqueles provenientes de contagens volumétricas 
classificatórias, realizadas num período mínimo de um ano. Preferencialmente, estas 
contagens devem ter sido realizadas no próprio segmento em estudo, ou no seu 
entorno, em rodovia com características de tráfego semelhantes; 

d) Processamento dos dados; 

e) Determinação das projeções de tráfego: para a realização das projeções de tráfego 
ao longo do horizonte de Projeto, devem ser utilizadas taxas de crescimento, 
calculadas com base em séries históricas obtidas de indicadores sócios econômicos 
consistentes, obtidas de planos multimodais de transporte ou Institutos de Estatística 
Oficiais; 

f) Determinação do número “N”, para dimensionamento de pavimentos flexíveis e 
semi-rígidos ou; 
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g) Determinação do número de repetições por tipo de eixo, por intervalo de carga, 
para o dimensionamento de pavimentos rígidos; 

h) Quando necessário, elaborar estudos de capacidade e determinação de níveis de 
serviços. 

 

Deverá ser utilizada, onde couber, a Instrução de Serviço IS-201 do DNIT, bem 
como a metodologia prevista pelo “United States Army Corps of Engineers” (USACE) e 
pela “American Association of State Highway and Transportation Officials” (AASHTO). 

 

2.2.3 ESTUDOS DE SEGURANÇA DE TRANSITO 

A realização de estudos de segurança de trânsito tem a finalidade de avaliar as 
condições operacionais do trecho rodoviário em projeto, sob o enfoque da segurança 
viária, buscando a redução das ocorrências de acidentes de trânsito no trecho 
considerado, dentro do horizonte do projeto. Para tanto, devem ser identificados 
segmentos concentradores de acidentes, por meio de consulta aos órgãos 
competentes do Sistema Nacional de Transito. 

Após a coleta e análise dos dados sobre acidentes, o segmento deve ser 
inspecionado objetivando detectar falhas no sistema de engenharia de trânsito 
existente, no que diz respeito à deficiência de visibilidade, eventuais problemas de 
geometria, superelevação inadequada, falta de superlargura, sinalização precária ou 
inexistente, insuficiência de capacidade viária, restrições da distância de visibilidade, 
falta de calçadas, ciclovias, travessia de pedestres e demais dispositivos de 
segurança. 

A partir da análise geral destas inspeções devem ser definidas medidas de engenharia 
visando reduzir os acidentes de trânsito. 

O levantamento da sinalização inclui a realização de cadastro completo dos 
dispositivos de sinalização horizontal e vertical existentes no trecho, bem como, dos 
dispositivos de segurança tais como: barreiras de concreto e defensas metálicas, de 
forma a tornar possível a decisão de aproveitamento, ou não, dos mesmos. Conforme 
indicado nos levantamentos topográficos devem constar nesse cadastro localização, 
tipo de dispositivo, dimensões, estado de conservação e demais informações 
necessárias para o desenvolvimento dos Projetos de Sinalização Rodoviária, Projeto 
de Dispositivos de Proteção (Defensas e Barreiras) e Obras Complementares. 

Para os dispositivos de sinalização vertical, além da sua localização, deve 
obrigatoriamente ser verificados a retrorrefletância residual, do tipo e o tamanho das 
placas, as dimensões e o estado de conservação dos suportes.      

Deve ser apresentada planilha com o cadastro supracitado indicando todas as 
informações levantadas, conforme modelo fornecido pela Fiscalização do Contrato 
(DER/RJ). 

 

2.2.4 ELABORAÇÃO DE PLANO FUNCIONAL  

Os Estudos de Plano Funcional para Projetos de Engenharia Melhoramentos em 
Rodovias para Adequação da Capacidade e Segurança, devem ser desenvolvidos, 
objetivando o estabelecimento de um modelo que atenda as atuais e futuras 
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solicitações de tráfego ao longo da rodovia, alicerçando em critérios de hierarquização 
das estruturas viárias que comportam os diferentes sistemas de tráfego, decorrência 
direta dos tipos e intensidades de uso do solo. 

Nesta fase também deverão ser realizados e aprovados junto ao DER-RJ, caso seja 
necessário, o estudo do traçado, conforme IS 207, quando couber, dos possíveis 
trechos que por ventura tenham necessidades de serem modificados para melhoria da 
Capacidade e Segurança da via. 

Deverão ser tomados por base estudos, projetos e planos locais concernentes a 
projetos de transporte, vetores de expansão urbana, geradores relevantes, assim 
como os estudos de tráfego efetuados consoante 2.2.1e 2.2.2 retro. 

Em função da maior ou menor complexidade, os estudos para elaboração do plano 
funcional poderão compreender: 

 Coleta e análise de dados existentes ou medidos nos estudos 
correspondentes; 

 Processamento e análise dos dados, incluindo tráfego; 

 Estabelecimento, juntamente com o DER-RJ, de critérios para a elaboração do 
Plano Funcional; 

 Estabelecimento de soluções alternativas para a concepção de duplicação, 
alargamento (implantação de acostamento) e melhoramento do traçado, 
levando em conta as funções de mobilidade e acessibilidade a serem 
proporcionadas pelas diversas vias principais, secundaria e auxiliares, bem 
como a eliminação de pontos críticos e a elevação em geral do nível de 
segurança operacional. O plano incorporará também considerações para 
minimizar as repercussões sobre o meio ambiente considerando os aspectos 
físicos e bióticos e antrópicos; 

 Estabelecimento preliminar, para cada alternativa em estudo, de quantidades 
de serviços e elaboração de estimativas de custos de construção, bem como 
dos custos de operação, de tempo, de conservação e ambientais, segundo 
critérios acordados pelo DER-RJ. Para a determinação dos custos de operação 
e de tempo de serviço, complementando o que preceitua o EB-09, deverão ser 
empregados os algoritmos de calculo integrantes do Modelo HDM em sua 
versão mais atual; 

 Qualificação para cada alternativa em estudo, dos benefícios correspondentes 
segundo critérios acordados com a Fiscalização do Contrato (DER- RJ); 

 Análise e avaliação comparativa das alternativas em estudo segundo critérios 
quantitativos e econômicos e também qualitativos, destacando a alternativa 
recomendada; 

 Estabelecimento de programação de prioridades, destacando aquela que 
deverá ser objeto de projeto de engenharia na presente fase; 

Em sua apresentação final, o Plano Funcional deverá abranger todo o sistema viário 
coletor/distribuidor da rodovia e ainda os corredores de acesso que o alimentarão, 
exibindo a concepção geral de funcionamento da rodovia e de sua integração com o 
restante do sistema viário, bem como de operação de interseções, ramos, obras de 
arte (viadutos, pontes e passagens em desnível para pedestres), número de faixas, 
fluxogramas de trafego e outras informações básicas relativas ao modo de 
funcionamento do plano de circulação. Definirá ainda, de modo preliminar, as soluções 
para interconexões inclusive “layout”, necessidades e tipos de canalização de tráfego, 
inclusive necessidade de semáforos, tratamento das entradas e saídas de ramos, 
velocidades diretrizes para ramos, número de faixa dos ramos, tratamento de 
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problemas específicos, medidas para atendimento do transporte coletivo, idem 
deslocamento de pedestres, idem eliminação de pontos críticos etc.  

Quando apresentado sobre foto mosaico na escala de 1: 10000, as vias e pistas 
planejadas poderão ser indicadas sob a forma unifilar. 

Deverá ser utilizada, onde couber, a Instrução de Serviço IS-231 do DNIT. 

 

2.2.5 ESTUDOS DA COMPONENTE AMBIENTAL  

A elaboração dos Estudos da Componente Ambiental deverá observar, a IS-246 
(IPR) – Componente Ambiental de Projetos de Engenharia, IPR-730 Manual para 
Atividades Ambientais Rodoviárias (Capitulo 4), as normas e a legislação ambiental 
pertinente, assim como as regulamentações, Instruções Técnicas e termos de 
referência, relativos ao licenciamento ambiental do empreendimento, quando este for 
exigível. 

A componente ambiental do projeto deverá consistir na elaboração da análise e 
caracterização da área de influência do projeto, nas avaliações das ocorrências 
cadastradas nos levantamentos ambientais e dos impactos ambientais que poderão 
decorrer da execução do projeto, visando a sua adequação ambiental, e, na etapa 
subsequente, na proposição das medidas de mitigação, proteção, controle e/ou 
compensação ambiental. Também deverão ser desenvolvidos nesta etapa, no caso 
das rodovias em operação, os estudos relativos ao passivo ambiental. 

A Rodovia RJ 149 encontra-se parcialmente inserida, cerca 6 quilômetros, no interior 
do território do Parque Estadual do Cunhambebe, unidade de conservação da 
categoria de proteção integral , de tutela estadual, que tem entre seus objetivos, 
assegurar a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica da porção fluminense 
da Serra do Mar, recuperar as áreas degradadas ali existentes; possibilitar a 
conectividade dos maciços florestais da Bocaina e do Tinguá; manter populações de 
animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies raras, vulneráveis, 
endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas. Importante, elencar 
também, o estimulo ao turismo e a geração de empregos e renda assegurando a 
continuidade dos serviços ambientais.  

A RJ 149 ainda atravessa a Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba (de tutela 
estadual) e a APA do Alto Piraí (tutela municipal), que constituem unidades de 
conservação de uso sustentável, que tem como objetivos básicos proteger a 
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Ao longo do trajeto, a Rodovia RJ 149 transpõe vários cursos d’água contribuintes dos 
sistemas hidrográficos do Alto Piraí e Represa Ribeirão das Lajes, que garantem a 
reserva estratégica de água para o Estado do Rio de Janeiro, utilizada na geração de 
energia elétrica e no abastecimento de água do parque industrial de Itaguaí e Santa 
Cruz, assim como da Região Metropolitana, por meio da transposição de águas para o 
sistema Guandu de abastecimento. 

Conforme informação contida no Plano de Manejo do Parque Estadual do 
Cunhambebe, a Rodovia RJ 149 apresenta suscetibilidade à erosão, o que pode 
acarretar em problemas com relação aos fluxos de pessoas e mercadorias pelas 
mesmas, com recorrentes bloqueios pela ocorrência de movimentos de massa em 
eventos de chuvas extrema. 
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O mesmo estudo aponta a importância histórica da rodovia: a presença de ruínas de 
antigas construções (sedes de fazendas), muretas, pontes, bebedouros e sarjetas de 
pedras construídas há mais de 160 anos, assim como vários caminhos e estradas de 
ligação que contemplam áreas de interesse histórico, além de trechos com o 
calçamento original do tipo pé-de-moleque.   

Estes remanescentes da época áurea do café na região confere importância histórico-
cultural e arqueológica, o que incentivou sua gradual conversão em estrada-parque, 
seguindo os parâmetros definidos pelo Decreto Estadual nº 40.979, de 15 de outubro 
de 2007, aliando interesses conservacionistas e de viabilização do aumento do 
trânsito, com a imposição de medidas mitigadoras dentro da unidade de conservação. 

 

2.2.5.1 Definição da Área de Influência do Empreendimento 

O Estudo da Componente ambiental deverá definir os limites da área geográfica a ser 
afetada diretamente pelo empreendimento e das áreas que sofrerão influência, direta 
ou indiretamente. Além das delimitações, essas áreas deverão ser caracterizadas 
segundo suas peculiaridades e impactos a que serão submetidas. 

As delimitações das áreas de influência deverão considerar alterações físicas, 
biológicas e socioeconômicas no ambiente. Em função das interferências previstas 
poderão ser considerados parâmetros como bacia hidrográfica, uso e ocupação do 
solo, indicadores sociais, ecossistemas predominantes, populações fragmentadas e 
indicadores mais relevantes para a conservação da biodiversidade encontrada na 
região, onde deverão ser desenvolvidos os estudos ambientais. 

Para cada um dos fatores ambientais – meio físico, biótico e socioeconômico – deverá 
ser definida e caracterizada a área de abrangência específica da Área de Influência 
Direta (AID) e AII (Área de Influência Indireta). 

 

2.2.5.2 Legislação ambiental  

Deverá ser elaborado o levantamento e sistematização da legislação ambiental 
aplicável ao empreendimento em nível federal, estadual e municipal (dos munícipios 
que se encontram na Área de Influência Direta). 

 

2.2.5.3 Análise e Caracterização Ambiental da Área de Influência do 
Projeto 

Deverá ser elaborada a análise e caracterização da situação ambiental, com ênfase, 
na Área de Influência Direta do projeto nos aspectos físicos, bióticos, antrópicos, 
objetivando o conhecimento da região, de modo a subsidiar o desenvolvimento do 
projeto rodoviário, e estabelecer referência para indicação dos impactos ambientais 
advindos das obras e operação da rodovia, e dos passivos ambientais. 

A Análise e Caracterização Ambiental da Área de Influência do Projeto deverão ser 
desenvolvidas ao nível de bibliografias de reconhecido valor acadêmico e técnico, 
fontes governamentais de dados ambientais, fotos satélites, mapas temáticos, 
zoneamento ecológico-econômico, etc, complementados por inspeções de campo 
para caracterização ambiental da área de influência direta do projeto nos 
compartimentos ambientais físico, biótico e antrópico. 
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a) Meio Físico 

A caracterização e análise ambientais deverão considerar para o meio físico, no 
mínimo, os seguintes aspectos: topografia, relevo, declividades, geologia, 
geomorfologia, pedologia, clima, recursos hídricos e características geotécnicas do 
solo. 

b) Meio Biótico 

Com relação ao meio biótico deverá ser realizada a caracterização da flora e da fauna, 
em especial dos remanescentes florestais, e de outras formas de vegetação natural 
que poderão ser impactadas pelo empreendimento. Deverá ser elaborado mapa 
temático preliminar de classificação das diferentes fisionomias que compõem a 
cobertura vegetal, distinguindo as áreas antropizadas, as formações florestais 
primárias e as formações florestais secundárias, em seus vários estágios de 
regeneração. 

Identificar, através de carta-imagem (georreferenciada), em escala adequada, as 
Áreas Protegidas Federais, Estaduais e Municipais (e zona de amortecimento, quando 
existir) que sofrerão impactos diretos ou indiretos, considerando possíveis 
sobreposições a partir das áreas de influências do empreendimento, devendo destacar 
as áreas que são prioritárias para conservação, com informação da distância entre 
elas e o empreendimento. 

Deverá ser apresentada a estimativa da área a ser desmatada com o 
empreendimento, caracterizando quantitativamente e qualitativamente a vegetação a 
ser suprimida, com caracterização da área, tendo como base a Resolução Conama nº 
06 de 1994, e o levantamento de dados botânicos, dendrométricos correspondentes e 
quantitativo de todos os indivíduos com Diâmetro à Altura do Peito (DAP) medido a 1,3 
m do solo igual ou superior a 5 (cinco) centímetros, distribuídos em classes 
diamétricas, com os seguintes critérios básicos. 

 Para todos os indivíduos arbóreos identificados deverão apresentar as 
seguintes informações: DAP, CAP, Altura, Espécie, Coordenadas, Lado da 
Pista, Situação e Lacre; 

 Elaboração de listagem das espécies florestais inventariadas ordenados por 
família, número de espécies por família, número de indivíduos por família, 
número de indivíduos por espécies, número de indivíduos arbóreos por Km, 
número de indivíduos por tipo de situação, número de indivíduos por classe 
diamétrica, número de indivíduos por grupo ecológico e ocorrência de espécies 
endêmicas, raras e ameaçadas; 

 Elaboração de tabelas e análises do número de indivíduos, área basal, altura e 
volume de madeira, por classe de diâmetro e por espécie. 

Quanto à fauna deverá ser realizado a caracterização e avaliação das comunidades 
existentes nos ambientes terrestres, incluindo a fauna alada, da área de influência 
direta e indireta; bem como a indicação da existência das espécies raras ou em 
processo de extinção, de relevância ecológica e econômica, das espécies endêmicas 
e migratórias, raras ou ameaçadas de extinção – bem como das protegidas por 
legislação municipal, estadual e federal. 

Essas atividades deverão ser realizadas tendo como referência e base o Relatório que 
se encontra no Anexo I-D, deste Manual de Procedimentos, intitulado “Levantamento 
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da fauna e definição das áreas de atravessamento de animais (zoopassagens) no 
entorno da RJ- 149, Mangaratiba – Rio Claro; no trecho situado dentro do Parque 
Estadual Cunhambebe”, realizado pela equipe da UERJ. 

Devido o lapso temporal entre a realização do mencionado Relatório e a data 
atual deverá ser realizada a revisão desse estudo, contendo a ratificação e/ou 
contraposição da metodologia utilizada para a definição das áreas para 
implantação das zoopassagens (cada ponto deverá ser devidamente justificado), 
bem como a proposição de novas áreas, se for o caso.  

 

c) Meio Antrópico 

Para o meio antrópico deverá ser apresentada a análise do uso e ocupação do solo, 
assim como um panorama da situação atual sócio econômica das principais 
comunidades a serem atingidas pelo empreendimento, e a identificação, localização e 
descrição das áreas de valor histórico, arqueológico, espeleológico, cultural, 
paisagístico e ecológico, além da população indígena e grupos étnicos da área de 
influência e remanescente das comunidades quilombolas. 

Deve ser verificada, junto aos órgãos competentes, a existência de áreas a proteger, e 
de fatores restritivos ao uso do solo para atividades rodoviárias (áreas urbanas, áreas 
legalmente protegidas, etc.). 

Deverá ser elaborado o mapeamento quanto ao uso e ocupação territorial, na área de 
influência direta com a caracterização da paisagem, análise descritiva e histórica de 
ocupação humana e estrutura fundiária. 

 

c.1) Participação da comunidade 

Deverão ser definidos os instrumentos para a coleta de dados com metodologias 
específicas para levantamento das informações quantos os anseios e necessidades 
da comunidade ao longo da RJ 149. 

As atividades propostas para o diagnóstico participativo, bem como a metodologia e o 
detalhamento das ações, datas das oficinas, etc deverão ser apresentadas para 
aprovação da Fiscalização do Contrato (DER- RJ). 

 

 

2.2.5.4 Cadastro Ambiental 

O cadastro ambiental consiste na localização e caracterização a serem efetuadas em 
vistoria e medições em campo, devendo abranger no mínimo os elementos a seguir 
discriminados. 

 

a) Problemas localizados na Faixa de Domínio 

No caso de rodovias já em operação, também deverá ser desenvolvido o 
levantamento de passivos ambientais, compreendendo seus respectivos 
cadastramentos e caracterizações, de acordo com a metodologia preconizada no 
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Capítulo 4 do Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias do DNIT 
(Publicação IPR-730) e Instruções de Proteção Ambiental das Faixas de Domínio 
e Lindeiras das Rodovias Federais (Publicação IPR-713), e complementado com 
documentação fotográfica e croquis esquemáticos. 

Nesta situação, passivo ambiental é definido como toda a ocorrência oriunda de falha 
de construção, restauração ou manutenção da rodovia, capaz de atuar como fator de 
dano ou de degradação ambiental à área de influência direta, ao corpo estradal ou ao 
usuário, ou aquela decorrente de condições climáticas adversas ou causadas por 
terceiros, capaz de atuar como fator de dano ou de degradação ambiental à faixa de 
domínio da rodovia, ao corpo estradal ou ao usuário. 

Assim, o Passivo Ambiental apresentado por redes viárias é constituído por 
externalidades geradas pela existência da rodovia sobre terceiros e por externalidades 
geradas por terceiros sobre a rodovia. Embora estes últimos sejam gerados por 
terceiros, nem sempre há a possibilidade de identificá-los ou responsabilizá-los, o que 
acaba por obrigar o órgão rodoviário (no caso o DER-RJ) a assumi-lo em benefício da 
estrada e seus usuários. 

O levantamento de passivos ambientais deverá compreender, entre outras ações 
julgadas relevantes, a identificação, o cadastramento e a caracterização das áreas 
degradadas ocorrentes no interior da faixa de domínio da rodovia, incluindo 
informações sobre suas dimensões aproximadas e localização, assim como a 
identificação dos impactos passíveis de advirem destes passivos.  

Deverão ser considerados nos levantamentos e caracterizações de passivos 
ambientais no mínimo: 

Descrição dos passivos ambientais decorrentes da existência da rodovia a ser 

restaurado (erosões, assoreamentos, inundações, deslizamentos, etc.), que 

interfiram ou que tenham potencial para interferir, não só no corpo estradal, 

mas também em áreas e/ou comunidades lindeiras à faixa de domínio; 

 Descrição dos passivos ambientais decorrentes de atividades de terceiros 
(lavouras, indústrias, loteamentos, etc.) que interfiram ou que tenham 
possibilidades de interferir no corpo estradal e/ou faixa de domínio da rodovia. 

 Descrição dos passivos ambientais das antigas áreas de uso (acampamentos, 
usinas, pedreiras, jazidas, etc.) que não tenham possibilidade de uso e que 
possam ou não interferir na rodovia e /ou áreas lindeiras. 

 Descrição dos passivos ambientais decorrentes da interferência com núcleos 
urbanos e áreas legalmente protegidas. 

Deverão ser elaboradas as proposições de métodos e técnicas para recuperação dos 
passivos ambientais, observando-se, do mesmo modo, quando couber, o Manual para 
Atividades Ambientais Rodoviárias do DNIT (IPR 713). 

A apresentação dos cadastros realizados deverá seguir a ordem do estaqueamento ou 
quilometragem. 

 O cadastro ambiental deverá apresentar os mapas que permitam a identificação e 
localização do problema. 

 

b) Áreas de Uso  
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São os locais onde são realizadas as tarefas diretamente necessárias à execução das 
obras, com destaque para canteiro de obras e instalações administrativas, usina de 
asfalto, usina de concreto, pedreira, areal, empréstimo, jazida, etc. 

Deverão ser cadastradas as áreas identificadas como passíveis de serem utilizadas na 
execução das obras, com informações sobre aspectos tais como vegetação existente, 
declividade do terreno e a proximidade de cursos d água. 

Todas estas áreas devem ser apresentadas em mapas na escala adequada, 
constando pelo menos: acessos, coordenadas geográficas no sistema geodésico 
oficial brasileiro, dimensões e documentação fotográfica. 

No caso de fornecimento comercial de material de empréstimo deverá ser apresentado 
a Licença Ambiental de Operação da empresa. 

 

c) Bens e Áreas de Valor Histórico, Artístico, Cultural, Patrimônio Edificado 
(bens tombados), Sítios Arqueológicos, Patrimônio Natural e Paisagístico. 

Apresentar mapa de localização em relação ao empreendimento, levantamento 
descritivo e fotográfico das ocorrências, com suas respectivas coordenadas 
geográficas. 

 

d) Áreas de Preservação Permanente 

Deverá ser feito o levantamento das condições ambientais das áreas de preservação 
permanente (APP) localizadas na faixa de domínio da rodovia, com destaque para os 
locais onde forem previstas a implantação de obras de arte especiais ou correntes. 

Deverá apresentar no mínimo os seguintes elementos: 

• Identificação do curso d água e largura de sua calha; 

• A estaca ou quilometro da rodovia e coordenadas geográficas; 

• A caracterização da vegetação existente e de seu estágio sucessional, 
inclusive com fotos; 

• Quadro resumo constando a localização, dimensões, área de cada APP e 
somatório destas áreas. 

• Diagrama unifilar constando a localização e dimensões de todas as APPs 
existentes; 

• Mapa de localização em relação ao empreendimento, em projeção UTM e 
DATUM Sigas 2000. 

 

e) Remanescente de Vegetação Nativa 

Deverão ser cadastrados e caracterizados todos os remanescentes de vegetação 
nativa inseridas na AID. Apresentar croquis de localização dos fragmentos 
remanescentes de vegetação em relação ao empreendimento, com suas respectivas 
coordenadas geográficas, dimensões e estágio sucessional em que se encontram.   
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2.2.5.5 Identificação e descrição dos Impactos Ambientais 

A identificação e descrição dos impactos ambientais (positivos e negativos) passíveis 
de ocorrência com a implantação do projeto deverão focalizar as alterações ao meio 
ambiente, em decorrência da inserção do empreendimento, considerando os 
compartimentos ambientais (meios físico, biótico e antrópico) e as fases do 
empreendimento. 

Ainda deverão ser estabelecidas as correlações positivas e negativas entre os 
impactos ambientais identificados e as diversas atividades previstas para o 
empreendimento, nas suas diferentes fases. A análise destas irá dar origem à listagem 
e descrição dos impactos identificados e atuantes na área de influência do 
empreendimento, devendo ser abordados também a localização e compartimento 
ambiental sobre o qual eles poderão incidir. 

 

2.2.5.6 Medidas de Mitigação, Proteção e Monitoramento Ambiental.  

Devem ser definidas, propostas e caracterizadas as medidas para evitar, minimizar e 
monitorar os impactos detectados nos levantamentos ambientais e aqueles que 
resultarão da execução das obras, objetivando garantir a elaboração dos projetos 
dentro dos preceitos ambientais e normas pertinentes. 

Em especial, as medidas que visam minimizar os impactos adversos identificados 
deverão indicar sua natureza, a fase do empreendimento em que será adotada, o meio 
ambiental a que se destina, o prazo de permanência de sua aplicação e a 
responsabilidade pela implementação. 

 

2.2.5.7 Apresentação dos Mapas Temáticos 

Os Mapas Temáticos deverão ser apresentados considerando as regras cartográficas, 
em escala compatível para a análise, interpretação e compreensão do objetivo 
específico, com projeção UTM e DATUM SIRGAS 2000. 

 

2.2.5.8 Bibliografia Utilizada 

Deverá ser listada toda a bibliografia consultada para a realização dos estudos, 
individualizada por área de abrangência do conhecimento, segundo as normas da 
ABNT. 

 

 

2.2.6 ESTUDOS GEOLÓGICOS 

Os Estudos Geológicos serão realizados, obtendo-se o mapeamento geológico da 
área de projeto e a descrição geológica da região. Tem como objetivo embasar o 
Projeto Básico, fornecendo informações relevantes quanto às características 
geológicas da região, identificando suas peculiaridades para subsidiar os estudos 
posteriores.  
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As informações devem ser apresentadas em forma de relatório devendo conter os 
seguintes itens: relatório de vistoria, relatório fotográfico, mapas, estudos, e demais 
informações relativas ao estudo em questão. 

O Estudo Geológico deverá finalizar com as conclusões e recomendações resultantes 
dos trabalhos realizados. 

A componente geológica deve subsidiar os estudos geotécnicos. Assim, o projetista 
deve apresentar mapas recentes, tais como: 

● Mapa da Geologia; 
● Mapa dos Solos; 
● Mapa da Drenagem; 
● Mapa de Geomorfologia; 
● Mapa de Clima; 
● Mapa de Uso e Ocupação de Solos. 

 
Com base na consulta dos mapas deverão ser consideradas as condicionantes 
geológicas/geotécnicas do local, as quais irão subsidiar a definição dos parâmetros a 
serem implantados no Projeto. 

O mapeamento da geologia e relevo deve visar à identificação de: 

- Zona com solos transportados (solo coluvionar); 
- Zona com depósitos sedimentares recentes; 
- Zonas com afloramento de rochas; 
- Aspectos estruturais, tais como, direção e mergulho das camadas e famílias de 

fraturas; 
- Lençol freático com indicação de possíveis orientações 
- Xistosidade, diaclasamento, fraturas, sendo representados por simbologia em 

vigor; 
- Zonas de instabilidade que necessitem estudos especiais de estabilização com 

caracterização da natureza do material; 
- Outros elementos de interesse da geologia aplicada à engenharia geotécnica. 

 
As informações mapeadas devem ser devidamente registradas e cartografadas com a 
precisão possível. 

Deve constar também no item Estudos Geológicos: 

 

a) As pesquisas e os dados existentes: 

As investigações nesta fase devem indicar a viabilidade geológica, os riscos 
geológicos, e devem determinar as condições geológicas gerais através do 
levantamento de bibliografia e de obras semelhantes que forneçam dados a respeito 
da região, como por exemplo: 

● Topografia e relevo; 
● Hidrologia e hidrogeologia; 
● Mapas geológicos regionais; 
● Evolução geológica da região; 
● Sismicidade e outros riscos geológicos. 
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Devem ser levantadas informações a respeito de jazidas de materiais de construção 
localizadas na região, como: tipos de solos; maciços dos cortes a serem executados; 
características gerais dos maciços, exploração de areia, brita etc. 

 

b) O levantamento de campo visa à caracterização das feições e dos 
processos morfológicos naturais locais e regionais presentes e envolve: 

● Reconhecimento de solos e rochas presentes na região; 
● Falhas estruturais; 
● Dados hidrogeológicos e drenagem; 
● Morfologia; 
● Estabilidade de taludes; 
● Subsidências; 
● Afundamentos; 
● Regiões de inundações; 
● A presença de jazidas de solo, areia e brita; 
● Problemas ambientais; 
● Vias de acesso e possibilidades de investigações “in situ”; 
● Aspectos relativos ao uso e ocupação do solo na região; 
● Cobertura vegetal etc. 

 
Deve ser estudado, ainda, dentro da faixa de domínio, o seguinte: 

● Presença de solos expansivos, saturados, compressíveis (solos moles), 
● Ocorrência de rocha e de surgências de água, 
● Determinação da categoria dos materiais de escavação, 
● Indicação dos maciços de fundação para cortes e obras de arte correntes, 
● Indicação dos locais necessários à instalação de obras de contenções, 
● Determinação das características dos materiais para as camadas de aterro, 

regularização, reforço de subleito e demais camadas do pavimento, 
● Indicação das áreas para bota-fora, 
● Indicação das condições hidrológicas locais e dos dispositivos de drenagem 

necessários. 
 
Fazem parte do presente escopo a elaboração do plano detalhado de sondagens, as 
consequentes recomendações referentes à estabilização de maciços e os demais 
itens aqui citados. Deverá ser utilizado, onde couber, a Instrução de Serviço IS-202 
do DNIT.  

Ao final, deverão ser apresentados em formato de relatório os seguintes produtos: 

a) Relatório de Vistoria; 

b) Relatório Fotográfico; 

c) Mapeamento geológico; 

d) Descrição geológica da região; 

e) Dados coletados e pesquisados; 

f) Interpretação de fotografias aéreas; 

g) Investigações de campo 

h) Estabelecimento de um plano de sondagem; 
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i) Recomendações; 

j) Demais requisitos da IS- 202, onde houver necessidade. 

 

OBSERVAÇÃO: O Plano de Sondagens deve conter a locação, quantidade de furos e 
profundidades estimadas, para que, após sua aprovação pela Fiscalização do 
Contrato (DER-RJ), sejam iniciadas as atividades de sondagens. O estabelecimento 
deste plano será baseado em mapas preliminares e demais informações geológicas 
disponíveis, e buscará a solução para os problemas geológico-geotécnicos. 

Deverá ser utilizada, onde couber, a Instrução de Serviço IS-202 do DNIT. 

 

2.2.7 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

O Objetivo dos Estudos Hidrológicos é a determinação de todos os elementos 
necessários à execução do projeto das OAE’s, OAC’s e projeto de drenagem 
superficial e profunda. 

Consiste basicamente na coleta de dados hidrológicos (clima, pluviometria, 
fluviometria e geomorfologia) da região, bem como delimitação das bacias e cálculo 
das vazões. 

Nesta fase, ainda, deverá ser procedida à verificação do estado de conservação e a 
verificação hidráulica dos dispositivos de drenagem existentes, principalmente aqueles 
que estejam em situação estrutural e de vazão insuficientes. 

Deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades: 

a) Coleta e Processamento dos dados dos postos de chuva pluviométricos, 
fluviométricos, e geomorfológicos levantados. No processamento devem estar 
contidos, por exemplo, os seguintes dados: média anual de chuvas da região; 
média mensal; número de dias de chuva por mês; total anual; alturas máximas e 
mínimas; registro de chuvas e respectivos pluviogramas, etc; 
 

b) Escolha criteriosa do posto que caracteriza o regime pluviométrico do trecho, 
justificando o aspecto hidrológico. Na ausência absoluta de posto na região, 
indicação precisa das fontes que forneceram os dados pluviométricos, os mapas 
isoietas, atlas meteorológico, com os respectivos autores; 

 

c) Determinação das equações de chuva da região, correlacionando intensidade de 
precipitação x duração x tempo de recorrência, caso necessário;  

 

d) Determinação das descargas de projeto das bacias de contribuição (com 
respectiva memória de cálculo), vazões das bacias com tempo de recorrência de 
25, 50 e 100 anos e planta das bacias hidrográficas em carta oficial, 
georeferenciada. No caso de cursos d’água onde houver dados de fluviometria 
as vazões devem determinadas pelo estudo desta; 

 

e) Dimensionamento das soluções propostas utilizando métodos e fórmulas 
consagradas; 
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f) Levantamento planialtimétrico cadastral do corpo hídrico, georeferenciado, para 
os trechos com pontes, devendo abranger um trecho com extensão mínima de 
“L” para montante e “L” para jusante a partir do eixo da ponte (ao longo do curso 
d’água a intervir) e estendendo o levantamento a “L” de distância para ambas as 
margens a partir do meio da ponte – sendo “L” a largura da calha média do rio; 

 

 

 

 

g) Seções topobatimétricas, no mínimo 3,  sendo uma no eixo da ponte e outras 
duas seções, uma a montante e outra a jusante, afastadas do eixo da ponte 
cerca de cinco vezes (5) a largura da calha média do curso d’água; 

 

 
 

h) Determinação da vazão dos cursos d’água, velocidade de escoamento, 
coeficiente de rugosidade e declividade, indicando a metodologia empregada; 

OBSERVAÇÃO: Deve-se verificar sempre a esconsidade do eixo longitudinal das 
pontes em elação ao eixo do curso d’água, fazendo as correções necessárias no 
cálculo da seção hidráulica. As estruturas flexíveis, tipo gabião ou similares, não 
devem ter funções estruturais de contenção de margens e taludes, podendo ser 
admitidas como de revestimentos. 

 



19/97 

i) Determinação dos níveis de máxima enchente e velocidade do curso d’água nas 
pontes e pontilhões incluindo batimetria; 
 

j) Inspeção local para identificar os dispositivos de drenagem problemáticos, com 
as respectivas bacias de contribuição, objetivando o reparo ou substituição ,com 
fotos, dimensão, material, estado de conservação,etc(monografia dos 
dispositivos de drenagem); 
 

k) Apresentar quadro resumo de vazões contendo: número da bacia, estaca, nome 
do curso d'água, área (ha ou km²), comprimento do talvegue (km), declividade 
(m/m), tempo de concentração (h), runoff, intensidades de precipitação ou 
precipitações máximas (conforme método adotado) e vazões para os Tempos de 
Recorrência adotados, e indicar as obras de arte existentes e projetadas. 
 

l) Apresentar Memorial Fotográfico com fotos coloridas, preferencialmente, 
objetivando o conhecimento visual das margens da calha do rio e sua vegetação 
cililar nos locais das intervenções. 

As recuperação e ampliações das estruturas das pontes devem seguir as mesmas 
orientações da construção. 

Todos os dados, processamentos, equações, considerações, dimensionamentos e 
demais itens citados acima devem fazer parte do memorial descritivo/ justificativo que 
deverá ser apresentado no Relatório de Projeto. 

Deverá ser utilizado, onde couber, o Manual de Hidrologia Básica para Estrutura de 
Drenagem – Publicação IPR -715 e a Instrução de Serviço IS-203 do DNIT. 

 

2.2.8 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

Os estudos topográficos para fins de projeto básico devem ser executados de acordo 
com as normas e especificações existentes e listadas a seguir, respeitando as 
particularidades apresentadas neste Manual. 

 ABNT NBR 13133:1994 - Execução de levantamento topográfico; 

 DNIT IS-204 - Estudos Topográficos para Projetos Básicos de Engenharia; 

 DNIT IS-205 - Estudos Topográficos para Projetos Executivos de Engenharia; 

 DER-SP ET-DE-B00/002 - Levantamento topográfico, batimetria e cadastro. 

 IBGE 2008 - Recomendações para levantamentos Relativos Estáticos – GPS 

Além do material supracitado, o levantamento de pontes e bueiros será orientado pela 
Fiscalização do Contrato (DER- RJ); 

Neste estudo todas as coordenadas devem estar no sistema geodésico brasileiro 
(SGB) SIRGAS2000, conforme Decreto nº 5334 de 6 de janeiro de 2005. 

 

2.2.8.1 Marcos e Poligonais 

Para controle dos Estudos Topográficos, deverá ser inicialmente localizada e 
identificada no campo, a rede de marcos planialtimétricos, com coordenadas UTM e 
cotas verdadeiras. A distância entre os marcos planialtimétricos não deve ultrapassar 
5km (cinco quilômetros), caso os existentes não atendam este requisito, devem ser 
implantados marcos planialtimétricos suplementares  
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Os marcos planialtimétricos suplementares serão implantados através de utilização de 
equipamentos GNSS dotados de receptores de precisão geodésica, de dupla 
frequência, com rastreamento diferencial estático, com um tempo de rastreio conforme 
tabela abaixo:  

 

 

 

Linha Base Tempo de Observação 

00-20 Km 30min 

20 – 50 Km 02 a 03 h 

50 – 100 Km Mín 03 h 

> 100 Km Mín 04 h 

 

As cotas verdadeiras desses marcos deverão ser obtidas por transporte de cota (por 
nivelamento geométrico), a partir da rede de marcos georreferenciados, ou com base 
nos marcos do IBGE (RN).  

Os marcos referenciais a ser implantados devem ser construídos com material de boa 
qualidade e em lugares protegidos e fora da ação da obra, deverá ter a forma de um 
prisma de concreto dotado de chapa metálica de identificação na sua parte superior. 

Para cada marco planialtimétrico, deverá ser implantado dois marcos de apoio, em 
concreto, dotados de pinos metálicos e afastados entre si de aproximadamente 200 m. 
O segundo marco de apoio em cada marco planialtimétrico terá como finalidade 
possibilitar o fechamento angular e a determinação do azimute da poligonal de apoio. 

A rede de apoio básico deverá estar amarrada à rede de apoio oficial do IBGE e ser 
apresentada segundo o sistema de projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), 
e ter espaçamento máximo de 500m, sendo obrigatória a visibilidade de três pontos, 
ou seja, de cada ponto deve ser possível a visada do ponto anterior e do posterior; 

A Poligonal de Apoio deverá estar obrigatoriamente implantada fora do alcance das 
obras de terraplenagem, ou quaisquer outras obras que possam vir a danificá-las. 
Para cada segmento da poligonal eletrônica de referência, serão admitidas as 
tolerâncias estabelecidas nas Instruções de Serviço e na NBR 13133:1994. 

 

2.2.8.2 Levantamento da Faixa Estradal 

O levantamento cadastral da faixa de domínio, com utilização de Estação Total, 
poderá ser feito por processo de irradiação de pontos. O levantamento da plataforma 
estradal tem por objetivo cadastrar a rodovia, considerando sua função dentro do 
sistema rodoviário local/regional e sua eventual utilização pelas comunidades 
próximas, com vistas à definição, no Projeto Básico. 

Os estudos topográficos devem se enquadrar nas classes I PAC, II P e IIN, da NBR 
13133:1994, com a execução de nivelamento e contranivelamento. 

Nos segmentos a largura mínima da faixa de levantamento será de 30 metros para 
cada lado do eixo da rodovia ou conforme a faixa de domínio existente para cada lado 
do eixo de referência projetado quando esta for superior a 30 metros para cada lado 
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do eixo. Por outro lado, a largura de levantamento deverá ser ampliada sempre que 
necessário para comportar os futuros “off-sets” (adequado à classe da rodovia), os 
estudos de traçado, os estudos de meio ambiente, de drenagem, projetos geotécnicos 
etc.  

Esses trabalhos constarão basicamente de locação do eixo de referência da 
plataforma e levantamento planialtimétrico e cadastral. A locação do eixo de referência 
da plataforma deverá ser feita em função das condicionantes locais. O eixo locado 
será estaqueado de 20 em 20 metros, em tangentes e em curvas horizontais com 
raios superiores a 200 m. Para os eventuais raios de curvatura inferiores, o eixo 
locado deverá ser estaqueado a cada 10 m. 

Nos locais que receberão melhoramentos de traçado, de interseções e outras 
melhorias, a área a ser utilizada para a implantação das novas plataformas estradais 
deverá ser levantada planialtimetricamente, por irradiação de pontos, com utilização 
de estação total. 

A materialização dos pontos locados se fará através de tachas, pregos ou piquetes de 
madeira, função das condições do solo existente. Os pontos materializados serão 
assinalados com tinta apropriada. 

Na locação, será adotado o esquema de estação de “quilômetros + metros”, 
materializada com pregos a intervalos de 20 m ou de 10 m, conforme cada caso. A 
pintura será efetuada para as estacas múltiplas de 100 m, somente fracionando em 
casos especiais. Por exemplo: estações “km 80 + 100”, “km 80 + 200”, “km 80 + 
150,14 (entrada de ponte)”. 

Todos os pontos notáveis, como obras de arte especiais, interseções, locais de 
instabilidade de encostas e taludes, identificados por seu início e final, ao longo da 
rodovia, deverão ser amarrados a este eixo de locação. 

Nos cursos d’água onde existem ou serão projetadas pontes deverão ser realizadas 
levantamento de seções e batimetria para elaboração dos estudos necessários para o 
projeto ou verificação hidráulica da ponte. O serviço de batimetria deve seguir as 
instruções do item de Estudos Hidrológicos deste manual de referência. 

Já o levantamento planialtimétrico da plataforma estradal poderá ser executado por 
processo de irradiação de pontos, transversalmente à pista de rolamento, com 
utilização de estação total, devendo ser levantados, em cada seção, no mínimo os 
seguintes pontos: eixo, bordas de pista e acostamentos, pé de corte e crista de aterro: 
Essas seções transversais serão obtidas em todas as estações espaçadas de 20 m. 

Deverão ser levantados e cadastrados todos os dispositivos existentes na rodovia, 
sejam eles de drenagem (OAE, OAC e superficial), sinalização, componente 
Ambiental, entre outros. Constando nesse cadastro: localização, dimensões, material 
do dispositivo, estado de conservação e todos os demais dados necessários para o 
desenvolvimento do Projeto. 

Nos locais onde serão necessárias desapropriações, os levantamentos necessários 
para esse projeto deverão constar neste estudo. Deverão ser realizados 
levantamentos planimétricos indicando, divisas, limites e confrontantes de cada 
propriedade, serviços públicos existentes, descrição das benfeitorias (constando de 
fotos, dimensões, entre outros) e classificação das construção predominantes na 
região, principais usos do solo, distinguindo, também, culturas, pastos, trechos não 
utilizáveis e os principais acidentes. 
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Na fase de Projeto, caso seja necessário, deverão ser realizadas as complementações 
identificadas para a realização do Projeto. 

 

2.2.8.3 Levantamento de Áreas em Taludes 

Em caso de haver áreas onde serão elaborados projetos de recuperação de área 
degradada, com problemas de nos taludes em decorrência de passivos existentes ou 
pelo risco de que tais degradações comprometam a estabilidade dos maciços de 
terraplenos, deverão ser levantadas por processo de irradiação de pontos com 
utilização de estação total. A determinação da área a ser levantada deverá ser 
apresentada para aprovação da Fiscalização do Contrato (DER- RJ). Para a 
determinação dessa área, deverão ser considerados os dados e superfícies 
necessárias para o detalhamento do projeto, como por exemplo, levantamento da 
drenagem existente, incluindo o ponto de deságue dos dispositivos projetados, área 
necessária para projeto de PRAD, entre outras.  

Para as áreas degradadas, deverá ser adotada uma taxa mínima de 200 pontos por 
hectare para esses levantamentos, podendo ser solicitado pela Fiscalização do 
Contrato um aumento desta taxa mínima de pontos em locais que necessitem de 
maior detalhamento. 

 

2.2.8.4 Levantamento de Interferências 

Todos os serviços públicos (redes elétricas, telefônicas, de fibra ótica, adutoras de 
água potável, redes de água pluvial, de esgoto e gás, etc.) que ocupam a faixa de 
domínio da rodovia, deverão ser levantados topograficamente e amarrados ao eixo de 
referência do Projeto. 

A projetista deverá consultar, previamente, cada uma das concessionárias para se 
inteirarem da existência de cadastros ou de projetos dos respectivos serviços públicos 
ou em setores privados detentores das possíveis interferências. 

Para as redes enterradas, as tubulações deverão ter definidas as respectivas cotas de 
assentamento. Para o caso das redes de água pluvial e esgoto, além dos tipos e 
diâmetros dos tubos, as caixas de inspeção e de visitas deverão ter as suas 
respectivas cotas de fundo e de tampa levantadas. No caso das redes aéreas, 
deverão ser verificadas as alturas dos cabos, anotando os gabaritos verticais. 

No caso das infovias (fibra ótica), será localizado rigorosamente todo o cabeamento a 
existir, com o objetivo de possibilitar a elaboração de um projeto de proteção. 

Deverá constar no desenho topográfico final um quadro com a numeração de todos os 
pontos notáveis de cadastramento com as coordenadas e altitudes no terreno natural, 
geratriz superior ou inferior das redes ou instalações. 

 

2.2.8.5 Levantamento de Área de Empréstimo e Depósito de Material 
Excedente 

Os locais de ocorrência de materiais para pavimentação (jazidas, ocorrências de 
materiais pétreos e areais) e de depósito de material excedente poderão ser 
levantados por processos expeditos de campo, através da utilização de equipamentos 
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do tipo GPS, com capacidade de rastreamento das rotas e caminhos nos acessos 
percorridos. 

Em cada fonte de material, deverão ser escolhidos dois furos de sondagem, ao lado 
dos quais serão implantados marcos de concreto para a amarração da ocorrência (um 
marco ao lado de cada furo). Esses dois marcos deverão ser registrados em 
coordenadas e amarrados pelo caminhamento a uma estaca do eixo de referência do 
Projeto. A locação dos furos de sondagem deverá ser feita através do caminhamento, 
ao longo das malhas de sondagem, registrando-os em coordenadas. 

Todos os incidentes importantes interceptados ao longo do caminhamento deverão ser 
registrados em coordenadas. 

Para o nivelamento das jazidas, deverão ser escolhidas duas linhas de furos 
ortogonais entre si. Junto aos furos, deverão ser cravados piquetes de madeira, 
identificados pela cravação de estaca testemunha ao lado de cada um deles, com o 
respectivo número pintado. Essas linhas serão niveladas, podendo-se utilizar nível 
topográfico. 

No caso das jazidas, os procedimentos de levantamento a adotar serão os seguintes: 

Jazidas não exploradas: 

 Cravação de dois marcos de concreto de tal modo a caracterizar a localização 
da ocorrência; 

 Esses dois marcos deverão ser registrados em coordenadas e amarrados a 
uma estaca do eixo de referência do Projeto. Todos os incidentes importantes 
interceptados ao longo do caminhamento deverão ser também registrados em 
GPS e relacionados à parte; 

 Nivelamento por meio de nível topográfico de duas seções, ortogonais entre si, 
escolhidas de modo a caracterizar adequadamente a ocorrência. Os dois 
marcos de concreto deverão estar contidos nessas seções transversais. 

Jazidas parcialmente exploradas e abandonadas: 

 Cravação de dois marcos de concreto ao longo do pé da frente da ocorrência; 

 Esses dois marcos deverão ser registrados em coordenadas e amarrados a 
uma estaca do eixo de referência do Projeto. Todos os incidentes importantes 
interceptados ao longo do caminhamento deverão ser registrados em 
coordenadas; 

 Nivelamento por meio de nível topográfico de duas seções, ortogonais entre si, 
sendo que uma delas deverá passar obrigatoriamente pelo pé da frente da 
ocorrência. Os dois marcos de concreto deverão estar contidos nessas seções 
transversais. 

Jazidas em exploração comercial: 

 Neste caso, será necessária apenas a amarração da área de entrega do 
produto, até uma estaca do eixo de referência do Projeto. Para esta amarração 
poderá ser utilizado GPS. 

 No caso dos areais, deverá ser executado o procedimento de amarração da 
instalação de exploração de areia até uma estaca do eixo de referência de 
Projeto, utilizando-se GPS. 
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2.2.8.6 Levantamento Cursos de Água  

Nos cursos de água onde for necessária a construção, alargamento ou restauração de 
pontes e pontilhões, deverá ser realizado o levantamento cadastral do corpo hídrico, 
georeferenciado e o levantamento das Seções Topobatimétricas.  

Tanto o levantamento cadastral quanto o levantamento das Seções Topobatimétricas 
serão orientados e definidos pela Fiscalização do Contrato (DER- RJ), que fará a 
solicitação junto à empresa contratada. 

 

2.2.8.7 Batimetrias  

Este serviço tem por objetivo a obtenção de seções batimétricas do leito submerso de 
rios, canais, lagos, reservatórios etc. 

 O serviço de batimetria compreende somente o levantamento do leito submerso. O 
complemento da seção, quando for o caso, deve ser levantado topograficamente pelo 
método usual.  

Quando a seção batimétrica a ser levantada for complemento de outro trabalho 
topográfico, esta deve ser posicionada no mesmo referencial de nível. 

Apoio topográfico e implantação.  

Deve ser cravados marcos em condições seguras e de fácil acesso nas extremidades 
das seções a serem levantadas.  

Os marcos devem estar posicionados em lugares estáveis, seguros e de fácil acesso.  

As réguas milimétricas devem ser instaladas em locais de acesso fácil ao nivelamento, 
de maneira que fiquem estáveis e de modo que as leituras não sejam perturbadas pela 
movimentação da água. 

 

a) levantamento de seções por sondagem  

A batimetria por sondagem pode ser realizada por um dos dois métodos usuais: 
empregando- se o ecobatímetro ou o cabo de aço graduado de metro em metro entre 
os marcos extremos de cada seção. 

 

b) ecobatímetro  

A ecobatimetria deve ser realizada por equipamento de registro contínuo, instalado em 
embarcação de dimensões e velocidade adequadas às condições locais. Com uso de 
ecobatímetro de registro contínuo serão aceitas duas leituras para cada seção 
transversal e duas leituras em seções longitudinais, a cada passagem do barco pela 
régua milimétrica.  

As réguas milimétricas devem ser instaladas em cada seção. Deve ser determinada 
sua altitude ou cota por nivelamento geométrico, permitindo a leitura do nível da água, 
N.A.  

As leituras do N.A. devem ser anotadas para cada sondagem, em cada seção. 
Conjuntamente devem ser anotados: hora, dia, mês e ano para cada leitura.  



25/97 

Tratando-se de determinação de volume de reservatório, devem ser implantadas 
seções transversais a uma linha base paralela e eqüidistante em 10 m ou 20 m, a 
critério da fiscalização.  

O ecobatímetro deve ter registro contínuo de dados e desvio padrão de, no máximo, 
0,5% na medida da profundidade.  

O sistema de posicionamento do ecobatímetro deve ter precisão melhor que 10 cm. 

 

c) cabo de aço  

Na batimetria por sondagem a cabo, este deve ser graduado de metro em metro entre 
os marcos extremos localizados nas margens do lago ou rio, em locais seguros e de 
fácil acesso. A medida da lâmina d’água deve ser realizada com o auxílio de uma 
embarcação orientada pelo cabo.  

Os intervalos entre os pontos de sondagem devem ser de 2% do comprimento da 
seção. 

 Para seções cujo comprimento for menor que 100 m, o intervalo deve ser de 2 m, a 
critério da fiscalização.  

As réguas milimétricas devem ser instaladas em cada seção. Deve ser determinada 
sua altitude ou cota por nivelamento geométrico, permitindo a leitura do nível da água, 
N.A.  

As leituras do N.A. devem ser anotadas para cada sondagem, em cada seção. 
Conjuntamente devem ser anotados: hora, dia, mês e ano para cada leitura.  

 

d) Trabalho de escritório  

Deve ser elaborado um desenho topográfico que contenha a planta de localização e 
todas as seções levantadas e seus perfis, elaborados em conformidade com esta 
especificação.  

Na disponibilidade de perfis de projeto ou de as built, os perfis das seções levantadas 
devem ser sobrepostos.  

O relatório técnico final, apresentando os desenhos topográficos, deve conter ainda a 
informação do NA com a respectiva data e hora e com as altitudes e coordenadas dos 
marcos extremos de cada seção. 

 

2.2.8.8 Levantamento de Seções Transversais 

Serão levantadas Seções transversais em segmentos pré-determinados pela 
Fiscalização do Contrato (DER- RJ), quando necessário, para detalhamento de 
projetos específicos ou melhor precisão de dados de campo. 
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2.2.8.9 Apresentação 

Os estudos topográficos deverão ser apresentados em plantas desenhadas na escala 
1:1.000, com as curvas de nível equidistantes de 1,0 m, a representação das 
poligonais adotadas, o cadastro, os pontos cotados, a malha triangular, seções 
transversais e o perfil, que deverá ser elaborado nas escalas H = 1:2.000 e V = 1:200. 

Devem constar nas plantas todos os detalhes relacionados às edificações em geral, 
movimentos de terra, cortes e aterros, hidrografia e drenagem, vegetação, obras de 
arte, linhas divisórias, linhas de comunicação e distribuição de energia elétrica, muros 
e cercas, avenidas, ruas, praças, quintais sem árvores, áreas de favelas e outros 
julgados importantes e apresentados neste manual. 

As curvas de nível mestras devem ter as suas altitudes assinaladas nas plantas. No 
caso de poucas curvas mestras, as secundárias também devem ter suas altitudes 
assinaladas. Os vértices das poligonais do apoio topográfico e as referências de nível 
devem estar locados nas plantas, as quais devem apresentar suas altitudes 
assinaladas até o milímetro. 

Devem ser identificados nas plantas, por sua nomenclatura, os edifícios públicos, ruas, 
praças, escolas, os principais estabelecimentos industriais, comerciais e bancários, 
hotéis, postos de gasolina, igrejas e cemitérios. 

Deverão ser entregues também arquivos digitais com extensão DWG, utilizando - se 
softwares compatíveis com o AutoCad Civil 3D., em versão 2010.Vale ressaltar que 
deverão ser apresentados arquivos digitais relativos aos pontos do terreno primitivo, 
extraídos diretamente dos equipamentos utilizados nos levantamentos topográficos, 
incluindo malha triangular do modelo digital de terreno (mdt). 

Também deve ser apresentado o relatório técnico (conforme o estabelecido na NBR 
13133:1994), cadernetas de campo, memórias de cálculo com as tolerâncias e erros 
adotados, monografias dos marcos utilizados e implantados (disponibilização dos 
dados brutos de rastreio e arquivo RINEX) e o estipulado no item 5 da IS-204 e item 4 
da IS-205 (em caso de divergências, deve prevalecer o determinado neste manual). 

Os dados vetoriais deverão possuir identificação textual, inclusive com informações de 
cotas de base e topo. Além disso, os diferentes tipos de informações deverão ser 
constituídos nos arquivos vetoriais georreferenciados em diferentes camadas de 
informações “layers”, identificados conforme a categoria, por exemplo: “edificação”, 
“vegetação”, “sinalização horizontal”, “balizamento”, “curvas de nível”, etc; 

 

2.2.9 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

 

2.2.9.1 Pavimentos Novos 

a) Estudo de Subleito  

Serão realizadas sondagens a pá e picareta e/ou a trado na sequência eixo, bordo 
direito, eixo, bordo esquerdo, situados a intervalos de no máximo 200 metros de modo 
a se ter uma sondagem representativa em cada corte, atingindo a profundidade de 
1,00m a 1,50m abaixo do greide projetado para regularização. 
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Furos adicionais de sondagem com profundidade de até 1,50m abaixo do greide 
projetado para a regularização poderão ser executados próximos ao pé do talude de 
cortes para verificação do nível do lençol de água. 

Como as sondagens a pá e picareta só alcançam de 5,00m de profundidade poderão 
ser feitas sondagens mais próximas aos pontos de passagem de corte para aterro de 
forma a atingir essa profundidade.  

Nas amostras coletadas serão realizados os seguintes ensaios: 

Limite de Liquidez; 

Limite de Plasticidade; 

Granulometria por Peneiramento; 

Granulometria por Sedimentação; 

Densidade “in situ”; 

Umidade “in situ”; 

Compactação na energia do “Proctor Normal”; 

Índice Suporte Califórnia (ISC); 

Expansão. 

Para cada furo de sondagem realizado deve constar a estaca, posição do furo, as 
profundidades de início e fim do horizonte coletado e a classificação expedita do 
material. 

A apresentação dos resultados dos ensaios de laboratório deve constar de quadros 
resumo, que além de conter os resultados dos ensaios, deve mostrar os respectivos 
valores de IG (Índice de Grupo) e a respectiva classificação de solos segundo TRB – 
Transportation Research Board. 

 

b) Estudo de empréstimo para terraplenagem (se houver):  

Os estudos de áreas de empréstimo de materiais para terraplenagem deverão ser 
feitos com base nas indicações e necessidades do projeto de terraplenagem, 
objetivando: 

• Suprimento de déficit de materiais para composição dos aterros (corpo de 
aterro e acabamento do terraplenagem); 

• Utilização como material de substituição nos segmentos em corte, nos quais os 
materiais ao nível do greide de terraplenagem não ostentem características 
geotécnicas satisfatórias. 

Da mesma forma, os estudos realizados (sondagens e ensaios) deverão ser 
suficientes para uma avaliação segura do volume utilizável e definição das 
características dos materiais, recomendando-se para áreas de empréstimo 
concentrado, no mínimo: 

• Realização de furos de sondagem com espaçamento máximo de 100 m e no 
mínimo 5 (cinco) furos de sondagem, com coleta de amostras em cada área de 
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empréstimo concentrado, sendo 4 furos nos vértices da área e um no meio, 
com profundidade igual à prevista para o empréstimo. Para o caso de áreas a 
estudar com mais de 10.000 m2, será feito um reticulado com malha de 50 m 
de lado, com espaçamento máximo de 70 m entre furos. 

• Realização de ensaios rotineiros em laboratório, objetivando sua 
caracterização física e mecânica, através da análise granulométrica por 
peneiramento, análise granulométrica por sedimentação (10% das amostras), 
limite de liquidez, limite de plasticidade, ensaios de compactação e ISC, 
densidade e teor de umidade "in situ", em todas as amostras coletadas. 

Para empréstimos laterais, os ensaios de compactação e ISC serão feitos de 100 m a 
100 m. 

Para cada furo de sondagem realizado, deverá ser elaborado o seu respectivo boletim 
de sondagem, no qual deverá constar a estaca, posição do furo, as profundidades de 
início e fim do horizonte coletado e a classificação expedita do material. 

A apresentação dos resultados dos ensaios de laboratório deverá constar de quadros-
resumo contendo os valores do índice de grupo (IG) e a respectiva classificação de 
solos segundo TRB -  (Transportation Research Board). 

 

c) Estudo de ocorrência de materiais para pavimentação:  

Os estudos de ocorrências técnica e economicamente viáveis para emprego nas 
camadas do pavimento (jazidas de solos, materiais granulares, resíduos minerais ou 
industriais, pedreiras e areais) deverão compreender a identificação, localização e a 
realização de sondagens, coleta de amostras e a realização de ensaios em 
laboratório. 

As ocorrências deverão ter seus volumes estimados, garantindo-se sua suficiência 
para o emprego indicado em Projeto; as características dos materiais deverão ser 
avaliadas através da realização de sondagens e ensaios rotineiros, admitindo-se o 
aproveitamento de estudos já existentes e representativos dos materiais constituintes 
das ocorrências. 

 

c.1) Jazidas de Solos, Materiais Granulares e Resíduos Minerais ou 
Industriais 

Como orientação geral, recomenda-se a realização de furos de sondagem locados de 
forma a constituir vértices de uma rede de malha quadrada, com largura máxima de 30 
m, abrangendo toda a área da jazida e a elaboração de boletins de sondagem 
descritivos e detalhados. 

Em cada furo de sondagem cobrindo a área a estudar, deverão ser realizados os 
seguintes trabalhos: 

• Fixação de piquete testemunha de localização em cada furo de sondagem; 

• Execução dos furos de sondagem nos vértices da malha quadrada lançada 
sobre a área a estudar e coleta de amostras de cada horizonte de solo 
encontrado em cada furo de sondagem; 
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• Realização de ensaios rotineiros de caracterização física (análise 
granulométrica por peneiramento, limite de liquidez e limite de plasticidade) em 
todas as amostras coletadas; 

• Caracterização mecânica com as amostras coletadas em furos alternados para 
a realização dos ensaios de compactação e ISC; 

• Em depósitos de resíduos deverão ser coletadas no mínimo 9 (nove) amostras 
de cada material considerado homogêneo. Para cada ocorrência, deverá ser 
fornecido o boletim de sondagem, no qual deverá constar o número da jazida, 
número do furo, profundidade da camada, espessura da capa de matéria 
orgânica e a classificação expedita dos materiais. 

Para cada ocorrência deverão ser fornecidas as seguintes informações: 

• Volume da jazida, calculado considerando-se as áreas interna e externa da 
malha assinalada. Para a área externa, deverá ser considerado o comprimento 
da malha como sendo de 15 m; o volume deverá ser calculado considerando-
se como utilizável a metade do volume teórico obtido, prevendo-se um volume 
de limpeza, prováveis ocorrências de matacões e perda de material na 
exploração da jazida. 

• Deverá ser fornecido o nome e endereço do proprietário da jazida, distância ao 
eixo da rodovia, condições de acesso e exploração, vegetação existente, 
evidências de interferências ou impactos ambientais e outras informações 
elucidativas ao Projeto. 

• Caso os materiais apresentem características de solos lateríticos, deverão ser 
executados em no mínimo 2 (duas) amostras os ensaios para a determinação 
da relação sílica/ sesquióxidos (deverão ser apresentados à Fiscalização os 
certificados, emitidos pelo laboratório responsável pelos ensaios). 

• Todas as ocorrências localizadas e não estudadas ou não utilizadas no Projeto, 
por quaisquer motivos, deverão constar de relatórios do Projeto e serem 
posicionadas no croqui geral de jazidas. Tal orientação tem por finalidade 
informar à Fiscalização do Contrato da Obra, sobre outros materiais estudados 
nas imediações do trecho. 

 

c.2)    Pedreiras 

Os materiais pétreos para emprego em camada de revestimento betuminoso do 
pavimento deverão ser exaustivamente pesquisados na região de Projeto. 

Para as ocorrências localizadas deverão ser informados sua denominação, nome e 
endereço do proprietário, localização (município, acesso, estaca ou km, distância ao 
eixo), volume disponível, tipo de material, condições estruturais (juntas, fraturas, 
diáclases, etc), condições de exploração (existência de energia elétrica, praça, acesso, 
etc.) e documentário fotográfico (pedreira, acesso, energia elétrica, furos de 
exploração, etc). 

Como orientação geral, recomenda-se: 

• Identificação dos locais de ocorrência, incluindo pedreiras comerciais. Não 
deverão ser indicadas pedreiras que durante sua exploração venham causar 
danos ao meio ambiente (gruta, nascente d'água, fauna ou flora); 
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• Realização de "entrevista" com o proprietário da área para se avaliar a 
possibilidade da exploração futura; se possível obter do proprietário sua 
assinatura em uma "carta de intenção" para exploração na época da obra; 

• coleta de 2 (duas) amostras, conforme orientações a seguir:  

 

Pedreira Não Explorada 

•  Havendo variação litológica da rocha deverão ser retiradas tantas amostras 
quantas forem necessárias à caracterização da pedreira; 

• Deverá ser indicada a espessura da capa a ser removida; 

• Sobre a rocha sã deverão ser executados furos com o auxílio de martelete e 
retiradas amostras com uso de explosivo; 

• Se a pedreira encontrar-se não aflorada, poderá ser necessária a utilização de 
sísmica para determinação do volume; 

• Deverão ser apresentados à Fiscalização do Contrato os certificados dos 
ensaios, emitidos pelo laboratório responsável pelos estudos. 

 

Pedreira Comercial 

• Capacidade de produção do britador e de cada material produzido; 

• Disponibilidade de atendimento e fornecimento de material para a obra. 

• Realização de ensaios de granulometria por peneiramento (pedreira comercial), 
índice de forma ou lamelaridade, abrasão "Los Angeles", adesividade com CAP 
e emulsão asfáltica, durabilidade (basaltos e materiais porosos); 

• Deverão ser apresentados croquis de localização de cada pedreira, com todos 
os elementos necessários ao seu entendimento, inclusive a área da pedreira e 
a localização dos furos de exploração; 

• Deverão ser apresentados à Fiscalização os certificados dos ensaios, emitidos 
pelo laboratório responsável pelos estudos. 

 

c.3)    Areais 

Deverão ser realizados os seguintes trabalhos: 

• Coleta de 3 (três) amostras representativas por areal; 

• Realização de ensaios de granulometria por peneiramento, equivalente de 
areia, teor de matéria orgânica; 

• Deverá ser fornecido o boletim de sondagem, bem como o volume, a 
localização da ocorrência, nome e endereço do proprietário; 

• Produção diária de areal comercial (dragagem); 

• Disponibilidade de atendimento e fornecimento de material para a obra; 
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• Deverão ser apresentados à Fiscalização os certificados dos ensaios, emitidos 
pelo laboratório responsável pelos estudos. 

 

 

c. 4)    Estudos de Misturas 

Os estudos de misturas deverão contemplar: 

• Realização de no mínimo 9 (nove) ensaios completos com cada "traço" de 
mistura de materiais (solo-cal, solo melhorado com cimento, solo-cimento, solo-
brita, solo-betume); 

• Para o estudo de materiais estabilizados por adição de aglutinantes deverão 
ser realizados 3 (três) ensaios por teor de aglutinante e ensaios de resistência 
à compressão simples e tração por compressão diametral. 

O emprego de solos estabilizados com mistura ficará condicionado a estudos que 
atestem a viabilidade técnica e econômica de sua utilização. 

 

2.2.9.2 Restauração de Pavimentos 

Uma estratégia de reabilitação viável é aquela que parte da análise da causa da 
deterioração do pavimento, procurando ser eficaz na sua reparação como na 
prevenção ou minimização da sua reincidência. Assim como no projeto de pavimentos 
novos, o projeto de reabilitação do método se inicia com a avaliação e diagnóstico do 
das condições do pavimento que compreenderão: 

 

a) Levantamento dos dados históricos existentes do pavimento. Rever 
arquivos históricos de construção para levantamentos de dados da rodovia 
tais como: espessuras das camadas existentes; materiais constituintes; 
condições de drenagem (profunda e superficial); tráfego. 

b) Avaliação Funcional. 

b.1) Avaliação Objetiva do Pavimento de acordo com a Norma DNIT - 006/2003 
- PRO, com espaçamento de 20m alternados, em relação ao eixo da pista ou 
de 40m em uma mesma faixa de tráfego. As estações coincidirão, 
obrigatoriamente, com as estações de medição das deflexões. Os defeitos 
serão anotados em formulários padronizados para o cálculo do IGG conforme 
consta na Especificação Técnica de referência.  

b.2) Inventário da área da superfície de rolamento ao longo da extensão do 
segmento, afetada por trincas FC2 e FC3 e panelas, utilizando-se formulário 
constante da especificação DNIT - 007/2003-PRO (antiga norma DNIT – ES 
128/83), nas superfícies de avaliação conforme critério a seguir: 

 
O trecho de projeto deverá ser dividido em segmentos homogêneos estabelecidos 
de acordo com os parâmetros levantados pela avaliação objetiva (DNIT- 006/2003-
PRO), em conjunto com as deflexões e inspeção de campo.  
 



32/97 

Cada segmento homogêneo obtido deverá ser subdividido em três segmentos 
testemunhas com extensão de 100 m cada um, sendo localizados no início, meio e 
final do segmento. Cada segmento testemunha terá a marcação das estações de 
6m de comprimento (sendo 3m a ré e 3m a vante em relação a estaca) pela 
largura da faixa de tráfego, alternadamente a cada 20m, sendo portanto 5 (cinco) 
estações por segmento testemunha.  
 
Em cada estação será procedido o levantamento das áreas afetadas pelas trincas 
FC-2, FC-3 e Panelas, de acordo o preconizado na norma DNIT 007/2003-PRO 
acima referida. Estas estações deverão coincidir com as outras utilizadas para 
determinação das deflexões e realização da avaliação objetiva.  

 

b.3) Levantamento da irregularidade da superfície - IRI de acordo com norma 
DNER 182/84, utilizando-se de equipamentos tipo resposta ou tipo laser 
devidamente calibrados. 

 

c) Avaliação Estrutural 

c.1) Serão realizados levantamentos de Deflexões  com equipamento FWD de 
acordo com a Norma DNER PRO 273/96, com medidas feitas de 20 m em 20 m 
alternadamente, em relação ao eixo da pista, ou de 40 m em 40 m, em uma 
mesma faixa de tráfego. As deflexões medidas utilizando o FWD deverão ser 
compatibilizadas com as deflexões para realizados com Viga Benkelman (DNER 
ME 024/94), para a correta aplicação do Método DNER PRO  269/94. 

c.2) Execução de furos de sondagem com espaçamento de 1 km a critério da 
fiscalização baseado nas informações dos levantamentos funcionais e estruturais 
prévios, ou a cada variação do tipo de estrutura, o que for menor, com o objetivo de 
caracterizar através de ensaios de campo e laboratório, as camadas do pavimento 
existente e suas espessuras, bem como para o auxílio na análise suas condições 
estruturais. 

Os poços de sondagem serão perfurados a pá e picareta, na junção da pista com o 
acostamento, e devem atingir no mínimo 1 m a 1,5 m da camada do subleito. Serão 
coletadas amostras para realização de ensaios de caracterização e de Indice de 
suporte Califórnia, considerando a energia de compactação compatível com cada 
camada da superestrutura e do subleito. 

Nas amostras coletadas serão realizados os seguintes ensaios: 

Limite de Liquidez; 

Limite de Plasticidade; 

Granulometria por Peneiramento; 

Granulometria por Sedimentação; 

Densidade “in situ”; 

Umidade “in situ”; 

Compactação na energia do “Proctor Normal”; 

Índice Suporte Califórnia (ISC); 
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Expansão. 

 

OBS: Ressalta-se que para a aplicação do Método DNER-PRO 269/94 será 
necessária a execução de ensaios de análise granulométrica por sedimentação em 
amostras coletadas no subleito, em poços alternados de acordo com a Norma DNER 
ME 51/94. 

Após os levantamentos das seções a, b e c deste subitem, será realizado o 
diagnóstico do trecho, elaborando uma memória justificativa contendo os seguintes 
elementos: 

● Divisão do trecho em segmentos homogêneos, baseado nos dados 
levantados nos itens a, b e c; 

● Fotos representativas de cada segmento homogêneo; 

● Descrição detalhada dos problemas encontrados e diagnóstico das 
possíveis causas dos defeitos do pavimento; 

● Definição das diretrizes para recuperação do pavimento e as soluções 
a serem adotadas. 

● Cálculo do IGG por segmento homogêneo. 

● Resultados pontuais de IRI. 

● Cálculo das deflexões características.   

Adicionalmente para subsidiar na tomada de decisão quanto ao melhor projeto de 
restauração, bem como a indicação de atividades adicionais para o bom desempenho 
do sistema rodoviário a ser restaurado, devem ser apresentadas com relação ao 
elemento “acostamento” as seguintes informações 

• Registro da ocorrência de acostamentos; 
• Cadastro das áreas de acostamento cobertas por vegetação; 
• Cadastro dos degraus entre a pista de rolamento e acostamento, bem como a 

Identificação do tipo e condições de conservação do pavimento existente dos 
acostamentos, caso exista 

• Cadastramento das áreas de acostamento com erosões ou depressões 
acentuadas, de forma a determinar a necessidade de reconformação; 

 

OBS:  

1. Caso sejam necessários empréstimos e materiais de jazida, deverão ser 
apresentados os estudos e ensaios geotécnicos seguindo a IS-206 - 
ESTUDOS GEOTÉCNICOS, explicitados no item 2.2.9.1 deste manual.  

2. Após a divisão do trecho em segmentos homogêneos e antes que se inicie o 
projeto de restauração propriamente dito, deverá ser realizada uma reunião 
com técnicos do DER para análise do diagnóstico apresentado, bem como 
para o alinhamento da melhor solução a ser adotada. 

3. No caso onde os problemas existentes necessitarem de análise mais 
aprofundada, devido a deformações ou deflexões elevadas, deverá ser 
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também determinada a densidade “in situ” e coletadas amostras para a 
realização de ensaios adicionais de compactação e resistência.  

 

 

2.2.9.3  Fundação de Aterros e Estabilidade de Taludes  

Os estudos geotécnicos nesta fase deverão ser realizados, para a alternativa 
selecionada, referenciado aos estudos geológicos, e envolvendo as seguintes 
atividades: 

a) Estudos de fundação de aterros; 

b) Estudos de estabilidade de taludes. 

Tem como objetivo a apresentação e interpretação dos resultados obtidos nos 
serviços geotécnicos, a definição de valores de parâmetros para cálculos e a 
descrição das atividades desempenhadas para os ensaios realizados. Constam 
também da definição e localização dos materiais de empréstimos e jazidas, bem como 
as características e parâmetros geotécnicos. 

Para o desenvolvimento desse estudo serão realizadas as seguintes atividades: 

 - sondagens, coletas de amostras deformadas para ensaios de caracterização, 
reconhecimento do terreno, classificação técnica das amostras representativas, 
aferição dos parâmetros dos solos, entre outros. 

As sondagens buscarão determinar as espessuras e a natureza do material, a 
profundidade de cada horizonte de solo, a natureza e as características do substrato 
rochoso, posição e orientação do fluxo das águas subterrâneas, bem como coletar 
amostras que permitam avaliar as características físicas e mecânicas dos solos. 

As sondagens serão executadas conforme plano de sondagem aprovados nos estudos 
geológicos pela Fiscalização do Contrato (DER- RJ); podendo, caso necessário, 
serem complementadas conforme a necessidade do projeto. 

As sondagens deverão ser executadas em conformidade com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), destacando-se a NBR 9603:2015, 
NBR 9820:1997, NBR 6484:2001, NBR 6502:1995 e demais normas brasileiras em 
vigor. Devem ser seguidas as Normas, Procedimentos, Instruções e 
Especificações de Serviços e Manuais Técnicos constantes do DNER e em vigor 
no DNIT e, no que couber, as especificações técnicas ET-DE-B00/001 de 
outubro/2006 e ET-DE-G00/001 julho/2006, do DER/SP, além das especificações 
resumidas abaixo descritas. 

Os perfis de sondagem devem seguir o prescrito nas especificações e normas 
indicadas acima, conter fotos coloridas dos testemunhos de rocha e ter a classificação 
geológica (grau de alterabilidade e fraturamento) e geotécnica dos materiais 
atravessados efetuada por Geólogo experiente. 

Os perfis de sondagem devem ter escala homogênea e conter os seguintes elementos 
mínimos: referência de nível, coordenadas UTM do furo de sondagem, posição do 
nível d’água (NA), tipo de sondagem, tipo de equipamentos utilizados, tipo de 
amostrador, contatos de horizontes com profundidades e cotas de nível, número de 
golpes do ensaio de penetração (NSPT), diagrama das penetrações, legenda gráfica 
dos materiais, descrição sumária dos horizontes sondados, dados do ensaio de 
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penetração, datas da realização do SPT e medições do nível d’água, nome dos 
executores do ensaio, nome e assinatura do responsável técnico e cota das “bocas” 
dos furos de sondagem. 

Deverão ser fornecidas também plantas com localização de todas as sondagens e 
ensaios executados, devidamente localizados com coordenadas UTM (sistema 
SIRGAS 2000). Tanto os perfis de sondagem e plantas devem ser entregues em meio 
físico e digital em PDF e DWG (no caso das plantas). 

Estão incluídos nos estudos geotécnicos quaisquer ensaios e instrumentações 
complementares para determinação dos parâmetros geotécnicos necessários para as 
análises de estabilidade de taludes e elaboração do projeto de contenção, por 
exemplo: ensaios de caracterização, ensaios de cisalhamento direto, ensaios de 
compressão triaxial, instalação e leitura de piezômetros, medidores de nível 
d’água e inclinômetros, etc. A determinação dos ensaios e suas quantidades devem 
seguir o prescrito na norma da ABNT NBR 11682 e aprovados pela Fiscalização do 
Contrato (DER-RJ) antes de sua execução. 

Os resultados das sondagens, ensaios e estudos deverão ser acompanhados de 
relatório com descrição dos serviços realizados, análise dos resultados e soluções 
geotécnicas recomendadas. 

As sondagens devem ser realizadas em conformidade com a legislação ambiental 
vigente. 

Caso os estudos geológico e geotécnico identifiquem a ocorrência de solos moles na 
região de estudo, deve ser realizada uma campanha de ensaios de campo e de 
laboratório para que o material seja devidamente caracterizado e suas propriedades 
identificadas, a fim de fundamentar os projetos que venham a interagir com este solo.  

Os ensaios de campo devem consistir de Ensaios de Penetração de Cone in situ (CPT 
ou CPTu), ensaios de palheta, sondagens com retirada de amostras indeformadas e 
demais ensaios requisitados pela Fiscalização do Contrato (DER-RJ), devendo ser 
tomadas todas as precauções necessárias para conservação das propriedades das 
amostras retiradas durante o transporte e armazenagem. Os ensaios de laboratório 
devem ser suficientes para complementar as informações dos ensaios de campo, 
determinando características do solo como: sensibilidade, razão de 
sobreadensamento (OCR), coeficientes e curvas de adensamento, resistência não 
drenada (Su), etc. 

Todos os ensaios de campo e de laboratório devem seguir suas respectivas normas 
técnicas brasileiras vigentes, além do DNER-PRO 381/98 e demais normas e manuais 
do DNIT. 

Deverá ser utilizado, onde couber, Instrução de Serviço IS-206 do DNIT.  

 

2.3 FASE DE PROJETO  

Com a aprovação pela Fiscalização do Contrato (DER-RJ) das conclusões e 
recomendações dos Estudos, será iniciada a Fase de Projeto, com a finalidade de 
detalhar a solução selecionada naquela fase, fornecendo-se plantas, desenhos e 
outros elementos que possibilitem uma adequada identificação da obra a executar 
(Especificações, Quantitativos e Plano de Execução). 

A Fase de Projeto deverá abranger: 
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Estudos Topográficos  

Estudos Geotécnicos 

Projeto Geométrico 

Projeto de Terraplenagem 

Projeto de Drenagem 

Projeto Pavimentação e Reabilitação do Pavimento Existente  

Projeto de Interseções, Retornos e Acessos. 

Projeto OAE  

Projeto de Sinalização e Obras Complementares 

Projeto de Geotecnia 

Programa PRAD 

Projeto de Desapropriação 

Projeto de Iluminação  

Componente Ambiental 

Projeto de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural 

Orçamento e Plano de Execução  

 

2.3.1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

Os estudos topográficos na fase de projeto deverão se constituir apenas de 
complementações que se fizerem necessárias.  

Deverá ser utilizada, onde couber, a Instrução de Serviço IS-205 do DNIT. 

 

2.3.2 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

Os estudos geotécnicos na fase de projetos consistirão em: 

 Complementações dos estudos que se fizerem necessários, e. 

 Estudos de jazidas (complementares, se houver). 

Deverá ser utilizada, onde couber, a Instrução de Serviço IS-206 do DNIT. 

 

2.3.3 PROJETO GEOMÉTRICO 

Consiste na orientação dos serviços de locação no campo, na representação do 
projeto detalhado (inclusive interseções) sobre a faixa topográfica levantada no campo 
na escala de 1:1000, no detalhamento do projeto altimétrico, definitivo, no 
estabelecimento das seções transversais definitivas em tangente e em curva para as 
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diversas situações típicas e para situações especiais, no detalhamento de alterações 
planialtimétricas da pista existente e de ruas, pistas auxiliares e demais vias objeto de 
intervenções e no cálculo analítico de todos os elementos geométricos conforme 
necessário para caracterizá-los perfeitamente e permitir sua locação no campo. 

Devem ser definidos valores de superelevação e super-largura, ponto da seção 
transversal de aplicação do eixo estaqueado, critérios para giro de plataforma para 
obtenção da superelevação, extensões exatas de obras de arte correntes, especiais e 
de contenção. 

Os valores limites de raio e rampa serão estabelecidos em conjunto com a 
Fiscalização do Contrato do DER- RJ. 

Quanto à apresentação do projeto: 

  

a. Planta de Projeto Geométrico 

 As plantas com a Geometria devem ser apresentadas na escala 1:1000; 

 Eixos estaqueados de 20m em 20m de todas as pistas a implantar e/ou 
restaurar (principal, auxiliares, ramos de interseções); 

 Representar base cadastral na planta, pontos de mudança da linha-base, 
indicação dos sentidos das vias, bordos da pista de rolamento e da superfície 
pavimentada, declividade transversal ao longo dos alinhamentos (na tangente 
e nas curvas), barreiras rígidas centrais e laterais, pontos notáveis das curvas 
circulares e de transição, incluindo valores de superelevação e super-largura, 
off-sets de corte e aterro, incluindo bota-fora e empréstimos, limite da faixa de 
domínio; 

 Apresentar Quadro de Curvas de Projeto Geométrico, com as respectivas 
curvas numeradas em planta; 

 Curvas de nível a cada 1 m, com marcações de cotas das curvas mestras; 

  Representar as obras de arte especiais e pontilhões com os nomes dos rios, 
as obras de contenção, obras de arte correntes, definindo tipo, comprimento, 
esconsidade, igualdade de estaqueamento, declividade, cotas e ainda valas, 
lajes e outros dispositivos de acesso e escoamento do fluxo aquoso, assim 
como o aproveitamento de dispositivos da pista existente, dispositivos de 
drenagem superficial, indicando tipo e outros dados relevantes, meios-fios, 
limite do projeto e detalhes na conexão com vias e acessos existentes e limites 
dos lotes de obras; 

 No caso de existência de 3.ª faixa, esta deverá ter sua indicação na planta. 
Serão representadas as linhas de transmissão no interior da faixa de domínio 
com indicação da procedência e número das posteações; 

 O projeto altimétrico, deverá ser apresentado na escala 1:1000/100 (h/v), 
representarão valores e extensões de rampa, pontos notáveis e comprimentos 
de curvas de concordância, obras de arte correntes, limites de obras de arte 
especiais e obras de contenção relevantes; 

 Devem constar no desenho, legenda, indicação dos sistemas de coordenadas 
utilizados (Sirgas 2000) e a malha de coordenadas devem estar compatível 
com a escala e o tamanho da folha; 

 Deve ser apresentado o croqui de articulação das plantas de geometria. 

 

b. Seções transversais 
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 Serão levantadas e desenhadas às seções transversais-tipo da plataforma, 
faixa de domínio, pontes e túneis nas diversas características previstas para a 
rodovia em tangente e em curva, mostrando o critério de distribuição da super-
largura e da superelevação ao longo das concordâncias das curvas horizontais; 

 Apresentar seções gabaritadas de 20 em 20 metros de todos os alinhamentos 
indicando terreno natural, a plataforma, as posições dos off-sets e taludes. 

Deverão ser apresentados antecipadamente constituindo Relatórios Técnicos 
Intermediários os projetos de segmentos específicos que necessitarão de alteração de 
traçado para orientação e aprovação da Fiscalização do Contrato do DER- RJ. 

Deverão ser definidas, com base nos estudos geológicos e geotécnicos, as inclinações 
e as alturas máximas, além das banquetas apropriadas para os taludes de corte 
resultantes do projeto geométrico da rodovia, de acordo com as características dos 
solos. Em conjunto, devem ser indicados pontos que necessitam de estudos mais 
detalhados, a fim de ser incorporados ao projeto de geotecnia, conforme autorização 
da Fiscalização do Contrato (DER-RJ).        

Deverá ser utilizada, onde couber, a Instrução de Serviço IS-208 do DNIT. 

 

2.3.4 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

Nos projetos que possuírem implantação de pista, alargamento de pista (incluindo 
acostamento), mudança de traçado, elevação de greide ou quaisquer alterações que 
necessitem de movimento de terra, deverá ser apresentado Projeto de 
Terraplenagem. 

Para este projeto deverão ser observados os seguintes requisitos: 

1. No Projeto Geométrico em perfil, apresentar o horizonte geológico e 
geotécnico do segmento, com indicação da classificação dos solos, ISC, expansão, 
nível d’água e impermeável, e demais características obtidas a partir dos ensaios 
provenientes dos estudos geotécnicos; 

2. Folhas de Cubação do Movimento de terra nos locais que serão alterados, com 
classificação dos materiais escavados; 

3. Quadro de Orientação de Terraplenagem com indicação dos volumes de 
origem dos materiais escavados nos cortes e empréstimos e destino para os aterros 
ou bota-foras com as respectivas DMTs, com totalização em cada folha e 
compatibilização com os volumes das planilhas de cubação dos locais que sofrerão 
alterações; 

4. Apresentar Quadro Resumo de Terraplenagem com as faixas de DMT 
totalizados e compatibilizados com os volumes do Quadro de Orientação de 
Terraplenagem, indicando também os volumes de compactação a 95% PN e 100% PN 
com o coeficiente de empolamento, além do volume de compactação do bota-fora dos 
locais que sofrerão alterações; 

5. Se for o caso, apresentar Nota de Serviço de rebaixos de corte em rocha e aterros 
em solo com altura < 0,60m cujos resultados geotécnicos de subleito estejam abaixo 
dos estabelecidos no ISCproj; 

Observação: As Notas de Serviço deverão apresentar, além da regularização e 
nivelamento, os dados referentes à super-largura e superelevação. 
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6. Apresentar memória de cálculo dos volumes de compactação de aterros a 100% do 
PN; 

7. Apresentar memória de cálculo relativa aos quantitativos de desmatamento 
destocamento e limpeza de árvores com Ø<0,15m. e de árvores com Ø>0,15m; 

8. Apresentar planta geral da situação dos empréstimos e bota-fora (Volumes e 
locais); 

9. Se for o caso, fazer a identificação e quantificação de solos moles com base em 
ensaios de sondagens SPT (Standart Penetration Test), obedecendo ao disposto na 
Norma DNER-PRO 381/98 “Projeto de Aterros Sobre Solos Moles”; 

10. Apresentar as Notas de Serviço de terraplenagem; 

11. Apresentar as seções transversais tipo para corte e aterro com indicação da 
plataforma e detalhamento das soluções para as inclinações dos taludes, alargamento 
de cortes e fundações de aterros; 

12. Se for o caso, apresentar Relatório Geológico com resultados das sondagens e 
detalhamento dos critérios adotados para definição dos horizontes e consequentes 
volumes de materiais classificados em 2ª e 3ª categorias, caracterizando inclusive o 
início e fim das ocorrências. 

13. Deverá haver definição precisa das seções-tipo em tangente e em curva, em 
corte e em aterro, para as diversas situações (pistas adjacentes ou não, niveladas ou 
desniveladas, faixas auxiliares etc.). 

14. Deverá haver definição precisa da inclinação de taludes de cortes e aterro e da 
necessidade de colchões drenantes ou outros dispositivos, com base nos estudos 
geológicos e geotécnicos. 

15. Quando houver excesso de material de cortes e for impossível incorporá-los ao 
corpo dos aterros, mediante compensação de cortes e aterros, serão indicadas áreas 
para bota-foras licenciados, recomendando-se a devida compactação. Deverá estar 
localizada, preferencialmente, em áreas situadas a jusante da rodovia. Para evitar que 
o escoamento das águas pluviais carreie o material depositado, causando 
assoreamentos, os taludes dos bota-foras deverão ser projetados com inclinação 
suficiente para evitar escorregamentos e com proteção de revestimento vegetal, 
inclusive nos bota-foras com material de 3ª categoria, após informação final, a fim de 
incorporá-los à paisagem local. 

16. O material para aterros deve ter os estudos nas áreas de empréstimo com 
base nas indicações e necessidades do projeto de terraplenagem, devendo ser 
suficientes para uma avaliação segura do volume utilizável e definição das 
características dos materiais. Fazem parte dos estudos do material de aterro, mas não 
se restringindo a estes, a realização de sondagens com coleta de amostras, além de 
ensaios para caracterização física e mecânica como: granulometria por peneiramento 
e sedimentação, limite de liquidez, limite de plasticidade, ensaios de compactação e 
Índice de Suporte Califórnia (ISC), expansão, densidade e teor de umidade “in situ”, 
determinação do índice de grupo e classificação dos solos segundo TRB e SUCS. 

Observação: Os ensaios supracitados devem ser aplicados tanto ao material de 
aterro obtido de áreas de corte como de jazidas comerciais. 

17. Com base nos resultados das prospecções e ensaios realizados, deverão ser 
desenvolvidos estudos com vistas à estabilização dos aterros e obras de terra a serem 
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executados, além de formular alternativas de soluções para os problemas relativos à 
baixa capacidade de carga do solo de fundação e sua propensão a recalques, 
sobretudo nos casos onde for identificada a presença de solos compressíveis (solos 
moles). O planejamento dos estudos voltados à definição das soluções para 
estabilização dos maciços de aterro deverá ser apresentado previamente à 
Fiscalização do Contrato (DER-RJ) para a sua aprovação e liberação. Tais estudos 
deverão compreender o que estabelece a IS-206 e a norma DNER-PRO- 381/98. 

Observação: De posse dos resultados obtidos nos estudos realizados deverão ser 
avaliadas as soluções alternativas possíveis, inclusive com os seus custos de 
implantação estimados, podendo contemplar uma ou a combinação de algumas 
soluções, citando-se como exemplo de intervenções: remoção da camada de solo 
saturado/compressível da fundação, melhoria das características do solo de fundação 
através de sistema de drenagem com colchão drenante e/ou drenos verticais, bermas 
de equilíbrio, reforço do sistema aterro/fundação através da inclusão de elementos 
tensores flexíveis (geotêxtil, geogrelha, fita de aço, etc.), dentre outras. 

18. Nas especificações complementares a serem elaboradas pelos consultores, 
deverão constar os procedimentos para a execução da terraplenagem, para aproveitar 
ao máximo a flora nativa e a camada de terra vegetal que servirá de capeamento das 
áreas cortadas e aterradas. 

Finalmente, com base nos estudos realizados, será elaborado quadro resumo de 
orientação da terraplenagem, definindo a influência sobre os aspectos de “bota-fora” e 
“empréstimo”, bem como, os custos estimados. Este quadro deve apresentar ainda o 
resumo dos volumes de corte, por categoria, e volumes de aterro a compactar.  

Deverá ser utilizada, onde couber, a Instrução de Serviço IS-209 do DNIT. 

 

2.3.5 PROJETO DE DRENAGEM 

O Projeto de Drenagem definirá a melhor solução de projeto, através da análise dos 
elementos básicos condicionantes do projeto. 

Com base nos Estudos Hidrológicos, nos levantamentos dos dispositivos de drenagem 
existentes e nos demais estudos e projetos condicionantes para elaboração deste, os 
dispositivos serão calculados e detalhados, após a aprovação pela Fiscalização do 
Contrato (DER-RJ) da solução proposta.  

No Projeto de Drenagem, OAC e Estudo Hidráulico de OAE, compreenderá: 

●  Definição, dimensionamento hidráulico e projeto das obras de arte 
correntes tubulares e celulares, incluindo substituição e prolongamento 
dos bueiros, inclusive projeto da fundação; 

● Definição, dimensionamento hidráulico e projeto de drenagem 
superficial, incluindo indicação de demolição e/ou substituição – 
dispositivos, localização, projetos-tipo, cotas, conexões e extensão. Em 
áreas de proteção ambiental, o sistema de drenagem superficial deverá 
ser projetado de modo a conduzir separadamente as águas 
provenientes da drenagem da plataforma das pistas, evitando desta 
forma à contaminação dos mananciais, em caso de acidentes com 
cargas tóxicas. Atender onde couber a Lei Federal nº 9.433/1997, e a 
Lei similar do Estado do Rio de Janeiro; 

● Dimensionamento hidráulico das obras de Arte Especiais, com 
indicação do nível de água para 100 anos (conforme exigência do 
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INEA,) na seção transversal da ponte. Além de memória de cálculo com 
os seguintes parâmetros: Vazão de projeto, tirante de cheia, borda livre, 
velocidade de escoamento, coeficiente de rugosidade e declividade; 

● Definição da implantação ou prolongamento de dispositivos devido ao 
alargamento da plataforma da rodovia, onde necessário, visando à 
readequação dos acostamentos; 

●  Projeto de drenagem subterrânea ou profunda, incluindo substituição 
ou prolongamento nos casos de alargamento da plataforma, visando à 
readequação dos acostamentos – dispositivos, terminais, localização e 
indicação dos projetos-tipo com extensões; 

● Projeto de drenagem de pavimento ou sub-superficial – drenos, 
materiais, dimensões, localização e indicação dos projetos-tipo; 

● Projeto de dispositivos de proteção contra erosão – localização, tipos e 
especificações para construção. 

● Os dispositivos de drenagem devem ter seus lançamentos projetados 
até local de deságue seguro, considerando os aspectos sociais e 
ambientais. Desta forma, a projetista deverá identificar os locais onde o 
levantamento topográfico cadastral deverá ser complementado (além 
da faixa de levantamento inicialmente prevista nos estudos 
topográficos) e efetuar os levantamentos necessários ao projeto do 
lançamento; 

● Os novos dispositivos de drenagem a serem propostos no projeto 
básico deverão ser selecionados a partir do Álbum de Projetos-Tipo de 
Dispositivos de Drenagem (DNIT/2018 ou vigente na data). Visando 
uniformizar os padrões, legendas, convenções e quadros nos diversos 
lotes de projeto, serão promovidas reuniões pelo DNIT com a 
Contratada. 

 

 A apresentação do Projeto de Drenagem deverá conter: 

● Metodologia para dimensionamento de todos os dispositivos de 
drenagem, descrevendo-se o critério de uso de cada elemento; 

●  Deverá ser apresentado o cálculo dos comprimentos críticos dos 
dispositivos de drenagem superficial e as respectivas tabelas contendo 
os resultados; 

●  Deverão ser apresentadas planilhas de dimensionamento hidráulico 
das obras referentes a cada bacia hidrológica, contendo as informações 
definidas na IS-210– Projeto de Drenagem, para a obra nova e obra 
existente a ser substituída, prolongada, ou complementada; 

●  Texto descritivo das soluções projetadas; 
●  Projetos das obras de arte correntes tubulares e celulares; contendo 

plantas, perfis, seções (de cada bueiro) e detalhes, informando tipo e 
dimensões, localização, classe do tubo conforme NBR 8890/2018, ou 
espessura de chapas (metálicos), extensão, declividade, conexões, 
cotas, caixas, bocas, prolongamento, extensão e outros; 

● Deverá ser entregue à fiscalização – cópia impressa e em arquivo 
digital (compatível com software AutoCAD), os desenhos das seções 
transversais dos bueiros existentes a serem mantidos (com ou sem 
prolongamento) e projetados, contendo o desenho da plataforma de 
projeto e bueiro projetado, indicando-se no mínimo a estaca, 
esconsidade, tipo de obra, caixas e cotas; 

● Projeto da drenagem superficial, sub-superficial e drenagem profunda, 
incluindo notas de serviço e desenhos dos projetos tipo; 
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● Apresentação dos boletins de pesquisa do nível do lençol freático, com 
indicação da época sazonal (estação chuvosa ou seca); 

● Características dos materiais a empregar (granulometria, tubos porosos 
ou furados, esquema de furos, etc.) na drenagem profunda; 

● Processos construtivos para casos especiais (drenos tipo espinha de 
peixe, colchão drenante, etc.) 

● Projeto de camada drenante nos locais em que for necessária, com 
localização, tipo de camada, tipo de material de enchimento, 
quantidades, etc. 

● Elaboração de um quadro geral (cadastro) para cada tipo de dispositivo, 
contendo a localização (extremidades, lado, etc.), comprimentos ou 
quantidades, tipo e observações complementares tais como: a 
construir, a prolongar, etc; 

●  Notas de serviço das obras projetadas contendo a localização, tipo, 
diâmetros, extensões, esconsidades, conexões, cotas de implantação, 
informações de implantar, construir, demolir e etc.; 

●  Indicação ou elaboração das especificações e métodos construtivos a 
serem observados; 

● Desenho em planta, perfil e seção transversal, ilustrativo da situação de 
cada uma das pontes projetadas: planta na escala 1:200 (mínimo) e 
perfil H=V=1:100(mínimo), com indicação da seção hidráulica e das 
condições de encabeçamento dos aterros, curvas de nível, estacas de 
início e fim da ponte, nível d'água (NA),máximas cheias (vestígio de 
projeto), perfil da linha d'água e demais informações levantadas. 

 

O projeto de drenagem deverá ser apresentado na mesma base de planta e perfil 
utilizados no projeto geométrico, sendo que a planta deverá mostra bueiros existentes 
e projetados, valetas, sarjetas, descidas d’água, dissipadores, dreno profundo. No 
perfil deverão ser representados os bueiros com suas estacas de localização, 
dimensões, cotas de fundo e natureza do serviço; 

Deverá ser apresentado Quadro de Quantidades com todos os serviços referentes ao 
projeto de drenagem. 

Os modelos de planilhas deverão ser aprovados pela Fiscalização do Contrato  
(DER-RJ). 

Deverá ser utilizada, onde couber, o Manual de Drenagem de Rodovias – IPR - 724 
e a Instrução de Serviço IS-210 do DNIT. 

 

2.3.6 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E REABILITAÇÃO DO 
PAVIMENTO EXISTENTE 

2.3.6.1 Restauração do Pavimento Existente 

O dimensionamento do reforço do pavimento deverá ser feito pelo método 
TECNAPAV (DNER PRO-269/94) e por outro qualquer outro método de reforço 
mecanistico empírico à critério do projetista. Desta forma, devem ser realizados 
ensaios de sedimentação para determinação do teor de silte existente no 
subleito. Estes deverão ser apresentados no volume constante dos Estudos 
Geotécnicos e devem ser em número suficiente para bem caracterizar o subleito 
existente. 
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Deverão ser apresentados: 

• Planilhas resumo de dimensionamento pelos dois métodos citados e detalhar 
qual a solução a ser adotada, explicitando as justificativas para tal.  

• Planilha de Parâmetros e Soluções por segmento homogêneo. Deverão ser 
informados neste quadro os parâmetros (IRI, deflexões de projeto e admissíveis, 
flechas e IGG), espessuras calculadas e adotadas de reforço em CA, e as 
soluções adotadas no projeto de restauração.  

• Linear de restauração adotada, detalhando os segmentos homogêneos e a 
solução para cada um. O linear deve contemplar solução para pista e 
acostamento, separadamente.  

• Valores de referência de Módulo e Resiliência (DNIT 135/2018) para as novas 
camadas e adicionalmente o valor de Resistência à Deformação Permanente FN 
(DNIT 184/2018) para a camada de reforço em revestimento asfáltico, das 
soluções onde couber o levantamento destes parâmetros, bem como o tipo de 
ligante asfáltico a ser utilizado. 

• Projeto de dosagem de referência da mistura reciclada, caso a solução indicada 
inclua este tipo de solução. Para tal, deve-se proceder retirada de amostras 
representativas por segmento homogêneo. 

 Lista de todas as Especificações utilizadas e a serem seguidas. 

 

2.3.6.2 Pavimentos Novos e Trechos de Reconstrução  

O dimensionamento dos pavimentos novos (interseções e terceiras faixas) e trechos 
de reconstrução poderão ser feitos pelo Método da Resistência (Método de Projeto 
de Pavimentos Flexíveis – Publicação IPR (1981), Manual de Pavimentação – 
Publicação IPR, 2006) e/ou pelo Método da Resiliência (Manual de Pavimentação 
– Publicação IPR, 1996); 

Os parâmetros e o detalhamento do dimensionamento de pavimentos 
novos/reconstrução deverão ser apresentados no item de Projeto de Pavimentação.  

Quanto aos parâmetros a adotar, observar: 

a) O número “N” usado deverá ser igual ao obtidos nos Estudos de Tráfego para 
o período de projeto estabelecido pelos termos de referência do projeto e/ou 
edital; 

b) O CBR do subleito utilizado no dimensionamento deverá ser o obtido na 
avaliação estatística conforme consta do Método da Resistência do DNER - 
1981 realizada para o subleito para o caso de projeto onde ocorre 
predominância de cortes. No caso da maioria do projeto ser efetuada em 
aterros e estes serem superiores a 60 cm, deverão ser utilizados os valores de 
CBR dos materiais usados para executar a camada final da terraplenagem, que 
também deverão ser avaliados estatisticamente; 

c) As características dos materiais usados para Base, Sub-base e Subleito devem 
seguir o estabelecido no item de Estudos Geotécnicos do presente Manual; 



44/97 

d) Quando necessário o uso de camada de reforço do subleito, os materiais 
usados devem apresentar CBR superior ao do subleito e expansão menor que 
1% (medida com sobrecarga de 10 lb.). 

e) Não devem ser usadas camadas de sub-base e base de espessuras inferiores 
a 15 cm. No entanto, não devem ser adotadas espessuras muito superiores às 
calculadas; 

Deverão ser incluídos os seguintes itens: 

a) Seções transversais de pavimentação (em tangente e em curva e em corte e 
aterro), detalhando locais de ocorrência;  

b) Croquis das jazidas de solo estudadas, onde constem informações detalhadas 
conforme descrito no item de Estudos Geotécnicos deste manual; 

c) Croquis das pedreiras e dos areais estudados, onde constem informações 
conforme descrito no item de Estudos Geotécnicos deste manual; 

d) Linear da solução de pavimentação adotada; 

e) Linear de localização dos materiais e ocorrências de pavimentação, onde 
devem constar inclusive as fontes de fornecimento de material betuminoso, 
com respectivas DMTs;  

f) Quadro Demonstrativo de Quantidades de Pavimentação. Separar os 
quantitativos da pista dos quantitativos do acostamento, das 3ª faixas e das 
interseções, em relação a todos os demais serviços; 

g) Quadro de Quantidades de Pavimentação; 

h) Quadro Resumo de DMT; 

i) Linear de ocorrência de materiais e de localização de ocorrências;  

j)  Linear de soluções adotadas na pavimentação, localizando segmentos por 
estacas e mostrando materiais usados para base e sub-base;  

Caso se trate de projeto de restauração conjuntamente com projeto de implantação de 
pavimentos novos, as soluções devem ser apresentadas separadamente e seguidos 
de todos os itens já detalhados para ambos os casos. Observar ainda que, no 
demonstrativo de quantidades de pavimentação deve constar a quantificação 
separada para implantação e para restauração, assim como no linear de soluções 
devem estar bem definidas as soluções referentes aos trechos em implantação e aos 
trechos em restauração. 

 

2.3.7 PROJETO DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS: 

Este projeto compreende: 

a) Justificativas das soluções adotadas em face ao tráfego a atender; 

b) Análises técnicas quanto ao atendimento da demanda atual e futura por meio 
da oferta viária disponibilizada; 

c) Representação gráfica planialtimétrica, com dimensionamento e tratamento de 
todos os elementos geométricos do projeto, tais como, pistas, acostamentos, 
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faixas de mudança de velocidade, faixa de domínio, superelevações, canteiros 
e ilhas; 

d) Seções transversais típicas da plataforma, incluindo pistas, acostamentos e 
canteiros, nos pontos notáveis de interseções; 

e) Quadro de Quantidades de serviços, compatível com as quantidades 
apresentadas no Orçamento. 

Deverão ser seguidas as recomendações do Manual de Projeto de Interseções, do 
DNIT; Edição 2005. 

Deverá, ainda, ser utilizada a Instrução de Serviço IS-213 do DNIT. 

 

2.3.8 PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 

O objetivo dos Estudos e dos Projetos de Obras de Arte Especiais, construção e/ou 
reforma, é garantir que as estruturas dos viadutos, pontes e travessias se adequem ao 
traçado geométrico da rodovia, comportando de forma segura o tráfego de veículos, 
sem reduzir a sua capacidade. 

As OAEs a serem projetadas deverão ser concebidas baseadas nas necessidades 
previstas, resultantes do projeto geométrico para a implantação da rodovia e suas 
interseções para acessos, cruzamentos com outras rodovias e transposição de rios e 
ferrovias, bem como acessos a áreas específicas. 

A elaboração dos Estudos, Projetos de Obras de Arte Especiais, Projetos de 
Alargamento e Reforço Estrutural de Obras de Arte Existentes deverá observar às 
recomendações das Normas Técnicas Brasileiras da ABNT e, quando couber, as 
Instruções de Serviço, Especificações e Manuais do DNIT vigentes no período de 
execução do objeto contratual. 

As novas OAEs deverão ser projetadas considerando a NBR-7188:2013 na qual 
classifica trem-tipo CLASSE 45 tf. E, as OAEs existentes, quando necessário, deverão 
ser submetidas a ensaios de prova de carga para a verificação da sua capacidade, 
conduzindo ao dimensionamento e a elaboração do projeto de reforço, adequando a 
estrutura às especificações das normas técnicas vigentes. 

Este item do Manual subdivide-se em três etapas principais: 

 Elaboração do Projeto, a qual engloba a coleta de elementos básicos e as 
especificações elementares do projeto; 

 Projeto Básico e  

 Critérios de Aceitabilidade. 
 

2.3.8.1 Elaboração do projeto 

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. 

Coleta de Elementos Básicos 
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 Informações locais, de natureza tal que indiquem a finalidade da obra e 
permitam a definição do local de implantação da OAE, a adoção do tipo 
estrutural adequado, a locação segura das fundações e a correta avaliação das 
ações específicas locais na estrutura. 

 Informações de projeto, 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 OAE, sejam determinadas 
em conformidade com a via projetada, incorporando os principais elementos do 
traçado, de modo a não reduzir a capacidade de tráfego da via. 
 

a) Informações locais 
 
a.1) Elementos topográficos 

 Perfil longitudinal do terreno, ao longo do eixo do traçado, com greide cotado, 
desenhado em escala de 1:100 ou 1:200, especificando as amarrações ao 
estaqueamento e RRNN do projeto da rodovia, e localizações, em extensão 
total que permita a definição da obra e dos aterros de acesso; 

 Em caso de transposição de curso d'água, levantamento da seção transversal, 
com indicação das cotas de fundo, a intervalos máximos de 5,0m (cinco 
metros); 

 Planta topográfica do trecho em que será implantada a OAE, apresentada na 
escala 1:100 ou 1:200, com curvas de nível de metro a metro, contendo o eixo 
do traçado, interferências existentes, como limites de divisas, linhas de 
transmissão, e a esconsidade em relação ao obstáculo a ser vencido, 
abrangendo área suficiente para definição da obra e acessos; deverão ser 
especificadas as amarrações ao estaqueamento e RRNN do projeto da 
rodovia, e ainda definidas as suas localizações. 
 
a.2) 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 OAE, 
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; 

 Notícias 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 sobre navegabilidade, tipo de veículo aquaviário e tipo de 
transporte náutico (pessoas, bagagens ou cargas); 

 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. 
 
a.3) Perfis Geológicos e Geotécnico 

 Sondagens à percussão ou sondagem mista em número e profundidade tais 
que permitam a caracterização do subsolo, ao longo de duas linhas paralelas 
ao eixo locado na rodovia, distantes aproximadamente 3,0m (três metros) para 
cada lado, em cada locação de fundação ao longo do eixo da Obra de Arte 
especial; 
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 Planta de locação das sondagens, referida ao eixo locado da rodovia; 

 Perfis geológico-geotécnicos e individuais de todas as sondagens, indicando a 
natureza e espessura das diversas camadas atravessadas, profundidades em 
relação à cota do subleito da rodovia, índice de resistência à penetração (NSPT) 
e níveis d'água; 

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

 Deverão ser apresentados RQD, recuperação e a caracterização dos materiais 
encontrados;  

 Caso os estudos geológicos e geotécnicos indiquem a ocorrência de solos 
moles nas regiões das OAE’s, este material deverá ser caracterizado por 
ensaios de penetração de Cone (CPTU) e demais ensaios solicitados pela 
fiscalização do contrato; 

 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. 
 
a.4) Elementos complementares 

 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 veículos ou 
bicicletas, 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. 
 

b) Informações de projeto 
b.1) Trem-tipo de cálculo, considerando a NBR-7188:2013, na qual classifica 
trem-tipo CLASSE 45 tf; 
b.2) Características físicas e geométricas do traçado, seções transversais, 
apresentadas em planta e perfil; 
b.3) Características técnicas do projeto, necessárias à fixação das 
características operacionais e período do projeto; 
b.4) Normas Técnicas Brasileiras, Instruções de Serviço, Especificações e 
Manuais do DNIT existentes e em vigor. 
 

Nesta fase, também deverão se proceder as Vistorias Técnicas para inspeção das 
OAEs existentes, com a finalidade de verificar o estado de conservação e as 
capacidades de carga das estruturas, de modo a especificar a recuperação e projetar 
o reforço para as que não atenderem as especificações normativas, em especial, a 
NBR-7188:2013, quanto ao trem-tipo adotado. 

Dessa forma, deverão ser observados os requisitos do Manual de Projeto de Obras 
de Arte Especiais aprovado pelo DNIT, na abordagem dos seguintes aspectos: 
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 Vistoria e Inspeção; 

 Verificação da capacidade das obras existentes para o trem de cargas 
referente às normas técnicas pertinentes, em suas formas mais atuais; 

 Possibilidade de alargamento das obras existentes. 

Também, faz-se necessário a verificação hidráulica dos dispositivos de drenagem 
existentes, principalmente aqueles que estejam em situação estrutural e de vazão 
insuficientes. Nos Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem deverá ser verificada a 
capacidade hidráulica das Obras de Artes Especiais, seguindo as exigências do Órgão 
de Licenciamento Ambiental INEA. Esta verificação ficará a cargo dos ESTUDOS 
HIDROLÓGICOS. 

Deverá ser observado o disposto na Instrução de Serviço ISF-223 do DNIT no que 
se refere às obras existentes. 

Com relação às obras novas, deverá ser utilizada, onde couber, a Instrução de 
Serviço ISF-214 do DNIT. 

No que se refere às obras existentes deverá ser adotado, ainda, o que prescreve o 
DNIT 010/2004 - PRO – Inspeção e Vistoria em Pontes e Viadutos de Concreto 
Armado e Protendido. 

 

2.3.8.2 Projeto Básico 

O Projeto Básico deverá ser completo, em todos os detalhes, para que existam os 
elementos requisitados para elaboração de um orçamento detalhado, conforme o art. 
7º da lei de licitações, n° 8.666/93. Ainda atendendo ao parágrafo 4º, que veda a 
previsão de quantidades de materiais e serviços que não correspondam às previsões 
reais, conclui-se que todos os elementos do projeto básico de engenharia de uma obra 
devem estar perfeitamente definidos antes da licitação. 

Em função da análise dos elementos topográficos, hidrológicos, geotécnicos e 
complementares, e das informações do projeto da rodovia, levantados na fase de 
Estudos Preliminares (Elaboração do Projeto), será elaborado o PROJETO BÁSICO 
da OAE, que deverá ser constituído dos documentos elencados a seguir. 

 

Projeto Básico – Documentos Apresentados 

a) Memoria Justificativa das OAEs  
Justificar de forma técnica e econômica as soluções estruturais, metodologias 
de cálculo e construtiva adotadas. Incluir os itens das coletas de elementos 
básicos, informações locais e informações de Projeto, realizados 
anteriormente. 

b) Desenhos contendo, no mínimo, os dados relacionados nos seguintes itens: 
 
b.1) Elementos topográficos 

 Mapa de situação da região de influência da obra; 

 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 de cortes e aterros; 

 Interseção da saia de aterro com o terreno natural; 
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 Seções transversais pelos apoios, mostrando a implantação das 
fundações. 

 
b.2) Elementos geotécnicos 

 Perfil longitudinal do terreno, constando os dados das sondagens de 
reconhecimento para cada apoio; 

 Perfil do subsolo, indicando a resistência encontrada (NSPT); 

 Tipo e dimensões das fundações com as cargas máximas permitidas 
(em todos os casos, é importante que exista uma sondagem no exato 
local de cada fundação e, pelo menos, um número mínimo de quatro 
furos de sondagem por OAE). 

 
b.3) Elementos hidrológicos  

 Nível normal e de máxima cheia, considerar 100 anos de recorrência; 

 Seção de vazão calculada. 
 
b.4) 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. 
 
b.5) Drenagem superficial 

 Esquema de drenagem pluvial sobre tabuleiro e acessos. 
  
b.6) 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; 

 Locação da obra em planta e perfil, incluindo fundações. 
 

Observação: No desenho principal, indicar as especificações de materiais, cargas 
móveis ou eventuais sobre cargas adotadas, inclusive as decorrentes do processo 
executivo previsto. 

c) Memória de Cálculo Estrutural:  
As memórias de cálculo deverão ser devidamente apresentadas, com no 
mínimo os seguintes itens: 

 Descrição da estrutura; 

 Hipóteses gerais de cálculo; 

 Cálculo dos esforços solicitantes, devido às cargas permanentes, 
móveis, acidentais e outras, para cada elemento estrutural; 

 Dimensionamento e verificação da resistência de todos os elementos 
estruturais; 

 Croquis de detalhamentos; 

 Bibliografia. 
Seguindo minimamente as premissas existentes no manual de Projetos de 
Obras de Artes do DNIT. Serão exigidas memórias mais detalhadas quando 
julgadas necessárias pela Fiscalização do Contrato (DER-RJ). 
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Especificações Técnicas Mínimas 

As especificações técnicas do concreto estrutural, concreto magro, barras de 
aço e armaduras, e cordoalhas de protensão devem seguir as especificações 
mínimas exigidas nas Normas Técnicas Brasileiras da ABNT.   

Procedimentos Executivos 

Quanto aos dimensionamentos, verificações e demais detalhes geométricos 
para os diversos elementos estruturais, para a infra, meso e superestrutura 
deverão ser observadas as recomendações das Normas Técnicas Brasileiras 
da ABNT e, quando couber, as Instruções de Serviço, Especificações e 
Manuais do DNIT. 

A seguir, os principais Documentos de Referência: 

NBR-6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento; 

NBR-6122:2010 - Projeto e execução de fundações; 

NBR-6123:1988 Errata 2:2013 – Forças devidas ao vento em edificações; 

NBR-7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto 
protendido – Procedimento; 

NBR-7188:2013 - Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, 
passarelas e outras estruturas; 

NBR-7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto 
armado – Especificação; 

NBR-8681:2003 Errata 1:2004 – Ações e segurança nas estruturas – 
Procedimento; 

NBR-9062:2017 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado; 

NBR-8953:2015 - Concreto para fins estruturais - Classificação pela massa 
específica, por grupos de resistência e consistência; 

NBR-12655:2015 Errata 1:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, 
controle, recebimento e aceitação – Procedimento; 

NBR-14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

NBR-15307:2005 - Ensaios não destrutivos - Provas de cargas dinâmicas em 
grandes estruturas – Procedimento; 

Demais normas ABNT pertinentes; 

Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários Escopos 
Básicos/Instruções de Serviço – Publicação IPR/726 de 2006; 

Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais 698/100 de 1996; 

Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias – Publicação IPR/709 de 2004; 

Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários – Publicação 
IPR/744 de 2010; 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=317026
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1109
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Instruções de Serviço Pertinentes do DNIT; 

Especificações Pertinentes do DNIT. 

 

OBSERVAÇÕES: 

Os Projetos de Obras de Arte Especiais, Projetos de Alargamento e Reforço 
Estrutural de Obras de Arte Existentes deverão ser entregues de acordo com as 
especificações deste MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO DO 
OBJETO e demais exigências contratuais e legais. 

Poderá ser aceita solução de engenharia NÃO contemplada neste Manual, desde que, 
aprovada preliminarmente pelo DER-RJ, após manifestação do órgão ambiental 
licenciador acerca da alteração pretendida, quando necessário e respeitados os 
prazos previstos na contratação. 

O aceite do Relatório Parcial ou Total dos Projetos Básicos será efetivado pelo DER-
RJ. 

Deverão ser entregues os levantamentos, os estudos de campo e os cadastros que 
subsidiaram a elaboração dos projetos, todos em conformidade com as respectivas 
normas técnicas e instruções de serviço atuais. 

NÃO serão admitidas inconformidades com as normas técnicas, manuais ou 
instruções de serviços, sendo de responsabilidade da Contratada a verificação e 
aplicação das especificações técnicas vigentes no período de execução do objeto 
contratual. 

Deverão ser atendidos os preceitos deste MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA A 
EXECUÇÃO DO OBJETO, com vista a assegurar PROJETOS BÁSICOS que 
atendam ao escopo deste empreendimento. 

 

2.3.9 PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 

O Projeto de Sinalização e Obras Complementares tem como finalidade a garantir 
padrões de segurança viária adequada e conforto para o usuário. 

Estão contemplados: Projeto Sinalização Horizontal e Vertical, Projeto do sistema de 
elementos de segurança (Dispositivos de Proteção, Barreiras e Defensas), Projeto de 
sinalização semafórica, Projeto de sinalização dinâmica e Projeto de Obras 
Complementares ( cercas, porteiras, calçadas, paradas de ônibus e outros elementos 
de mesma natureza).  

Observa-se que alguns destes objetos relacionados acima serão aplicáveis em casos 
específicos, orientado pela Fiscalização do Contrato (DER-RJ). 

A elaboração de todo projeto de sinalização deverá obedecer às diretrizes internas do 
DER-RJ (NTDET150 e NTDET210), as resoluções vigentes constantes dos Manuais 
de Sinalização do DENATRAN e, em casos de omissão, outras bibliografias de notório 
reconhecimento como o Manual de Sinalização do DNIT, Manual de Sinalização do 
DER-SP, entre outros. Em caso de conflito, seguir sempre a legislação em vigor 
(CONTRAN DENATRAN). 
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2.3.9.1 Projeto de Sinalização e Segurança 

O Projeto de Sinalização e Segurança deve ser apresentado e elaborado em 
conformidade com as normas aprovadas pelo DER- RJ. Deverão ser usados como 
base para elaboração dos projetos: as Diretrizes para Elaboração de Projetos de 
Sinalização Viária do DER- RJ, que  será fornecido pela Fiscalização do Contrato 
(DER-RJ), , o Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT e os Manuais do 
DENATRAN. Em caso de divergências, prevalece este último sobre os demais. 

Para a elaboração e apresentação do Projeto de Sinalização e Segurança, atentar 
para os seguintes itens: 

a.  A localização e situação dos elementos de sinalização serão lançadas sobre 
os desenhos do projeto geométrico ou do levantamento topográfico, em 
reproduções simplificadas, por motivos de clareza. 

b.  Compatibilizar o estaqueamento e quilometragem inicial do segmento com o 
estaqueamento e quilometragem final do segmento dos dados de capa. 

c.  Apresentar projeto de sinalização de obra, conforme as diretrizes do DER-
RJ, - Projeto de Sinalização de Rodovias Durante a Execução de Obras e 
Serviços das Diretrizes Básicas Para Elaboração de Estudos e Projetos 
Rodoviários - DNIT/2005, o Manual de Sinalização de Emergência/DNIT e 
os Manuais do DENATRAN. Em caso de divergências, prevalece este último 
sobre os demais. 

d. Apresentar o cadastro de todos os elementos de sinalização vertical, 
horizontal, suspensa e dispositivos de segurança de acordo, conforme citado 
no item 2.2.8 (Estudos Topográficos). Deve ser apresentada, planilha com o 
cadastro (Quadro de Cadastro da Sinalização) indicando todas as informações 
levantadas, conforme modelo fornecido pela Fiscalização do Contrato 
(DER/RJ). 

 

2.3.9.2 Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical, Sinalização 
Semafórica e Sinalização Dinâmica. 

O projeto de sinalização deve ser elaborado com base no projeto geométrico final 
(executivo), e adequado às suas especificidades. Devem ser compostos os seguintes 
itens: 

- Apresentar texto dissertativo com os fundamentos e princípios que nortearam a 
elaboração de todo o projeto. Como exemplos pode-se citar os pólos referenciais 
utilizados nas placas indicativas, a escolha do modo de implantação das placas 
(aéreas ou às margens da via), justificativa da seleção dos materiais empregados, 
formulação do banco de mensagens para o projeto dos PMV’s(Painéis de Mensagens 
Variáveis), entre muitos outros; 

- Apresentar projeto em planta todos os elementos de projeto, tais como placas de 
sinalização vertical, pinturas no pavimento referente à sinalização horizontal, postes e 
grupos focais concernentes à sinalização semafórica, diagrama de estágios relativos a 
esta última etapa, e todos os demais elementos que compõe o projeto. As escalas de 
apresentação diferem dependendo da disciplina; 

- O projeto de sinalização horizontal e vertical de rodovias deve ser apresentado, 
obrigatoriamente, em escala 1:1000 e FORMATO A3, dividindo-se cada folha 
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verticalmente em duas partes aproximadamente iguais, sendo a parte superior 
destinada ao projeto em planta, e a parte inferior ao perfil da estrada. Deve ser 
aproveitada a mesma segmentação por página utilizada no projeto geométrico. O perfil 
deve ser apresentado em escala deformada 1:10, como adotado no projeto 
geométrico. Deverá ser indica a rampa nos trechos não planos. O projeto em planta 
deve mostrar a sinuosidade da estrada, bem como o quadro de curvas com todos os 
elementos correspondentes, tais como estacas referentes aos pontos notáveis 
SC/PC/PT/ST, os raios de curva e ângulos centrais das mesmas. Estes procedimentos 
têm como propósito facilitar os trabalhos de análise da equipe de fiscalização. Os 
detalhes de apresentação das linhas em planta estão explicados nas Diretrizes para 
Elaboração de Projetos de Sinalização Viária do DER- RJ; 

- Apresentar Projeto tipo e detalhes da Sinalização. Todos os desenhos devem conter 
cotas, extensões, tipo de material e todas as demais informações consideradas 
pertinentes; 

- Apresentar Quadro de Cadastro da Sinalização, indicando localização, tipo (código 
e discriminação) e situação dos elementos (descrever e quantificar a situação da 
sinalização existente no segmento).  

 - Apresentar Quadro Resumo da Sinalização contendo os quantitativos em número 
de marcas, área unitária e área total, para cada tipo de marca ou inscrição, 
considerando o tipo de pintura, compatibilizando-o com o Quadro de Quantidades e 
o Orçamento; 

 - Apresentar notas de serviço para locação em campo conforme modelo fornecido 
pela Fiscalização do Contrato (DER-RJ); 

- Apresentar diagrama com todas as placas a serem utilizadas com dimensões, cores 
e altura das letras e tipo de caixa (maiúsculas ou minúsculas); 

- Indicar ou elaborar a especificação de material a ser empregado na sinalização 
norteada em função do volume de tráfego, e da sua provável vida útil, atendendo aos 
o dispostos nas normas ABNT e a norma NTDET150; 

Deverão ser utilizadas, onde couberem, as Diretrizes para Elaboração de Projetos de 
Sinalização Viária do DER- RJ (NTDET150 e NTDET210), que  serão fornecidas pela 
Fiscalização do Contrato (DER-RJ), , o Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT 
e os Manuais do DENATRAN. Em caso de divergências, prevalece este último sobre 
os demais. 

2.3.9.3 Projeto de Disp. De Proteção – (Defensas E Barreiras) 

Defensas são dispositivos de proteção, rígidos e maleáveis, contínuos, com forma, 
resistências e dimensões capazes de possibilitar que veículos desgovernados sejam 
reconduzidos à pista, sem brusca redução de velocidade, nem perda de direção, 
causando o mínimo de danos ao veículo, aos seus ocupantes e ao próprio dispositivo. 

Barreira é um dispositivo de proteção contínuo, moldado em concreto armado, de 
forma, resistência e dimensões adequadas, com o objetivo de se evitar que veículos 
desgovernados provoquem danos às pessoas e propriedades, sem por em risco os 
veículos que com elas possam colidir, bem como seus ocupantes. Trata-se de 
proteção rígida e indeformável, cuja capacidade de proteção do veículo desgovernado 
é dada pela sua forma. 
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O projeto de dispositivos de proteção deve ser elaborado com base no projeto 
geométrico final (executivo), e adequado às suas especificidades. Devem ser 
compostos os seguintes itens: 

a) Os dispositivos de segurança devem ser apresentados na planta de 
Sinalização, devendo ser indicado estaca inicial e final; 

b) Apresentar memória técnica justificativa indicando os critérios adotados para a 
previsão de defensas e barreiras, que devem seguir as normas da ABNT e/ou 
indicações da Fiscalização do Contrato DER- RJ; 

c) Apresentar Projeto Tipo e Detalhes dos Dispositivos;  
d)   Nota de Serviço contendo a localização, modelo, tipo e quantitativos dos 

dispositivos projetados; 
e)  Indicar ou elaborar a especificação de material a ser empregada no projeto de 

Segurança Viária em função do volume de tráfego, e da sua provável vida útil, 
atendendo os dispostos nas normas ABNT; 

f) Apresentar Quadro de Cadastro dos Dispositivos de Proteção existentes,  
indicando localização, tipo (código e discriminação) e situação dos elementos 
(descrever e quantificar a situação da sinalização existente no segmento).  

Deverão ser utilizadas, onde couberem, as Diretrizes para Elaboração de Projetos de 
Sinalização Viária do DER- RJ, que será fornecido pela Fiscalização do Contrato 
(DER-RJ), as normas ABNT sobre a matéria, os Manuais do DENATRAN. Em caso 
de divergências, prevalece este último sobre os demais. 

 

2.3.9.4 Projeto de Obras Complementares 

São consideradas obras complementares os seguintes serviços:  

a) Melhoramentos e/ou reconstrução de Postos da Policia Rodoviária; 

b) Refúgios e belvederes; 

c) Paradas de ônibus, com e sem abrigo; 

d) Cercas e alambrados; 

e)  E outras obras acessórias. 

As Obras complementares existentes deverão ser cadastradas, com informação de 
localização, tipo, conservação, entre outras informações importantes para o 
desenvolvimento do Projeto.  

No projeto deverá ser informado se o dispositivo será mantido, demolido/removido, 
relocado ou implantado, de acordo com as informações do cadastro. 

Deverão ser apresentados os seguintes itens: 

a) Memória justificativa com indicação de onde serão implantadas as cercas com 
a devida justificativa. Para os trechos onde estes dispositivos forem removidos 
também deverá ser apresentada justificativa, bem como para os trechos de 
relocação; 

b) Apresentar Nota de Serviço constando localização, tipo, e dimensão, se será 
demolido/removido, implantado ou relocado, modelo e quantitativos dos 
dispositivos projetados; 

c) Projeto tipo e detalhes executivos de todos os dispositivos definidos no projeto, 
com informações suficientes para o Orçamento da Obra; 
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d) indicação e identificação dos dispositivos projetados nos desenhos do projeto 
geométrico e de interseções; 

e) indicação ou elaboração das especificações técnicas a serem utilizadas na 
implantação do Projeto de Obras Complementares; 

Deverão ser utilizadas, onde couberem, IS-218 do DNIT.  

 

2.3.10 PROJETO DE GEOTECNIA 

O projeto de contenções e estabilização dos taludes tem como objetivo apresentar 
soluções para a estabilização dos terraplenos, proteção da rodovia e de seus usuários. 

Deverão ser estudadas e propostas soluções geotécnicas para cada local onde se 
observarem possíveis instabilidades, utilizando as técnicas de retaludamento, cortina 
atirantada, estaqueamento, banquetas de equilíbrio, revestimento cortical, etc. 

Os taludes resultantes das intervenções de terraplenagem deverão receber 
recobrimento vegetal e drenagem específicos, de modo a evitar progressão de 
processos erosivos. 

No caso dos maciços rochosos deverá ser verificada a necessidade de utilização de 
proteção superficial com tela de alta resistência, tirantes, contrafortes ou barreiras 
dinâmicas. 

Na elaboração dos trabalhos deverão ser seguidas as diretrizes básicas para 
elaboração e estudos e projetos rodoviários contidas no EB-112 – Projeto Executivo 
de Engenharia para Estabilização de Taludes em Rodovias constantes da Publicação 
IPR-726 (2006), no que couber bem como a norma de estabilidade de encostas da 
ABNT NBR 11682:2009, demais normas brasileiras vigentes relativas às soluções 
escolhidas e condições estabelecidas neste Manual de Procedimentos para a 
Execução do Objeto. 

No Projeto Básico de Contenções, a solução selecionada deve ser detalhada a partir 
dos dados atualizados de campo, da topografia, das investigações geológico-
geotécnicas, do projeto geométrico etc. Devem ser analisados os documentos de 
apoio disponíveis como restituições aerofotogramétricas, mapas geológicos e, 
eventualmente, dados de algum projeto existente na área de influência da obra, além 
de vistoria em campo. 

O bom desempenho das soluções propostas está diretamente relacionado com a 
implantação no local de um adequado sistema de drenagem pluvial. 

Com base nos elementos e na concepção estrutural definida e após sua aceitação 
pela Fiscalização do Contrato (DER-RJ), será elaborado o Projeto Básico, composto 
por locação, seções, locação das sondagens, perfis geológico-geotécnicos, vistas, 
perspectivas, formas, armaduras, fundações, acesso, cercamento, sistema de 
drenagem superficial, detalhamentos, métodos construtivos, notas de serviços, destino 
final dos resíduos, planilha de quantidades (com memória de cálculo) e geometria da 
obra, assim como outros elementos, especificações e quantitativos necessários para a 
contratação de sua execução, compreendendo os seguintes elementos: 

- Memorial Descritivo e Justificativo do Projeto contendo a descrição da solução 
proposta; 

- Memorial de Cálculo apresentando o dimensionamento, parâmetros e 
hipóteses adotados; 
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- Desenhos e plantas de detalhamento da solução proposta, incluindo todas as 
instruções necessárias de execução e detalhes construtivos, no formato A1; 

- Relatório de estudos geológicos e geotécnicos. 
 

● Memorial Descritivo e Justificativo 
O memorial descritivo e justificativo deverá conter a descrição dos locais das obras, da 
obra, dos processos construtivos propostos, estudos realizados, elementos do projeto 
com suas especificações, bibliografia e normas adotadas, bem como justificativa 
técnica, econômica e arquitetônica da concepção estrutural adotada e quadro de 
quantidades. 

● Memorial de Cálculo 
O memorial de cálculo deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 
11682:2009 e demais normas que abordam as soluções escolhidas, além das normas 
e especificações vigentes no DNIT, compreendendo: 

- Descrição minuciosa do sistema estrutural; 
- Hipóteses gerais de cálculo; 
- Determinação dos esforços solicitantes, devido às cargas permanentes, 

móveis, acidentais e outras, para cada elemento de projeto; 
- Determinação dos parâmetros geotécnicos de interesse para o projeto; 
- Elaboração de perfis geológico-geotécnicos; 
- Análises de estabilidade de taludes; 
- Estimativa e cálculo de recalque; 
- Dimensionamento e verificação da resistência de todos os elementos 

estruturais; 
- Envoltórias de esforços e seu recobrimento; 
- Verificação das taxas de trabalho de todos os materiais e sua compatibilidade 

com as especificações; 
- Demonstração da compatibilidade das fundações com a natureza do solo; 
- Bibliografia, normas e especificações adotadas; 
- Quando os cálculos forem efetuados com auxílio de computadores, fornecer, 

detalhadamente, informações sobre cada programa utilizado, dados de entrada 
e resultados obtidos. 

- Memória de cálculo das quantidades. 
 

A verificação de estabilidade da contenção deve ser realizada para cada seção-tipo da 
estrutura, em situação de melhor representatividade geológico-geotécnica e maior 
potencial de instabilidade. Os fatores de segurança (FS) a serem adotados são 
aqueles prescritos pela norma da ABNT NBR 11682. 

Pode ser solicitada pela Fiscalização do Contrato (DER-RJ) a inclusão de análises 
de tensão-deformação no Memorial de Cálculo, com a utilização de softwares de 
modelagem com elementos finitos, visando complementar o dimensionamento de 
obras de terra, de obras de contenção e modelar a interação solo-estrutura. 

● Desenhos 
Os desenhos do Projeto Básico deverão ser apresentados no formato A1 e em escalas 
adequadas, contendo todos os elementos necessários à completa compreensão das 
etapas executivas da obra, materiais a serem utilizados, dificuldades construtivas, 
serviços preliminares e complementares, detalhes típicos e todas as informações 
necessárias à determinação precisa das quantidades de materiais e serviços para a 
execução da obra. 
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Ademais, os desenhos devem ser apresentados conforme as normas de desenho 
técnico da ABNT (NBR 10067:1995, NBR 8402:1994, NBR 10582:1988, NBR 
10126:1987, NBR 10068:1987, NBR 8403:1984, etc.) e conter todas as informações 
indicadas nas normas da ABNT referentes a cada disciplina do projeto de contenção 
(estruturas de concreto armado, estabilidade de taludes, fundações, tirantes, etc.). 

Os desenhos devem ser entregues com o carimbo do DER-RJ, seguindo a codificação 
especificada no Sistema de Codificação de Documentos DER/APL (DERRJ-0001-INN-
038-0001) e sistema de cores e penas do AutoCAD seguindo o padrão do DER-RJ. 

As plantas do Projeto Básico devem conter quadros com as quantidades de projeto e 
todas as instruções necessárias para a realização dos serviços sem ambiguidades.  

 

2.3.11 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA 
DEGRADADA (PRAD) 

Para a elaboração do Plano Ambiental entendem-se como “Áreas Degradadas” 
aquelas que, sofreram, em algum grau, perturbações em sua integridade, sejam elas 
de natureza física, química ou biológica e encontra-se impossibilitada de retornar ao 
estado original por uma trajetória natural, devido às intervenções das atividades de 
construção, decorrentes do empreendimento, tais como: canteiros de obras, caminhos 
de serviço, caixas de empréstimo e bota-foras, áreas no entorno de obra de arte 
especial, entre outros, e ainda de recuperar e amenizar danos ambientais decorrentes 
de obras rodoviárias anteriormente executadas no trecho (passivo ambiental), 
inclusive erosões, instabilidades de taludes de corte e aterro e assoreamento de 
cursos de água. Incluem-se aqui serviços específicos de contenção de erosões e 
proteção vegetal. 

Deverão constar no PRAD todas as áreas identificadas nos Estudos Ambientais, 
sejam devido às intervenções das atividades de construção, decorrentes do 
empreendimento ou decorrentes de obras rodoviárias anteriormente executadas no 
trecho, e outras que sejam consideradas relevantes pelo projetista. 

A recuperação de uma área degradada deve ter como objetivos recuperar sua 
integridade física, química e biológica (estrutura), e, ao mesmo tempo, recuperar sua 
capacidade produtiva (função), seja na produção de alimentos e matérias-primas ou 
na prestação de serviços ambientais. 

No tratamento da área degradada deverão ser levados em consideração os seguintes 
parâmetros: 

 Existir coerência com as soluções de paisagismo ao longo da rodovia; 

 Observância às características ambientais e paisagísticas regionais; 

 Proteger as áreas de interesse específico; 

 Manter ou melhorar as condições de sobrevivência da fauna silvestre nas 
áreas lindeiras à rodovia; 

O PRAD deverá definir as medidas necessárias à recuperação ou restauração da área 
perturbada ou degradada, fundamentado nas características bióticas e abióticas da 
área e em conhecimentos secundários sobre o tipo de impacto causado, a resiliência 
da vegetação e a sucessão secundária. 
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DEFINIÇÕES: (Conforme Instrução Normativa ICMBio nº 11/2014) 

Recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre 
degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição 
original;  

Restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre 
degradada o mais próximo possível da sua condição original;  

Área Perturbada: aquela que após o impacto ainda mantém capacidade de 
regeneração natural e pode ser restaurada;  

Área Degradada: aquela impossibilitada de retornar por uma trajetória natural a um 
ecossistema que se assemelhe ao estado inicial, dificilmente sendo restaurada, 
apenas recuperada.  

Espécie Exótica: qualquer espécie fora de sua área natural de distribuição 
geográfica, como resultado de dispersão acidental ou intencional por atividades 
humanas;  

Espécie Problema: aquela que, sendo considerada nativa herbácea ou arbustiva, 
exceda o tamanho populacional desejável, interferindo negativamente no processo de 
recuperação do ecossistema, especialmente por produzir grande quantidade de 
biomassa, cobrindo o solo e não permitindo a entrada de luz para que outras espécies 
germinem e se desenvolvam;  

Espécie Invasora: aquela que, uma vez introduzida a partir de outros ambientes, se 
adapta e passa a reproduzir-se a ponto de ocupar o espaço de espécies nativas e 
produzir alterações nos processos ecológicos naturais, tendendo a tornar-se 
dominante após um período de tempo mais ou menos longo requerido para sua 
adaptação e cuja introdução ou dispersão ameace ecossistema, habitat ou espécies e 
cause impactos negativos ambientais, econômicos, sociais ou culturais;  

Espécie Nativa: espécie que apresenta suas populações naturais dentro dos limites 
de sua distribuição geográfica, participando de ecossistemas onde apresenta seus 
níveis de interação e controles demográficos;  

Espécie Ameaçada de Extinção: aquela constante de listas oficiais de espécies em 
perigo de extinção, sendo sua sobrevivência incerta, casa os fatores que causam essa 
ameaça continuem atuando;  

Resiliência: capacidade de um sistema suportar perturbações ambientais e retornar a 
sua tendência sucessional, mantendo sua estrutura e padrão geral de comportamento, 
enquanto sua condição de equilíbrio é modificada, sendo avaliada pelo tempo 
necessário para o sistema passar de uma fase para outra do processo sucessional, 
sendo quanto maior esse tempo, menor a resiliência;  

Sucessão Secundária: retorno espontâneo da vegetação nativa após supressão total 
ou parcial da cobertura vegetal do solo; 

Este projeto consistirá no detalhamento, quantificação e orçamento das medidas de 
mitigação e proteção ambiental e demais serviços corretivos, objetivando a 
reabilitação/recuperação do passivo ambiental existente e a execução das obras 
previstas, de forma ambientalmente correta, apresentando-se quadros, gráficos e 
desenhos julgados pertinentes. 

http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2014/in_icmbio_11_2014_estabelece_procedimentos_prad.pdf
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As atividades de detalhamento devem atentar para as informações ou exigências dos 
órgãos ambientais com relação ao licenciamento ambiental e/ou implantação do 
empreendimento.  

 

2.3.11.1 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas  

As metodologias de trabalhos propostas no Projeto de Recuperação de Áreas 
Degradadas deverão ser devidamente especificadas.  

Apresentar os objetivos, as justificativas e as metas a serem alcançadas com a 
execução dos serviços, buscando sua recomposição ambiental, topográfica e 
paisagística.  

O Projeto de Recuperação deverá apresentar os dados quantitativos de serviços, 
plantas, desenhos, resultados laboratoriais (análise do solo), além de procedimentos 
para recuperação das áreas degradadas. 

A primeira ação para garantir a recuperação/restauração da área 
perturbada/degradada deverá ser a proteção da área em relação a qualquer ação de 
degradação, como espécie invasora, gado, fogo, erosão, dentre outros;  

Em áreas onde houve alteração ou remoção de solo, este deve ser recuperado e os 
processos erosivos contidos por obras de engenharia, se necessário, antes de 
qualquer outra intervenção;  

Para elaboração do mesmo é importante especificar:  

a) Mapa de localização da área a ser recuperada; 
 

b) Detalhamento das áreas a serem recuperadas; 
 

c) Caracterização da área degradada (tipo de degradação); 
 

d) Dinâmica da degradação; 
 

e) Cobertura vegetal e condição do substrato; 
 

f) Características climatológicas, geológicas, geomorfológicas e topográficas e 
hidrológicas, com base nos estudos existentes; 
 

g) Levantamento planialtimétrico;  

Método a ser utilizado para a recuperação da fitofisionomia em questão;  

 Informar os métodos e técnicas de recuperação da área degradada que 
serão utilizados, sendo que os mesmos deverão ser justificados, 
detalhando-se a relação com o diagnóstico e com o objetivo da 
recuperação da área degradada ou perturbada;  

 Seleção de espécies adaptadas às condições de plantio (espécies nativas 
da região); origem e quantidade estimada das mudas; espaçamento a ser 
empregado; conformação do plantio considerando os grupos sucessionais 
das espécies (clímax, secundárias e pioneiras); condicionamento de solo; 
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correção e adubação; combate a formigas; preparo e conservação do solo; 
plantio e replantio; 

 Enfatiza-se que para a seleção adequada da espécie devem-se considerar 
as espécies vegetais existentes no local e/ou o histórico da mesma;  

 Desde que justificado tecnicamente, pode-se considerar a possibilidade de 
implantação e ou manutenção de espécies exóticas não invasoras como 
forma de propiciar melhores condições para estabelecimento das espécies 
nativas. Após o estabelecimento das espécies nativas, as espécies 
exóticas devem ser eliminadas, ressalvadas as especificidades legais;  

 As espécies vegetais utilizadas deverão ser listadas e identificadas por 
família, nome científico e respectivo nome vulgar; 

h) Técnicas de conservação do solo- terraceamento, curvas de nível, entre outros: 
 

 O projeto deverá objetivar a recuperação da área degradada como um 
todo, devendo ser descritas as medidas de contenção de erosão, de 
preparo e recuperação do solo da área inteira e não apenas na cova de 
plantio, de revegetação da área degradada incluindo espécies rasteiras, 
arbustivas e arbóreas e medidas de manutenção e monitoramento. Deverá 
ser informado o prazo para implantação do projeto;  

 Preparo de solo com destaque para o uso de práticas conservacionistas 
que garantam a qualidade e revitalização do solo; 

 As atividades deverão ser mensuradas e mapeadas, para que também 
possam ser monitoradas posteriormente. Exemplos: Prevenção e 
contenção de processos erosivos, coveamento, quantidade de mudas 
utilizadas, local de plantio, quantidades de insumos químicos e orgânicos, 
utilização de cobertura morta, irrigação, etc.  

i) Projeto de drenagem da área a ser recuperada: 
 
− Os projetos de drenagem e recuperação do solo devem vir com seus 

respectivos projetos-tipos sugeridos para as necessidades de cada área 
abrangida pelo projeto de recuperação; 

j) Plano de monitoramento descrevendo os tratos culturais de manutenção das 
áreas recuperadas. 
 
− Este monitoramento constitui-se em acompanhar a evolução das medidas 

implementadas pelo Projeto de recuperação desenvolvido, avaliando 
periodicamente os seus efeitos e propor novas ações e/ou alterações ao 
projeto inicial quando necessário. Deverá ser realizado o monitoramento 
e a avaliação da área durante 24 meses após sua execução;  

k) Quantitativos de serviços (todos os itens de serviço relacionados à execução 
da recuperação); 
 

l) Memória de cálculo: deverá ser indicada a formação detalhada do custo do 
projeto. 
 

m) Relatório Fotográfico (área explorada, vegetação etc.);  
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2.3.11.2 Mapas e Plantas (desenhos)  

Deverão ser apresentadas as descrições dos limites e as dimensões das áreas a 
serem recuperadas, por meio de mapas georreferenciados, além de plantas (desenhos 
de projeto) da área degradada e sua projeção após execução das ações de 
recuperação. Mapa georreferenciado (projeção UTM e DATUM SIRGAS 2000) 
contendo o detalhamento e a quantificação das áreas: área total, áreas de 
Preservação Permanente (APP), área a ser recuperada, etc. 

  

2.3.12 PROJETO DE DESAPROPRIAÇAO 

O projeto de desapropriação tem por objetivo definir e especificar os serviços de 
avaliação de imóveis nos trechos urbanos ou rurais, com a finalidade de fornecer os 
elementos necessários à execução do processo administrativo de indenização por 
desapropriação das áreas necessárias à implantação do projeto de engenharia 
rodoviária correspondente. 

Deverão ser observados os requisitos abaixo, obedecendo ao roteiro ilustrativo a 
seguir: 

- Levantamento cadastral da faixa de domínio, contendo o conjunto de todas as 
propriedades, cujas plantas individuais serão apresentadas em escala variável em 
função do tamanho da propriedade (1:100 a 1:1000). Na planta individual apresentada 
deve ser apresentada tanto a área a ser desapropriada quanto á área remanescente. 
Neste levantamento deverão ser considerados e levantados os seguintes dados: 

 Divisas, limites e confrontações de cada propriedade; 

 Serviços públicos existentes tais como: rodovias, ferrovias, transporte coletivo, 
esgoto sanitário e pluvial, eletricidade, abastecimento d'água, telefônico, e 
outros; 

 Aproveitamento econômico da região, indicando as explorações 
predominantes, no caso de área rural; 

 Destinação principal da região onde se situa o imóvel (zona comercial, 
industrial, residencial ou mista), no caso de área urbana; 

 Delimitação precisa dos imóveis atingidos com base nos levantamentos 
topográficos e no projeto geométrico, bem como a caracterização das 
benfeitorias mediante vistorias “in loco”, e/ou consultas aos moradores locais; 

 Indicação das atividades econômicas desenvolvidas na propriedade, 
registrando dados qualitativos e quantitativos das produções. 

- Pesquisa e obtenção de certidões e títulos de propriedades, com a respectiva 
transcrição no Registro de Imóveis, quando for necessário; 

- Laudos de avaliações das propriedades e imóveis elaborados em conformidade com 
as normas técnicas da ABNT pertinentes; 

- Apresentação dos critérios de desapropriação; 

- Preparação das fichas cadastrais para cada imóvel; 

- Levantamento dos valores das propriedades na região , que pode ser feito com 
corretores, jornais , etc.; 
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- Estimativa dos valores de desapropriações dos imóveis. 

Deverá ser utilizada, onde couber, a Instrução de Serviço IS-219 do DNIT. 

 

2.3.13 COMPONENTE AMBIENTAL 

Esta fase consistirá no detalhamento, quantificação e orçamento das medidas de 
mitigação e proteção ambiental e demais serviços ambientais, corretivos e/ou 
preventivos, indicados e aprovados pela Fiscalização do Contrato do DER-RJ na 
fase anterior, objetivando a reabilitação/recuperação do passivo ambiental existente e 
a execução das obras previstas, de forma ambientalmente correta, apresentando-se 
quadros, gráficos e desenhos julgados pertinentes. 

As atividades de detalhamento devem atentar para as informações ou exigências dos 
órgãos ambientais com relação ao licenciamento ambiental e/ou implantação do 
empreendimento.  

Deverão ser descritos os programas relativos às medidas de mitigação, proteção e 
monitoramento ambiental anteriormente indicada, previstas medidas adicionais e  
desenvolvidos os projetos de obras e serviços específicos, com finalidade de prevenir 
e evitar a ocorrência de danos ou impactos sobre o meio ambiente, assim como de 
mitigar e amortecer aqueles inevitáveis associados às novas obras e serviços 
rodoviários.  

Nesta etapa também deverão ser indicados e caracterizados os programas ambientais 
necessários ao controle dos aspectos críticos da fase de construção do 
empreendimento, entre outros verificados necessários e peculiares ao 
empreendimento proposto, definindo-se em adequado grau de detalhamento e 
precisão, todas as ações a serem desenvolvidas dentro do objetivo de se 
programar/implantar as medidas propostas. Nestes ainda deverão ser estabelecidas 
as ações e medidas a serem adotadas pela executora das obras para prevenir e/ou 
minimizar os impactos decorrentes das intervenções programadas. 

Esse conjunto de programas dará origem a um Plano Ambiental para Construção do 
empreendimento, que deverá abordar, no mínimo, os seguintes aspectos: 

• Sinalização das Obras e Canteiros;  

• Sinalização e Segurança do Tráfego durante as Obras;  

• Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos; 

• Controle, Monitoramento e Mitigação de Impactos causados pela Emissão de 
Particulados na atmosfera, por Ruídos e Vibrações;  

• Treinamento Ambiental dos Trabalhadores; 

• Ações de Comunicação Social; 

• Medidas de Controle Ambiental caso ocorra paralisação temporária das obras 
por mais de 45 dias;  

• Recuperação de Áreas Degradadas pelas Obras (verificar item 2.3.11); 
Monitoramento da Supressão de Vegetação e Resgate de Fauna (quando 
couber); 
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• Controle de processos erosivos. 

O elenco de Programas Ambientais é variável, sendo função da demanda e 
particularidades ambientais do trecho, sem a intenção de esgotar a série de 
programas, poderão ainda ser apresentados, quando couber: 

• Programa de Melhoria de Travessias Urbanas; 

• Programa de Redução de Desconforto e de Acidentes na Fase de Obras; 

• Programa de Controle de Material Particulado, Gases e Ruídos; 

• Programa de Segurança e Saúde da Mão-de-Obra; 

• Programa de Proteção à Flora e à Fauna; 

• Programa de Transporte de Produtos Perigosos; 

• Programa de Desapropriação e Reassentamento; 

• Programa de Apoio às Comunidades Indígenas; 

• Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural,  

• Programa de Prospecção e Resgate do Patrimônio Arqueológico e 
Espeleológico; 

• Programa de Monitoramento de Corpos Hídricos; 

• Programa de Ordenamento Territorial; 

• Programa de Monitoramento da Flora; 

• Programa de Monitoramento da Fauna; 

• Programa de Monitoramento e Mitigação do Atropelamento da Fauna. 

• Programa de Comunicação Social; 

• Programa de Educação Ambiental; 

• Programa de Compensação da Flora; 

• Programa de Transporte e Resgate do Germoplasma Vegetal; 

• Programa de Resgate e Afugentamento da Fauna; 

• Outros pertinentes. 

Nesta etapa, diversos procedimentos, medidas e serviços pertinentes deverão ser 
devidamente incorporados aos itens convencionais do projeto rodoviário. Sua 
existência deverá ser mencionada no texto e os custos adicionais associados ao meio 
ambiente, diluído no orçamento global, deverão ser explicitados com um grau de 
aproximação aceitável.  

Particularmente no que se refere ao desenvolvimento do Projeto de Desapropriação, 
caso o projetista se depare com o atingimento de propriedades e benfeitorias cuja 
remoção e ou interveniência das obras provarem impactos negativos de caráter social, 
haverá a necessidade de desenvolvimento de projeto especifico que seja contemplado 
com todos os dispositivos, entre eles o de infraestrutura, visando mitigar tais impactos. 
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As referidas obras, serviços e medidas deverão visar também o atendimento aos 
requisitos estipulados no licenciamento ambiental junto aos órgãos ambientais 
competentes, devendo a Consultora prestar o apoio e assessoramento técnico 
necessário ao DER – RJ nos procedimentos pertinentes ao processo de requerimento 
de licença ambiental. 

No desenvolvimento dos serviços desta etapa de projeto, ainda deverão ser 
observados os seguintes aspectos: 

 A caracterização das medidas, serviços e obras pertinentes a este item e 
incluídos em ou diluídos pelos outros itens do projeto rodoviários e avaliação 
de sua participação nos custos. 

 Avaliação da adequação e suficiência destas medidas e obras, qualitativas e 
quantitativamente, ao escopo deste item e proposição dos pertinentes 
aprimoramentos. 

 Definição das medidas, serviços e obras específicos para este item, 
compreendendo: 

o Elaboração de um índice ou roteiro do texto das medidas 
administrativas e operacionais a serem seguidas durante a elaboração 
do projeto, na fase de obras e na subsequente fase de operação 
rodoviária; e 

o Quantificação e estimativas de custos preliminares das obras e serviços 
e das medidas administrativas operacionais. 

 

2.3.14 PROJETO DE PAISAGISMO  

No Projeto de Paisagismo deverão ser levados em consideração os seguintes 
parâmetros: 

 Coerência nas soluções propostas ao longo da rodovia, incluindo as 
interseções e acessos; 

 Observância às características ambientais da região; 

 Minimização da poluição em geral e da propagação de ruídos; 

 Proteção das áreas de interesse específico; 

 Ampliação e continuidade às áreas com vegetação nativas contíguas à faixa de 
domínio; 

 Manutenção ou melhoria das condições de sobrevivência da fauna silvestre 
nas áreas lindeiras à rodovia; 

 Consonância com as informações contidas no Projeto da Componente 
Ambiental e Projeto de Paisagismo. 

O Projeto de Paisagismo deverá constar 2 partes: 

I) Levantamento dos Aspectos Naturais 
II) Tratamento Paisagístico  

 

I) Levantamento dos Aspectos Naturais 
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Na Fase de Levantamento dos Aspectos Naturais será procedido o levantamento 
qualitativo das potencialidades e dificuldades relacionadas ao Paisagismo da rodovia. 
Esta fase constará de:  

a) Caracterização e diagnóstico das seguintes componentes: 
• Pedologia 

• Fauna e Flora 

• Caracterização das Formações Vegetais da Área Diretamente Afetada; 

• Listagem de ocorrências significativas, tais como: nascentes, cursos 
d'água, florestas, bosques, sítios históricos, e outros. 

b) Levantamento de recursos paisagísticos para identificação, preservação e 
melhoraria dos principais atributos naturais, considerando também as 
recomendações contidas nos relatórios da Componente Ambiental. 
 

c) Indicação de áreas de jazidas de materiais e escavações de empréstimos; 
 

d) Levantamento topográfico com as localizações das áreas mencionadas acima. 
Poderá ser adotado o levantamento topográfico utilizado para o projeto 
geométrico e de interseções. 
 

e) Desenvolvimento de anteprojetos especiais de urbanização, quando couber; 
 

f) Diagnóstico das necessidades de apoio ao usuário, quando couber; 
 

g) Tratamentos especiais. 

 

II) Tratamento Paisagístico  

Com base nos estudos desenvolvidos no Levantamento dos Aspectos Naturais 
realizado, na Fase do Tratamento Paisagístico se constituirá de:  

a) Tratamento paisagístico da rodovia, apresentados em planta com escala 
adequada, incluindo as interseções e acessos; 
 

b) Indicação de plantio de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas, 
preferencialmente espécies regionais já aclimatadas, assim como 
complementar a flora existente na faixa de domínio em pontos estratégicos; 
 

c) Indicação das fontes de aquisição das espécies vegetais e insumos, 
quantidades disponíveis e distâncias de transporte; 
 

d) Projetos-tipos relacionados em módulos de vegetação específicos para os 
variados casos encontrados na faixa de domínio e em área de apoio às obras, 
conforme as instruções contidas na Publicação IPR-713- DNIT; 
 

e) Projetos de áreas de repouso e/ou recreação, estacionamentos, praças, 
mirantes, belvederes, instalações e obras civis para apoio operacional aos 
serviços de transporte de passageiros e aos usuários e de edificações para 
administração rodoviária e de outros órgãos públicos presentes na faixa de 
domínio; 
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f) Instruções de plantio e tratos culturais (época de plantio, espaçamento, 
tratamento nas covas, adubação, condução das ramas, tratamento 
fitossanitário, forma de irrigação etc) que garantam o perfeito desenvolvimento 
das espécies vegetais; 
 

g) Especificações técnicas de todos os serviços, incluindo as obras de 
edificações; 
 

h) Memória Justificativa 
 

• Memória de cálculo dos quantitativos de serviço. 

i) Orçamento 
 

• Relação dos serviços a executar; 

• Custo de cada serviço; 

• Cronograma físico com prazo;  

• Relação do equipamento mínimo; 

• Cronograma de utilização dos equipamentos; 

• Relação do pessoal técnico para a execução dos serviços; 

•  Plano de execução da obra; 

• Orçamento. 

j) Apresentação do Projeto de Execução 
 

• Plantas específicas do tratamento paisagístico da rodovia e acessos, 
na escala 1:2000;  

•  Plantas específicas para tratamento corretivo de jazidas, escavações 
e bota-foras, escala 1:500; −  

• Plantas específicas para tratamento corretivo de jazidas, escavações e 
bota-foras (seções transversais), na escala 1:500;  

• Desenhos, plantas, cortes, vistas e detalhes estruturais dos elementos 
arquitetônicos, escalas:1/50 ou 1/100 (cortes), 1/50 ou 1/100 (plantas) 
e 1/25 ou 1/10 (detalhes);  

• Folha de convenções adotadas. 

 

2.3.15 PROJETO DE ILUMINAÇÃO 

Os serviços especializados de consultoria objeto deste Manual De Procedimentos para 

a Execução do Objeto abrangem a elaboração do projeto de iluminação pública, com a 

respectiva aprovação da concessionária de energia local, contendo Memória de 

Cálculo, Projeto Elétrico, Projeto Luminotécnico, Memorial Descritivo e Orçamento, 

considerando ainda os aspectos quantitativo e qualitativo. 
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Abaixo, seguem tópicos citados acima e o que deverão apresentar: 

− Memória de cálculo: deverá conter os cálculos utilizados e suas devidas 

fórmulas referentes a parte elétrica e Luminotécnico evidenciando a utilização 

das características apresentadas no “projeto elétrico” e ”memorial descritivo”; 

− Projeto elétrico: deverá conter as definições técnicas referentes a parte elétrica 

e situacional de cada localidade ao longo da rodovia; 

− Projeto Luminotécnico: deverá conter as definições técnicas referentes a parte 

de iluminação da rodovia, ou seja, definição das alturas entre as luminárias e a 

rodovia, tipo e potência da luminária a ser utilizada, distância entre os postes, 

simulação de iluminamento da rodovia, e demais testes que forem essenciais 

para o projeto básico; 

− Memorial descritivo: deverá conter as definições técnicas referentes aos 

materiais e equipamentos a serem utilizados tanto da parte elétrica, quanto da 

parte de iluminação, bem como, relação de materiais necessários para 

execução do projeto e informações essenciais da obra em questão.  

− Memorial de quantidades: deverão conter as definições referentes aos 

quantitativos de serviços e materiais, necessários para execução do projeto. 

− Orçamento: deverá conter os custos unitários, em conformidade com a 

Metodologia EMOP, e quando não existir, deverá ser elaborado a composição. 

Para a execução do projeto de iluminação deverá ser realizado estudo particular para 

cada interconexão ou acesso, porém, o projeto resultante deverá apresentar 

características homogêneas e uniformes para todas as áreas a serem iluminadas e 

obedecendo onde couber às instruções e padronizações de projeto e construção da 

concessionária local. O projeto será apresentado em plantas, constando do projeto 

geométrico das diversas pistas e de desenhos de detalhes dos diversos dispositivos, 

conforme o caso. 

Sua aprovação pelo DER-RJ é condicionada também à aprovação da Concessionária 

local, quanto à especificação de materiais e atendimento as normas de distribuição. 

 

2.3.15.1 Especificações Técnicas 

As Especificações Técnicas deverão contemplar todas as características necessárias 

à boa aplicação de equipamentos e materiais elétricos, com especial atenção às 

orientações abaixo: 

a) Realizar estudos para definição de fluxo luminoso adequado para a iluminação 

especial dos trechos identificados no plano funcional da via e estudos de 

sinalização e segurança viária. Como por exemplo: travessia de pedestres, 

interseções rodoviárias, túneis e etc. 
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b) Definir níveis de luminância dentro dos padrões e normas em vigor, 

adequando-os à realidade local de equipamentos, manutenção e 

racionalização de energia. 

c) Os serviços técnicos envolvendo a elaboração e desenvolvimento completo 

para planejamento deverá contemplar a execução de: 

− Projeto Luminotécnico; 

− Projeto Elétrico; 

− Memorial descritivo contendo procedimentos e especificações; 

− Planilhas orçamentárias discriminadas por itens; 

a) Na elaboração dos projetos deverá observar a conformidade com as posturas 

municipais e/ou outras legislações aplicáveis, registrar ART, obter as 

documentações preliminares exigidas junto aos Órgãos Públicos e 

Concessionárias.  

b) O projeto de locação e espaçamento dos postes deverá ser efetivado pela 

utilização de curvas fotométricas (isolux) para a luminária, lâmpada e altura de 

montagem selecionada. 

c) A elaboração dos projetos deverá primar ainda pela racionalização de custos e 

aproveitamento de recursos que propiciem maximização de eficiência 

energética e menor impactos ambiental. Além disso, o projeto deve prezar pela 

redução de custos e atendimento aos requisitos mínimos fotométricos, em 

especial à NBR 5101/1992. 

Nota: é importante que a projetista apresente um projeto que vise resultados 

eficientes, tendo por base o bom desempenho e menor manutenção dos produtos, 

dentro de um contexto custo/benefício. Dessa forma, a projetista deverá apresentar 

justificativa quanto à opção de escolha da solução com determinado produto, tendo 

em vista a manutenção e operação do sistema. Ademais, junto à justificativa, deverá 

ser apresentado quadro comparativo com as características técnicas de cada produto 

(luminária, lâmpada, etc.), para fins de melhor compreensão da solução adotada. 

Poderá ser admitida a utilização de painéis solares para o caso de opção de sistema 

de alimentação. 

 

2.3.15.2 Descrição de Serviços Técnicos 

2.3.15.2.1 Relatório de Análise Preliminar 

As informações preliminares deverão abranger: 

− Vistoria do trecho e elaboração de levantamento fotográfico, indicações de 

confrontações e limites, árvores, obstáculos naturais ou artificiais existentes, 

níveis, trecho total da via; 

− Disponibilidade de atendimento de energia elétrica; 
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− Levantamento de restrições envolvendo órgãos como IPHAN, IBAMA ou 

qualquer outro órgão de patrimônio histórico ou ambiental; 

− Diagnóstico das instalações físicas (drenagem, rede lógica, rede elétrica, 

esgoto sanitário e outros) existentes no trecho e que venham a interferir ou 

prejudicar o planejamento executivo da obra. 

− Levantamento de pontos topográficos em poligonal aberta com todos os 

vértices, devidamente marcados no local onde se encontram com piquetes, 

com ângulo interno, distância entre alas e rumos achados com teodolito ou 

aparelho de melhor precisão, amarrados com os vizinhos. No caso de curva, 

marcam os PC's, PT's e PI's, raios, os ângulos centrais e desenvolvimentos. 

No Trecho (Objeto de Estudo) 

− Curva de nível de 1,00 m a 1,00 m. 

− Cálculo exato do trecho em metros linear. 

− Caracterização detalhada das linhas de alta e baixa tensão, telégrafo, 

gasodutos subterrâneos, rios, canais ou sangradouros ou tubulações de águas 

pluviais, servidas ou de esgoto, com suas cotas, seções e faixa de domínio. 

− Marcação das árvores de corte, bem como das construções existentes. 

 

2.3.15.2.2 Projeto 

Compreendem o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, englobando as solução de projeto, após as devidas 

correções solicitadas pela Concessionária Local e o DER-RJ, devidamente aprovada 

nos órgãos competentes, contemplando todas as interferências dos projetos, 

definidas, incorporadas e compatibilizadas com o projeto geométrico da via. 

Caso seja necessário, também deverá ser apresentado um programa de intervenção 

no trafego e trânsito e medidas de isolamento ainda que parciais da obra. 

 

2.3.15.2.3 Projeto Luminotécnico 

Consistem no desenvolvimento de projeto específico, tendo como foco principal, a luz 

e sua reprodução, conforto visual e valorização do ambiente como elemento definido 

dos espaços propostos. O projeto deverá considerar as especificações dos materiais 

utilizados no projeto de arquitetura e desenho urbano, buscando conceitos de 

iluminação que valorizem elementos essenciais à percepção dos volumes, paisagismo 

e utilização do espaço. A localização e tipologia dos equipamentos de iluminação, 

conforme os efeitos pretendidos deverão ser compatibilizados com os aspectos de 

estrutura, instalação elétrica, manutenção e consumo de energia.  

 Etapas do projeto luminotécnico: 
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− Levantamento e Análise da Base Cartográfica; 

− Levantamento de Campo para definir limites da poligonal em plano e conferir 

cartografia; 

− Levantamento e Produção Fotográfica; 

− Retificação da Base Cartográfica; 

− Levantamento de Informações de infraestrutura; 

− Pesquisa de Materiais e Acabamentos; 

 

 Produtos do projeto luminotécnico: 

− Proposta de Iluminação contendo Descrição do Sistema, índices Luminotécnico 

(luminância); 

− Seções e Cortes transversais; 

− Perspectivas; 

− Memorial Descritivo, contendo: Apresentação, Objetivos, Justificativa Técnica, 

Intervenções Propostas, Descrição do Projeto, Quantitativos de Serviços 

baseados no sistema a implantar; 

 

 Etapas do projeto elétrico 

− Levantamento e Análise do Projeto Luminotécnico; 

− Levantamento de Informações de Infraestrutura; 

− Dimensionamento das Cargas; 

− Cálculo de queda de Tensão. 

 

 Produtos do projeto elétrico 

− Projeto das Subestações; 

− Seções e Cortes transversais; 

− Memorial Descritivo, contendo: Apresentação, Objetivos, Justificativa Técnica, 

Intervenções Propostas, Descrição do Projeto. 

 

2.3.15.3 Normas Técnicas 

− NDU-002: norma de distribuição unificada – fornecimento de energia elétrica 

em tensão primária;  

− NBR-5419/2015: proteção contra descargas atmosféricas; 

− NBR-13249/2000: cabos e cordões flexíveis para tensões até 750 v - 

especificação; 

− NBR-13248/2014: cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não 

halogenados e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1 KV - 

requisitos de desempenho; 

− NBR-11301/1990: cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos 

isolados em regime permanente (fator de carga 100%) – procedimento; 

− NBR-5434/1982: redes de distribuição aérea urbana de energia elétrica; 
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− NBR-8451/2011: postes de concreto armado e protendido para redes de 

distribuição e de transmissão de energia elétrica; 

− NBR-15688/2012: redes de distribuição aérea de energia elétrica com 

condutores nus; 

− NBR-5181: Sistemas de iluminação de túneis; 

− NBR-5101/2012: iluminação pública – procedimento. 

− NPI-01/07: Normatização de projetos de iluminação pública (RIOLUZ) 

 

2.3.16 PROJETO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
CULTURAL 

 

O objetivo geral deste projeto é identificar e caracterizar a área quanto aos aspectos 

relativos ao meio ambiente urbano, às disposições da legislação incidente na área, ao 

contexto histórico, socioeconômico e cultural e por fim, quanto a sua significação atual 

e ao longo do tempo para a definição do conjunto de ações necessárias para 

caracterizar a intervenção, determinando soluções, definindo usos e procedimentos de 

execução, abordados técnica e conceitualmente. 

 

Assim, os objetivos específicos são: 

 

 Apontar as áreas de valor histórico, arqueológico, cultural, paisagístico e 

ecológico considerando: (a) os tombamentos pelos órgãos competentes, de 

âmbito federal, estadual e municipal; (b) a pesquisa direta junto às populações 

locais; (c) o mapeamento georeferenciado das áreas de importância e (d) a 

identificação da existência ou não de bens culturais acautelados; 

 

 Identificar, cadastrar e preservar de forma sistemática nas áreas de 

intervenção do empreendimento em sua faixa de domínio a existência de bens 

arqueológicos/ históricos de qualquer natureza que possam ser colocados em 

risco com as obras da Rodovia; 

 

 

 Prevenir, por meio de medidas mitigadoras, danos ao patrimônio histórico e 

cultural regional, indicando as medidas preventivas cabíveis à preservação 

destes patrimônios. 
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2.3.16.1 DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS  

 

A. Pesquisa Histórica 

- Atividades  

Esta atividade consiste na sistematização das informações obtidas por meio de 

pesquisa documental, arquivística, bibliográfica, iconográfica, fotográfica e de fontes 

orais, sobre a área de projeto e entorno, objetivando o seu perfeito entendimento, 

devendo para tanto ser considerados os seguintes aspectos: 

 

a) Evolução Temporal - a origem e as transformações urbanas da área de 

projeto, significações e aspectos atuais. 

b) Dinâmicas sociais - as relações estabelecidas com as transformações 

socioeconômicas e culturais. 

c) Situação - as funções atuais e ao longo do tempo. 

- Produtos 

Os Produtos desta atividade deverão ser apresentados sob a forma de:  

a) Relatório - contendo o histórico e análises do trecho protegido.  

b) Registro Gráfico e Fotográfico - contendo fotos históricas e atuais e cópias 

da iconografia encontrada (desenhos, gravura, cartografia).  

 

B. Levantamento dos Aspectos Legais  

- Atividades  

Consiste no levantamento e identificação da Legislação Urbanística e de 

Proteção do Patrimônio Cultural pertinentes à área em estudo, nas três esferas de 

governo, bem como de outras disposições legais atinentes à realização do Projeto em 

questão. 
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O conteúdo desta atividade deverá ser apresentado sob a forma de relatórios e 

A estrita observância tabelas, contendo informações sobre: 

 Legislação Urbanística - destacando aspectos atinentes à área em questão, 

sejam elas vigentes, em estudo ou tramitação: Ex.: Plano Diretor, Lei de Uso e 

Ocupação do Solo, Posturas Urbanas, Estatuto da Cidade, etc; 

 Legislação de Proteção do Patrimônio Cultural - destacando aspectos 

atinentes à área em questão (leis ou portarias federais, estaduais e municipais); 

 Áreas de valor histórico, arqueológico, cultural, paisagístico e ecológico - 

devendo considerar:  

o Indicação das áreas de valor histórico, arqueológico, cultural, paisagístico e 

ecológico considerando tombamentos pelos órgãos competentes, de âmbito 

federal, estadual e municipal, na faixa de domínio da Rodovia; 

o Indicação da existência ou não de bens culturais acautelados, na faixa de 

domínio da Rodovia, incluindo suas respectivas áreas de entorno (se houver). 

- Produtos 

Os Produtos desta atividade deverão ser apresentados sob a forma de:  

a) Relatório - contendo a descrição da legislação aplicável e análises pertinentes. 

b) Mapa georeferenciado - mapa georeferenciado e arquivo shapefile com 

indicação áreas de valor histórico, arqueológico, cultural, paisagístico e ecológico 

considerando tombamentos pelos órgãos competentes, de âmbito federal, 

estadual e municipal, e a indicação dos limites das áreas de entorno dos bens 

tombados (se houver). 

 

C. Levantamento Físico  

-  Atividades  
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Esta etapa consiste nas atividades de levantamento, conhecimento e registro 

da atual configuração do espaço, representado gráfica e fotograficamente, na faixa de 

domínio da Rodovia. 

Essas atividades deverão ser realizadas tendo como referência e base o 

Relatório que se encontra no Anexo IA intitulado “Projeto de Pesquisa 

Arqueológicas de Prospecções e Resgate na Estrada RJ 149 (do Imperador)- Rio 

Claro- Mangaratiba – DER-RJ & IAB”, realizado no ano de 2011, pelo Instituto de 

Arqueologia Brasileira (IAB), sob a coordenação de Ondemar Dias e Jandira Neto. 

Estes estudos foram contratados pelo DER-RJ e contemplaram o 

desenvolvimento de serviços técnicos referentes à proteção do Patrimônio 

Arqueológico, Cultural, Histórico e Arquitetônico. 

Devido o lapso temporal entre a realização do mencionado Relatório e a data 

atual deverá ser realizada a revisão desse estudo, contendo a atualização dos 

elementos já levantados (impactados ou não), além do registro e levantamento de 

novos elementos com potencial arqueológico, se for o caso.  

Obs.: Para elaboração destes estudos, a empresa vencedora deverá 

solicitar à Fiscalização do DER-RJ, as Fichas de Registro de Sítio Arqueológico, que 

complementam o Relatório do Anexo IA, mencionado acima. 

Esta etapa deverá conter: 

a) Levantamento Cadastral - compreende a localização e delimitação 

georreferenciada dos bens culturais materiais e a rigorosa e detalhada 

representação gráfica das características físicas e geométricas dos elementos 

físicos protegidos ou com potencial arqueológico, incluindo o sistema de 

drenagem ou quaisquer outras infraestruturas pertinentes ao objeto deste 

estudo, presentes na área a ser levantada, indicando: 

 

o Planta de Situação → Representa a área de projeto inserida na malha 

urbana, em escala adequada; 

o Planta de Locação→ Representa a área de projeto inserida na malha urbana, 

em escala adequada; 
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o Plantas Gerais→ Representam geometricamente a área de projeto, em 

escala compatível, identificando todos os elementos urbanos (limites da área 

de intervenção, indicações dos tipos de pavimentação, representação e 

especificação de meio-fio, canteiros, postes, vegetação de médio e pequeno 

porte, mobiliário urbano e outros elementos existentes na área);. 

o Cortes Verticais→ Representam a área de projeto em planos verticais - 

transversais e longitudinais - em número necessário ao perfeito entendimento 

da mesma, em escala de 1:250. Em complementação, devem ser 

apresentados cortes transversais nas vias e em outros elementos urbanos, 

quando necessários; 

o Vistas→ Representam as elevações da área de projeto, dos elementos que a 

compõem e seus limites, em escala de 1:250; 

o Detalhes→ Representam elementos construtivos expressivos da área de 

projeto, por meio de cortes horizontais, verticais, seções, vistas superiores e 

frontais, a fim de garantir o perfeito entendimento do objeto, em escala 

mínima de 1:50; 

o Levantamento Topográfico→ Representa curvas de nível e perfis da área de 

projeto. Pode estar sobreposto aos demais elementos urbanos, ou 

representado separadamente, se houver prejuízo ao entendimento do 

desenho. 

b) Documentação Fotográfica - visa registrar a atual configuração da área 

de projeto e seu estado de conservação. Os produtos deverão ser 

apresentados sob a forma de fichas individuais, em formato A4, contendo 

fotografias, nas dimensões 10 x 15 cm, em preto e branco, em cores ou 

impressões de fotos digitais.  

Deverão conter ainda a planta esquemática da área com a indicação do ponto 

de tomada e ângulo da foto; número de ordem e número total das fotos. 

A documentação deve contemplar:  

o Foto aérea; 

o Perfil do conjunto urbano (cobrindo as edificações e espaços livres);  
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o Panorâmica dos principais espaços públicos;  

o A arquitetura corrente da área;  

o Elementos de destaque. 

- Produtos 

Os Produtos de todas as atividades da etapa de Levantamento Físico deverão ser 

apresentados na forma de: 

a) Relatórios - em folha no formato A4, podendo contar com fotos, gráficos, 

croquis e outros que se fizerem necessários para o perfeito entendimento do 

produto. 

b) Peças gráficas - por meio de plantas baixas, elevações, croquis ou gráficos 

diversos, este recurso complementa e identifica questões das análises, onde 

poderão estar indicados danos físicos dos elementos urbanos, degradação do 

meio ambiente, fontes de ruído, interferências visuais e outras formas de 

poluição, pontos críticos do tráfego, infraestrutura inadequada ou com má 

conservação, ocupações irregulares e outros. 

c) Documentação fotográfica - deverá ser apresentado registro fotográfico dos 

principais equipamentos de infraestrutura na faixa de domínio. As fotos poderão 

ser apresentadas no corpo do texto, relacionadas a algum comentário ou 

análise, ou na forma anteriormente convencionada. De toda forma, faz-se 

necessário relacionar o número da ficha fotográfica ao aspecto que se quer 

destacar na análise. 

d) Mapa georeferenciado e arquivo shapefile - mapa síntese georeferenciado 

com a locação dos itens de infraestrutura e equipamentos públicos principais na 

faixa de domínio. 

 

D. Elaboração do Diagnóstico do Estado de Conservação  

- Atividades 
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Esta fase, complementar a anterior no que diz respeito ao conhecimento do 

objeto, consiste na caracterização e avaliação da situação do patrimônio material 

existente. Devem ser considerados nesta etapa os aspectos referentes ao estado de 

conservação da área de estudo e equipamentos urbanos, condições de uso, 

apropriação pela comunidade, adequação ao conjunto e, fundamentalmente, 

interferências ambientais e visuais à perfeita fruição da ambiência do patrimônio 

cultural urbano.  

Essas atividades deverão ser realizadas tendo como referência o Relatório que 

se encontra no Anexo IA, intitulado “Projeto de Pesquisa Arqueológicas de 

Prospecções e Resgate na Estrada RJ 149 (do Imperador)- Rio Claro- 

Mangaratiba – DER-RJ & IAB”, realizado no ano de 2011, pelo Instituto de 

Arqueologia Brasileira (IAB), sob a coordenação de Ondemar Dias e Jandira Neto. 

Devido o lapso temporal entre a realização do mencionado Relatório e a 

data atual deverá ser realizada a revisão desse estudo, a atualização da situação 

dos elementos levantados (impactados ou não) no item C- Levantamento Físico, 

incluindo os novos elementos levantados, se for o caso. 

São atividades componentes desta etapa: 

a) Análise do Estado de Conservação - deverão ser observados o estado de 

conservação da área de estudo e do seu equipamento, das vias, elementos 

urbanos, edificações lindeiras, etc. 

b) Análise dos Aspectos Paisagísticos - devendo abordar os seguintes itens: 

o Aspectos históricos e culturais - Usos, origem e valores a preservar; 

o Calçadas - Material utilizado na pavimentação, estado de conservação, 

desenho como elemento criador de identidade; 

o Sistemas de drenagem das águas pluviais e correntes – material utilizado, 

estado de conservação, desenho como elemento criador de identidade; 

o Canteiros - Arremates, cercas, muros, grades e outros; 

o Barreiras - Físicas (rios, canais, linhas de trem, elementos de transposição, 

viadutos, pontes, passarelas e passagens subterrâneas); 

o Relevo do solo - Declive, taludes, encostas; 
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o Elementos escultóricos - Estátuas, marcos históricos, fontes e chafarizes. 

c) Identificação dos Agentes Degradadores - Deverão ser identificados todos os 

agentes de degradação, quais sejam: (a) agentes externos – fenômenos físicos, 

químicos, biológicos e humanos; (b) agentes inerentes à edificação – 

decorrentes do projeto e da sua execução; (c) agentes decorrentes do uso e da 

manutenção. 

- Produtos 

Os Produtos de todas as atividades do Diagnóstico deverão ser apresentados na 

forma de: 

a) Relatórios - em folha no formato A4, podendo contar com fotos, gráficos, 

croquis e outros que se fizerem necessários para o perfeito entendimento do 

produto; 

b) Peças gráficas - por meio de plantas baixas, elevações, croquis ou gráficos 

diversos, este recurso complementa e identifica questões das análises, onde 

poderão estar indicados danos físicos dos elementos urbanos, degradação do 

meio ambiente, fontes de ruído, interferências visuais e outras formas de 

poluição, pontos críticos do tráfego, infraestrutura inadequada ou com má 

conservação, ocupações irregulares e outros; 

c) Documentação fotográfica - em complementação à documentação fotográfica 

apresentada no levantamento físico, dando enfoque a determinados detalhes. As 

fotos poderão ser apresentadas no corpo do texto, relacionadas a algum 

comentário ou análise, ou na forma anteriormente convencionada. De toda 

forma, faz-se necessário relacionar o número da ficha fotográfica ao aspecto que 

se quer destacar na análise. 
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E. Avaliação de Impacto dos Bens Culturais Tombados, Valorados e 

Registrados 

- Atividades 

Consiste na produção do relatório que visa avaliar o quanto e de que maneira o 

empreendimento, na fase de obra de restauração, afetará o Patrimônio material. 

Após os estudos em campo e diagnóstico do estado de conservação, gera-se 

um Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio, propondo as ações preventivas a 

serem aplicadas posteriormente. 

O Relatório de Avaliação de Impacto deverá conter, no mínimo, os seguintes 

itens:  

o Inventário dos bens; 

o Avaliação dos impactos diretos e indiretos do empreendimento no patrimônio 

histórico e cultural existentes na faixa de domínio; 

o Avaliação das ameaças ou impactos sobre o patrimônio acautelado;  

• Elaboração de Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico, 
Cultural e Programa de Prospecção e Resgate do Patrimônio Arqueológico e 
Espeleológico, contendo entre outras atividades a: 

o Proposição das ações necessárias à proteção, à preservação in situ, à 

minimização e/ou à mitigação dos impactos ao patrimônio que deverão ser 

observados na fase de obras de restauração do empreendimento; 

o Proposição de medidas para a preservação e salvaguarda do patrimônio 

material acautelado. 

- Produtos 

Os Produtos desta atividade deverão ser apresentados sob a forma de:  

a) Relatórios - em folha no formato A4, podendo contar com fotos, gráficos, 

croquis e outros que se fizerem necessários para o perfeito entendimento do 

produto. 
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b) Representação gráfica das soluções propostas - em correspondência com 

as medidas de proteção cabíveis. 

 

 

F. Projeto de Preservação 

- Atividades 

O Projeto de Preservação consiste no conjunto de informações técnicas 

necessárias e suficientes para a realização do restauro dos elementos históricos ao 

longo da Rodovia 149, contendo de forma clara, precisa e completa todas as 

indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e execução 

dos serviços e obras das propostas para intervenções de conservação e restauro de 

elementos históricos específicos existentes ao longo da Rodovia RJ 149, das 

seguintes estruturas históricas (Mapa de Localização no Anexo IB): 

o Ruínas do Saco de Cima; 

o Mirante Histórico; 

o Bebedouro da Barreira 

o Cachoeira dos Escravos 

o Ponte Rio da Lapa 

o Ponte Bela Vista 

o Ponte do Matutu 

o Ponte da Estaca 204 

Essas atividades deverão ser realizadas tendo como referência e base os 

estudos preliminares contidos no Relatório que se encontra no Anexo IC intitulado 

“Projeto/ Proposição de Restauro dos Elementos Históricos da Serra do Piloto”, 

realizado no ano de 2012, pelo Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB), sob a 

responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Jorge Silva Campana. 

Estes estudos foram contratados pelo DER-RJ e contemplaram o 

desenvolvimento de serviços técnicos referentes à proteção do Patrimônio 

Arqueológico, Cultural, Histórico e Arquitetônico. 
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Obs.: Para elaboração destes estudos, a empresa vencedora deverá 

solicitar à Fiscalização do DER-RJ, as “Plantas de Consolidação, Intervenção e 

Escoramento”, no total de 8 (oito) plantas que complementam o Relatório do Anexo IC, 

mencionado acima. 

 

-Produtos 

Os produtos deverão ser apresentados sob a forma de: 

a) Memorial Descritivo - contendo justificativa do partido adotado, indicativos dos 

impactos e interferências das alternativas elencadas, quanto ao patrimônio 

cultural urbano protegido onde está inserida a área de projeto, quanto ao 

sistema viário e quanto aos usos existentes; 

b) Especificações Preliminares de Materiais e Serviços; 

c) Estimativas de Custos;  

d) Peças gráficas - representação gráfica, em escala compatível com a perfeita 

compreensão do partido, por meio de plantas gerais (Planta de situação e planta 

geral da área de projeto), cortes e vistas esquemáticos. 

e) Representação gráfica das soluções propostas - em correspondência com as 

medidas de proteção cabíveis. 

 

2.3.16.2 EQUIPE MÍNIMA E QUALIFICAÇÕES 

A equipe técnica deverá ser composta por profissionais que possuam os requisitos 

técnicos especificados, inclusive a comprovação da experiência mínima exigida, em 

projetos anteriores. 

A formação acadêmica/técnica da equipe deverá ser comprovada através de 

atestados ou títulos fornecidos por instituições de ensino credenciadas pelo Ministério 

da Educação (MEC). 

A comprovação da aptidão será feita por meio de atestados, sendo que apenas o 

atestado de capacitação técnico-profissional deverá ser registrado na entidade 

profissional competente. Os demais atestados podem ser emitidos por pessoas 



82/97 

jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou internacionais, comprovando que 

os profissionais indicados executaram, junto a Declarante, serviços como empregado, 

sócio, diretor ou consultor em projetos/atividades de natureza correlata ao objeto da 

contratação em pauta, ressaltando a qualidade do serviço prestado e o período 

dedicado às atividades. 

 

 1 (um) Arquiteto  

No mínimo 10 (dez) anos de formado e experiência comprovada de mais de 5 

(cinco) anos na área de preservação do patrimônio cultural, em especial, nas 

áreas de inventariação e proteção do patrimônio ambiental, urbano e 

paisagístico e projetos de restauração. 

O Arquiteto deverá apresentar comprovação da qualificação técnica por meio 

de Certidão de Acervo Técnico e/ou de Atestado(s) de Responsabilidade 

Técnica, devidamente registrado(s) no CAU, emitido em nome dos respectivos 

profissionais em trabalhos de projetos de patrimônio. 

 1 (um) Arqueólogo 

Graduação em Arqueologia ou pós-graduação (stricto sensu) em Arqueologia 

(ou com área de concentração em Arqueologia reconhecida pela CAPES), com 

diploma fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

Experiência profissional superior a 05 (cinco) anos após a conclusão de curso 

de graduação ou pós graduação em arqueologia, considerando a participação 

em projetos de pesquisa acadêmica e de contrato, e exercício profissional na 

área de arqueologia junto a instituições de ensino, pesquisa e gestão do 

patrimônio arqueológico; ou possuir título de Mestre ou Doutor na Área de 

Conhecimento no campo da Arqueologia. 

 

2.3.17 ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA  

O orçamento da obra e serviços objeto do presente edital será elaborado tomando-se 
por base as instruções fornecidas pela Fiscalização do Contrato (DER/RJ). 

Para elaboração dos orçamentos nos projetos de engenharia rodoviária da Fundação 
DER-RJ e as composições e custos unitários da constantes das instruções e banco de 
dados da EMOP – Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, 
ajustando e adaptando as composições e os preços unitários para os itens cujas 
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complexidades ou condições executivas discrepem fundamentalmente daquelas nas 
quais se basearam tais composições e/ou custos unitários de referência do DER-RJ. 

Os serviços e ou materiais necessários para a Execução da obra que não constam no 
catálogo de referência EMOP, deverão ser cotados. As cotações devem ser tomadas 
em três fornecedores diferentes, e apresentadas juntamente com as composições de 
custo unitário referente. O critério estabelecido pelo DER/ RJ é o de menor preço. 

Deverá ser apresentada memória de quantitativos referente a todos os serviços que 
constarem no Orçamento. Está deve ser detalhada, com todas as etapas de cálculo 
apresentada de maneira clara e organizada. 

Deverá, nesta fase ser efetuado um orçamento completo e preciso para todos os itens 
de serviços. 

Todos os preços unitários deverão ser acompanhados das respectivas planilhas de 
Composição de Custo Unitário. 

As planilhas deverão ser compatíveis com os quadros demonstrativos de consumo de 
materiais e resumo de distancias de transporte, o esquema ilustrativo de localização 
de fontes de materiais, canteiro e instalações industriais e relação do equipamento 
mínimo. 

Deverão ser evitadas cotações por valores globais (verbas). Entretanto quando não 
houver alternativa, deverá ser anexada memória técnica justificativa. 

Anexar ao orçamento o quadro de quantitativos, memória de calculo dos quantitativos, 
todas as composições e fontes de pesquisa que subsidiaram a elaboração do 
orçamento.  

Obrigatoriamente deverá ser fornecido o orçamento analítico, sintético e a curva ABC, 
cronograma Físico e Cronograma Físico Financeiro. 

Todas as peças e documentos que compõem o orçamento deverão ser assinados, em 
todas as suas folhas, pelo profissional responsável técnico por sua elaboração, 
constando a identificação do referido profissional através de carimbo título - 
profissional nome e registro no CREA.    

Juntamente com o orçamento deverá ser encaminhada a ART correspondente.  

Plano de Execução da Obra - Deverá ser utilizada, onde couber, a Instrução de 
Serviço IS-222, do DNIT contendo o Plano de Ataque da Obra e Cronograma de 
Serviços. 
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3. RELATÓRIOS DE PROJETO 

3.1 RELATÓRIOS PERIÓDICOS (MENSAL ATRELADO A MEDIÇÃO) 

São aqueles indicados nos Cronogramas Gerais dos Serviços cujos conteúdos são 
especificados na sequência: 

 

➢ RPL – Relatório de Planejamento 

A ser apresentado pela Consultora contratada até o 10° dia corrido a partir da emissão 
da Ordem de início dos Serviços, contendo as seguintes informações: 

 Cronograma particularizado dos serviços contendo as datas dos pontos de 
controle e de entrega de relatórios, considerando-se a data de ordem de início 
dos serviços; 

 Relação dos recursos a serem mobilizados no campo: localização das 
instalações, equipamentos e veículos; 

 Discriminação da equipe de nível superior e de nível técnico que deverá atuar 
na elaboração do Projeto (relação nominal); 

 Cópias das ART’s, a serem recolhidas no CREA/RJ, correspondente ao 
Responsável Técnico, Coordenador Geral e Coordenadores Setoriais, bem 
como dos demais profissionais vinculados ao projeto e que fazem parte do 
Sistema CREA / CONFEA. 

 

➢ RA - Relatórios de Andamento 

Deverão conter informações que evidenciem o andamento dos serviços executados no 
período, acompanhados dos relatórios finais específicos daqueles concluídos 
integralmente no período. Tais relatórios estarão subordinados ao Cronograma Geral 
dos Serviços, apresentados no Relatório de Planejamento e serão entregues para 
liberação da medição de cada mês. 

 

➢ RE - Relatório dos Estudos  

Corresponderá à apresentação dos produtos desenvolvidos na Fase de Estudos. 

 

➢ RMP - Minuta do Projeto 

Corresponderá a apresentação do Projeto Final, para fins de análise e aprovação 
pela fiscalização. 

 

➢ RP - Relatório do Projeto 

Corresponderá a versão final do Projeto contendo todas as correções apontadas pela 
fiscalização. 
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3.2 MINUTA DO RELATÓRIO FINAL (MRF) 

Deverá conter os estudos e as soluções aprovadas pela Fiscalização do Contrato do 
DER-RJ, com as informações, desenhos gráficos e anexos necessários à sua analise. 

Quando da existência, no decorrer do projeto, de estudos comparativos de soluções, 
esta minuta incluirá os elementos detalhados referentes apenas aos estudos 
aprovados pelo DER-RJ. Não obstante, nos volumes da minuta onde for adequado, 
deverão constar descrições, em capítulos específicos, de forma resumida e 
abrangente, de todos os trabalhos desenvolvidos. 

Os registros com as criticas e orientações técnicas da Fiscalização do Contrato do 
DER-RJ referentes à minuta do Relatório Final serão entregues à Consultora em 
prazo compatível com os prazos estipulados para as etapas posteriores conforme 
RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO, em reunião previamente convocada para este 
fim. Nesta reunião, com a participação de prepostos da Fundação DER-RJ, e da 
Consultora, será lavrada ATA em que se estabelecera o prazo para entrega da 
Minuta do Relatório Final corrigida, de modo a possibilitar a sua aprovação dentro do 
prazo estabelecido no mencionado RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO. 

 

3.3 RELATORIO FINAL (RF) 

Os comentários técnicos do DER-RJ referentes à Minuta do Relatório Final serão 
entregues à Consultora em prazo compatível com os prazos estipulas para a etapa 
posterior. 

A Impressão Definitiva do Relatório Final deverá estar de acordo com a Minuta do 
Relatório Final aprovada, observadas as correções, complementações e 
esclarecimentos referentes aos comentários técnicos da Fiscalização do Contrato do 
DER-RJ. 

Após a aprovação da Impressão Definitiva do Relatório Final, a Consultora deverá 
entregar na Fundação DER-RJ: 

 Uma via dos Volumes que contem o Relatório do Projeto e Documentos 
para a Licitação; 

Projeto de todos os lotes (no caso em que o projeto for dividido por segmentos), 
devidamente encadernados e identificados, de forma a permitir a reprodução para 
efeito de fornecimento às empresas licitantes interessadas no certame para as obras e 
serviços de engenharia. 
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4. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

As medições serão decorrentes da aprovação dos produtos a serem fornecidos à 
Fiscalização do Contrato (DER-RJ), que corresponderão aos relatórios especificados 
no “Cronograma Geral dos Serviços e Relatório de Planejamento”, conforme 
discriminados no Anexo III deste MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA A 
EXECUÇÃO DO OBJETO.  

Dessa forma, as medições se constituirão em parcelas cujos percentuais do preço 
global proposto são aqueles indicados no Cronograma. 

O processamento de cada medição estará sempre subordinado a aprovação, pela 
fiscalização, do relatório correspondente. 

Tanto as medições, como os pagamentos correspondentes, serão processados 
individualmente por trecho de projeto. 

Em todas as medições deverão ser apresentados, para que seja efetuado o 
pagamento destas, todos os documentos relacionados a seguir, conforme PORTARIA 
PRE-DER/RJ Nº 12 de 26 Fevereiro de 2019. 
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VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 

   FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

   ATO DO PRESIDENTE 

   PORTARIA PRE-DER/RJ Nº 12 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 

   
     

INSTITUI PROCEDIMENTOS RELATIVOS À GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E PAGAMENTO DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO DER/RJ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

     ANEXO 
  

   
  

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS ATOS DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Exame da liquidação da Despesa 

  
  

Instrumento Jurídico celebrado: Tipo:                                                                   
Ano/Nº: 

 
 /   

Tipo de despesa: () Compras  (   )Serviços  (   )Locação de imóveis (  )Obra e Serviço de Engenharia   

  
   

  

Nº ITEM SIM/NÃO 
NÃO 

APLICÁVEL 
FLS 

1 Com relação a execução do contrato e emissão do Documento Fiscal:       

1.1 
O Termo de Contrato/Convênio/Aditivo/Ajuste/Rescisão está cadastrado e 
conferindo no Sistema SIG INTERNET? Inserir no processo administrativo o 
relatório de consulta a contratos SIG/SEFAZ. 

      

1.2 
Valor Da Nota Fiscal correspondente ao valor do serviço prestado e atestado pelo 
(s) fiscais? 

      

1.3 
Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta 
da Nota de Empenho. 

      

1.4 Verificar se a descrição do objeto está de acordo com o contrato firmado       

1.5 
A competência e/ou o período da prestação de serviços se encontra descrito no 
documento fiscal? 

   

1.6 A dotação orçamentária da despesa está contemplada no instrumento celebrado?       

1.7 Existe empenho prévio para a cobertura da prestação do serviço?       

1.8 O Documento Fiscal foi emitido com data posterior a prestação de serviço?       

1.9 

Em se tratando de Nota Fiscal Eletrônica, a sua autenticidade, no caso de 
compra de material foi verificada junto ao site do Portal Nacional da Nota Fiscal 
Eletrônica – http://nfe.fazenda.gov.br/ e no caso de  prestação de serviço, no site 
no respectivo Município   

      

1.10 
O(s) Documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) por dois 
fiscais do Contrato? Consta no processo copia da publicação do ato de 
designação dos fiscais? 

      

1.11 Consta no processo o Relatório de pró-análise (RAT)       

1.12 
Retenções tributárias federais e municipais incidentes sobre prestação de 
serviços devidamente destacadas na Nota Fiscal. 

      

1.13 
Verificar se consta o destaque da retenção e base de cálculo da contribuição 
previdenciária. 

      

1.14 
Verificar se houve destaque e a própria base de cálculo de retenção tributária de 
ISS com alíquota do Município de realização do serviço ou sede da empresa. 
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1.15 
Caso haja FALTA de posto e o contrato seja realizado por posto de trabalho, 
verificar se houve o desconto respectivo na Nota Fiscal. 

      

1.16 
No caso de aplicação de penalidade, há cópia da publicação do ato no presente 
processo? 

      

1.17 
Para retenção de multa no faturamento, há autorização para o desconto no 
pagamento da fatura? 

      

1.18 
Nos casos de aquisição de material permanente, os bens foram devidamente 
inventariados? 

      

2 
Com relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas, a contratada forneceu toda a documentação obrigatória, da 
mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços: 

2.1 
Comprovantes de pagamento dos salários (Folha de Pagamento) para verificar 
pagamento salarial dentro do prazo legal; 

      

2.2 
Consta no presente processo a relação dos empregados que fazem parte do 
contrato (devidamente  atestada pela fiscalização?) 

      

2.3 Comprovação das anotações das carteiras de trabalho       

2.4 Vales transporte;   

2.5 Auxílio alimentação   

3 Com relação ao cumprimento legislação previdenciária:       

3.1 

Na prestação de serviço com mão-de-obra, cópias das guias GPS (INSS) e GFIP 
(FGTS) devidamente quitadas, com a relação de empregados (do arquivo SEFIP 
– Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações á Previdência 
Social) referente ao mês anterior ao período da execução do serviço. 

      

4 Consulta para verificação de Regularidade Fiscal:       

4.1 Certidão Negativa de Débitos junto a Previdência Social - CND       

4.2 Certidão de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União       

4.3 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF       

4.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT       

5 Aplicável para a Obra de Serviços de Engenharia       

5.1 Relatório Fotográfico (*)       

5.2 Relatório dos Locais de Prestação dos Serviços (*)       

5.3 Manifesto de Transporte       

5.4 Planilha de Medição       

5.5 Memória de Cálculo (*)       

(*) O relatório dos locais de execução dos serviços deve estar em consonância aos relatórios fotográficos e memória de cálculo 

Descrição das Observações 

1   

2   

3   

Técnico Responsável pela Análise/Liquidação: 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL 

Declaro que a presente despesa encontra-se em condições de prosseguimento, estando em conformidade quanto à correta 
classificação orçamentária, ao enquadramento legal e à formalização processual. 

Autorização do Ordenador de Despesas: Em: ___/___/___ 
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5. APRESENTAÇÃO DO PROJETO  

Todo o projeto deverá ser desenvolvido em software AutoCAD. A formatação e a 
setagem deverá ser apresentada à Fiscalização do Contrato da Fundação DER-RJ 
para aprovação. 

 

5.1 FASE DE ESTUDOS 

5.1.1 Relatório 

Ao término da Fase de Estudos será apresentado o Relatório dos Estudos, 
contendo as conclusões dos estudos desenvolvidos e as recomendações propostas, o 
qual será constituído pelo Volume discriminado a seguir.  

 

RELATÓRIO DOS ESTUDOS 

VOLUME TÍTULO FORMATO 
Nº DE 
VIAS 

1 
Relatório dos Estudos - Memória Descritiva dos Estudos 
Preliminares Realizados. 

A4 / A3 01 

 

5.2 FASE DE PROJETO  

5.2.1 Minuta 

Ao término da Fase de Projeto será apresentada a Minuta do Relatório Final do 
Projeto (MRFP), em 5 volumes, conforme relação abaixo. 

 

RELATÓRIO FINAL/MINUTA 

VOLUME TÍTULO FORMATO 
Nº DE 
VIAS 

1 

- Relatório do Projeto e Documentos para 
Concorrência: 
- Resumo do Projeto Elaborado 
- Documentos Básicos para Concorrência 

A4 01 

2 Projeto Básico A1/ A3 01 

3 Memória Justificativa do Projeto A4 01 

4 Orçamento das Obras A4 05 

5 Resumo do Projeto A3 05 

 

Deve ser observado que: 

a) O Volume 1: Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência deverá conter 
os documentos abaixo: 
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− Cópia do Manual de Procedimentos para a Execução do Objeto que serviu 
de base para a elaboração do Projeto. 

− Cópia da ART da empresa responsável pela elaboração do Projeto, assinada 
com comprovante de pagamento. 

− Identificação dos profissionais responsáveis pela elaboração de cada um dos 
itens constituintes do Projeto, com os nomes completos e respectivos nº do 
CREA. 

− Cópias das ARTs dos profissionais responsáveis pela elaboração de cada um 
dos itens constituintes do Projeto, assinadas e com comprovantes de 
pagamentos. 

− Relação dos profissionais de nível superior que participaram da elaboração dos 
Estudos Ambientais. 

b) Incluir no Volume 1 - Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência, a 
memória de cálculo dos custos de mobilização e desmobilização; 

c) Incluir no Volume 2 - Projeto Básico o Projeto do canteiro de obras e dos 
acampamentos; 

d) O Projeto Básico (Volume 2) deve ser apresentado em pranchas formato A1 ou 
A3, dobrados em formato A4. 

e) Sendo o trecho viário objeto do Projeto elaborado dividido em lotes de construção, 
proceder-se-á à seguinte sistematização para a edição do Relatório Final: 

− Volume 1: Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência, por lote 
de construção;  

− Volume 2:  Projeto Básico, por lote de construção; 
− Volume 3: Memória Justificativa do Projeto, para todos os lotes de 

construção; 
− Volume 4:  Orçamento das Obras, por trecho/lote de construção. 
− Volume 5 : Resumo do Projeto - Volume contendo o resumo das informações 

dos Volumes 2 e 3, separados por disciplina (pavimentação, drenagem, 
contenção, etc.). 

 

5.2.2 Impressão Definitiva 

Após a aprovação da Minuta será apresentada a Impressão Definitiva do Relatório 
Final do Projeto, segundo os volumes abaixo discriminados. 

RELATÓRIO FINAL/IMPRESSÃO DEFINITIVA 

VOLUME TÍTULO FORMATO 
Nº DE 
VIAS 

1 Relatório do Projeto e Documentos para 
Concorrência 

A4 
 

05 

2 Projeto Básico A1 / A3 05 

3 Memória Justificativa do Projeto A4 05 

4 Orçamento das Obras A4 05 

5 Resumo do Projeto A3 05 
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Deve ser observado que em 01 (uma) das 05 (cinco) vias, a encadernação deverá ser 
em espiral: 

Todo Relatório Final deverá ser apresentado em formato digital, em CD /DVD, de 
acordo com o formato abaixo: 

− 4 (quatro) CD/DVD projeto em extensão DWG, relatórios extensão DOC, 
planilhas extensão XLS; 

− 4 (quatro) CD/DVD com extensão PDF. 
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6. CONDIÇÕES PARTICULARES 

6.1 DO OBJETO:  

Trata-se o presente objeto da elaboração do “PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

RODOVIÁRIA PARA MELHORIAS FÍSICAS E OPERACIONAIS DESTINADO À 

RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO, OAE’S, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM E OAC’S, 

GEOTECNIA, PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD), 

DESAPROPRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

CULTURAL, DA RODOVIA RJ-149, NO TRECHO ENTRE RIO CLARO 

(ENTRONCAMENTO COM A RJ-155) E MANGARATIBA (ENTRONCAMENTO COM 

A BR-101), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 40 KM”.  

 

6.2 LEGISLAÇÃO E NORMAS COMPLEMENTARES: 

6.2.1 Lei 5.194/66, de 24.12.1966, as Resoluções do CONFEA, Decreto-Lei 
5.296/2004, as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, as normas e instruções do DNIT, as normas e instruções do DER-RJ, entre 
outras.  
 
6.2.2 Relativamente ao conceito “nível de precisão adequado” tratado na definição 
de Projeto Básico, conforme art. 6º da Lei 8.666/93,deverá ser observado o que 
dispõe a Resolução 361, de 10 de dezembro de 1991 do CONFEA, em particular 
quanto ao nível de precisão do Projeto Básico, tratado no art. 3º alínea “f” da referida 
Resolução. 
 
6.2.3 Competirá a Contratada apresentar Declaração solidária, em papel timbrado 
da mesma, a ser firmada entre o responsável técnico da Contratada e o autor de 
cada disciplina/especialidade, observada a área de formação/especialidade de cada 
profissional, afirmando formalmente e sob as penalidades administrativas e legais 
cabíveis, ter participado da execução dos serviços referentes à etapa/medidos e, 
quando for o caso, declarando que os quantitativos foram verificados pelo projetista 
autor do projeto de cada disciplina/especialidade e que ele assume total 
responsabilidade pelos quantitativos apresentados, de acordo com a IS-15 do DNIT, 
conforme modelo a seguir: “ O Engenheiro ( Civil, Mecânico, Eletricista, etc.) , 
CREA-XX Nº XX.XXX-, responsável pelo(s) projeto(s) de ( relacionar a (s) disciplina 
(s) ), e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, registrada no CREA-XX, sob o número 
XXXXXXX, aqui representada por seu Responsável Técnico, Engenheiro ( Civil, 
Mecânico, Eletricista, etc.), CREA-XX Nº XX.XXX-, declaram, solidariamente, sob 
as penalidades administrativas e legais cabíveis, terem participado da execução dos 
serviços referentes à etapa/medição e que foram calculados e verificados os 
quantitativos relativos aos projetos ora relacionados, pelos quais assumem total 
responsabilidade.”  
     
6.2.4 A Contratada responderá legal e administrativamente pela garantia, solidez, 
qualidade e eficiência dos projetos e serviços de engenharia por ela elaborados, sendo 
que essa responsabilidade não cessará com a entrega e aprovação dos projetos e 
serviços de engenharia, mas se estenderá até a conclusão da obra objeto dos 
projetos. 
 
6.2.5 A verificação, durante a execução da obra objeto dos projetos e serviços de 
engenharia contratados, de quaisquer falhas decorrentes dos mesmos que importem 
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prejuízos à Administração ou a terceiros, serão considerados como inexecução parcial 
do contrato, competindo a Contratada proceder à correção e/ou complementação dos 
projetos e serviços contratados, sem ônus para a Administração e sem exclusão das 
responsabilidades Administrativas, Civil e Criminal por danos materiais, físicos ou 
morais, inclusive junto a terceiros, nos termos da legislação pertinente. 
 
6.2.6 Igualmente será considerado como falhas quanto à execução dos projetos e/ou 
serviços de engenharia o não atendimento às determinações e requisitos contidos no 
presente Manual de Procedimentos para a Execução do Objeto e requisitos contidos 
nas normas técnicas brasileiras e, em sua ausência, as normas técnicas internacionais 
aplicáveis, bem como, simplificação de cálculos e dimensionamentos de fundações, 
estruturas e/ou instalações, além de erros materiais de soma, subtração, multiplicação 
e divisão de valores. 
 
6.2.7 Competirá a Contratada apresentar a composição detalhada do BDI a ser 
adotado no orçamento, demonstrando todos os custos, tributos e lucros considerados, 
em conformidade com os critérios da EMOP, quando tratar-se de recursos vinculados 
ao erário estadual.  
 
6.2.8 Igualmente, a Contratada deverá apresentar, em separado, a composição 
detalhada do item mobilização/desmobilização das obras objeto do presente 
licitação. 
 
6.2.9 Será da integral responsabilidade da empresa licitante, tão logo declarada 
vencedora do certame, articular-se com a Fiscalização do Contrato da Fundação 
DER-RJ com vistas às providências para a elaboração dos respectivos levantamentos 
e/ou obtenção de dados necessários e que irão servir de base ao Projeto de 
Engenharia rodoviária objeto do presente licitação. 

 

Igualmente, na hipótese dos mesmos já se encontrarem executados e disponíveis, 
caberá a projetista obtê-los junto ao DER-RJ, verificar a consistência de suas 
informações e atentar para que o material recebido seja o necessário e suficiente para 
o trabalho a ser desenvolvido. 
 
Portanto, a Fundação DER-RJ não aceitará como justificativa para eventuais falhas, 
omissões e/ou não conformidades dos projetos objeto do contrato, alegações de 
que os levantamentos técnicos necessários à elaboração do Projeto Básico e/ou 
Executivo encontram-se incompletos ou que não atendem as necessidades dos 
trabalhos sob sua responsabilidade. 
 
6.2.10 Caberá à empresa projetista contratada, fazer as entregas de cada disciplina 
que compõe o presente objeto (entregáveis) em ordem a ser previamente definida pela 
Fiscalização do Contrato (DER-RJ / APL) o que será formalmente registrado por 
ocasião da emissão da Ordem de Serviços para início dos trabalhos, sendo que a 
referida ordenação das entregas terá a sua composição refletida no cronograma físico-
financeiro (parcelas), anexo ao contrato.  
 
6.2.11 Na efetiva impossibilidade de execução de algum item de serviço descrito no 
presente Manual de Procedimentos para a Execução do Objeto, caberá a licitante, na 
condição de contratada, submeter parecer técnico circunstanciado, a Fiscalização do 
Contrato (DER-RJ/APL), apresentando os argumentos de razão e justificativas 
técnicas cabíveis, a quem caberá deliberar sobre o assunto. 
 
6.2.12 Cada etapa do Projeto Básico e/ou do Projeto Executivo (levantamentos, 
plantas, desenhos, detalhes construtivos, memórias de calculo, relatórios técnicos e/ou 
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fotográficos, memoriais descritivos, cadernos de especificações, cadernos de 
encargos, quadro de levantamentos de materiais e serviços, orçamentos, etc.) deverá 
conter, obrigatoriamente, a assinatura dos responsáveis por sua elaboração, como 
forma de evidenciar autorias e atribuir responsabilidades. Igualmente, torna-se 
obrigatória que cada uma das assinaturas venha acompanhada da perfeita 
identificação de seus autores, contendo: nome completo, formação/especialidade e 
registro no respectivo Conselho Profissional (CREA, CAU, etc.) o que poderá ser feito 
através de carimbo que comtemple tais informações.  
 
6.2.13 A aprovação do Projeto Básico e/ou Executivo de Engenharia Rodoviária pela 
Administração do contrato (Recebimentos Provisórios (RP) e/ou Recebimentos 
Definitivos (RD) será, obrigatoriamente, precedido de relatório “Análise de Projeto” 
sobre cada uma das disciplinas que compõem o Objeto do Contrato, firmado pelo 
representante da Administração (Fiscal do Contrato) especialmente designado para o 
acompanhamento e fiscalização do contrato, facultado, em face da complexidade 
técnica do empreendimento, o concurso de terceiros para auxiliar o representante da 
Administração na condução da tarefa que lhe é pertinente - conforme previsto no art. 
67 da Lei Federal 8.666/93. 

 

6.2.14 A aprovação do projeto junto a Fundação DER-RJ significa que determinado 
trabalho e/ou produto se sujeitou ao presente MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA 
A EXECUÇÃO DO OBJETO, às normas e especificações técnicas (ABNT, DNIT, 
etc.), mas dentro dos limites das informações prestadas no corpo do próprio projeto. 
 
6.2.15 São de total responsabilidade da Contratada os levantamentos, dados, 
estudos (de campo, de laboratório e de escritório) a correta aplicação das normas 
técnicas, e metodologias adotadas, procedimentos de cálculo, quantitativos, 
composições de custos e orçamentos, bem como a apresentação de detalhes 
consistentes dos diversos itens do projeto objeto da licitação/contrato, cabendo à 
mesma responder administrativa e juridicamente pelas eventuais falhas comprovadas 
no projeto, que venham a ser detectadas na obra, inclusive pelos seus reflexos 
financeiros decorrentes de tais falhas. 

 

6.2.16 Eventuais dúvidas ou discrepâncias deverão ser submetidas à Fiscalização do 
Contrato / DER-RJ/APL, a quem caberá deliberar sobre o assunto.  

 

6.3 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DO OBJETO  

Trata-se o presente objeto do Projeto Básico de Engenharia Rodoviária de 

Recuperação do Pavimento que destaca falhas de trafegabilidade, bem como 

comprometimento da segurança, em função de irregularidades do pavimento, 

ausência de acostamentos e ineficiência das Sinalizações Horizontal e Vertical, entre 

outras patologias. 

Além do Projeto Básico de Engenharia Rodoviária de recuperação do pavimento, 

deverá abranger a elaboração dos Estudos, Projetos Ambientais e Recuperação de 

Área degradada (PRAD), Contenção de Taludes, a verificação do estado de 

conservação e do comportamento hidráulico dos dispositivos de Drenagem existentes 

e a necessidade de adequação ou complementação dos mesmos, os estudos para 

recuperação e melhorias de todas as OAE’s cadastradas, inclusive quanto à 
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necessidade de alargamentos, restauração, reforço estrutural e análise 

hidráulica, a melhoria da Sinalização Vertical e Horizontal, entre outras patologias.  

Previamente a elaboração da proposta técnica-comercial caberá a licitante promover 

vistoria na rodovia e trechos objeto do projeto de restauração, possibilitando, desta 

forma, tomar conhecimento das condições locais e sanar todas as dúvidas que 

possam ocorrer.   

Competirá à projetista contratada promover detalhada vistoria ao local dos estudos e 

projetos com vistas à atualização das informações constantes no relatório de vistoria 

técnica elaborado pela Prodec Consultoria para Decisão S/S Ltda, em janeiro de 2021, 

anexo. Deverá também buscar os projetos e dados técnicos referentes à execução da 

rodovia, dos serviços e obras de recuperação, conservação e contenções executados 

entre os km 0 ao km 40,0 em particular quanto à  contenção de taludes, topografia, 

estudos geológicos,  sondagens de solos e ensaios geotécnicos existentes da época 

de implantação da rodovia e/ou de suas obras de recuperação,  relatórios de vistoria 

(técnico e fotográfico), bem como o “as built”, entre outros documentos técnicos 

eventualmente disponíveis.  

Todos os trechos a serem recuperados serão objeto de rigorosa vistoria por parte da 

empresa projetista, contemplando nas especificações técnicas do projeto todas as 

ações necessárias com vistas à manutenção e conservação dos seus elementos 

construtivos, a exemplo das OAC (drenagem), OAE’s (Obras de Arte Especiais), entre 

outros.    

A partir da coleta e análise dos dados e da documentação existentes, a contratada – 

previamente a elaboração do Projeto Básico de Engenharia rodoviária – promoverá 

vistorias e levantamentos objetivando a complementação das informações 

necessárias, com ênfase nos estudos topográficos, sondagens de solo e geotécnicos, 

componentes ambientais, entre outros.  

O Projeto Básico de Engenharia rodoviária a ser elaborado pela contratada tem por 

finalidade a correção dos problemas identificados no relatório técnico anexo ao 

presente Manual de Procedimentos para a Execução do Objeto, as notificações 

judiciais referidas, bem como os que vierem a ser apontados nas vistorias a serem 

efetuadas por parte da licitante e futura contratada, permitindo a garantia da 

estabilidade e segurança da operação da rodovia.  

Assim, na forma definida no item 6.2.10 retro fica estabelecido que para o presente 

objeto a primeira entrega será composta das disciplinas (produtos) “Projeto de 

Recuperação do Pavimento” e “Projeto de Sinalização (horizontal e vertical)”, 

dos orçamentos e demais elementos técnicos necessários a licitação e contratação 

destas disciplinas e etapa de obra.   
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Previamente a assinatura do contrato, competirá à futura Contratada apresentar, para 

aprovação da Fiscalização do Contrato (DER-RJ/APL) relatório técnico contendo o 

detalhado planejamento (inclusive cronograma) para os estudos e projetos objeto do 

presente Projeto Básico, que deverá abranger: 

Coleta e Análise De Dados Existentes 

Estudos de Tráfego 

Estudos de Segurança De Transito  

Plano Funcional 

Componente Ambiental 

Estudos Geológicos 

Estudos Hidrológicos 

Estudos Topográficos 

Projeto Geométrico 

Projeto de Terraplenagem 

Projeto de Drenagem 

Projeto de Pavimentação E Reabilitação Do Pavimento Existente 

Projeto de Interseções, Retornos E Acessos 

Projeto de Obras de Arte Especiais 

Projeto de Sinalização e Obras Complementares 

Projeto de Geotecnia 

Elaboração do Projeto de Recuperação de Área Degradada (Prad) 

Projeto de Desapropriação  

Componente Ambiental 

Projeto de Paisagismo 

Projeto de Iluminação 

Projeto de Preservação do patrimônio Histórico e Cultural 

Orçamento e Plano de Execução da Obra 

 

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2021. 
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