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A- CARACTERÍSTICAS 

 

PROPRIETÁRIA: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos – SC 

ATIVIDADE: OBRAS DE ARTE  

PROJETO: Ponte com estrutura em concreto armado e pré-moldado. 

LOCAL : Avenida Jorge Lacerda, sobre o Rio Itajaí Mirim 

COORDENADAS:  

PONTE CLASSE: TB 45 

 

B. CONSIDERAÇÕES: 

 

 A passagem do rio atualmente está sendo feita de forma precária. O 

acesso aquelas comunidades fica muitas vezes inviabilizados quando ocorrem 

cheias no rio para veículos de grande peso, pois a ponte existente é de madeira 

que compromete o transito. 

O projeto em questão visa sanar essa deficiência de acesso construindo 

nova ponte em concreto armado pré-moldado. 

 

 

C. CARACTERÍSTICAS CONCEPTIVA DA NOVA PONTE 

 

As ponte tem como característica situar-se em área urbana do município, 

em via de acesso não pavimentado de médio tráfego, o que justifica as larguras 

de 6,00m e comprimento conforme a necessidade local  

As cabeceiras serão executadas em cortinas de concreto armado e, além 

de conter o aterro, servirão de apoio para a superestrutura.  

A pista de rolamento terá largura de 6,00 m e terá guarda-rodas dos dois 

lados com 20cm de altura e três guarda-corpos . 

As obras serão executadas com a utilização de vigas pré-moldadas. 

Foram consideradas para elaboração dos projetos básicos as seguintes 

considerações: 

- Classe 45; 

- Infraestrutura em concreto fck 30MPa;. 

- Mesoestrutura em concreto fck 30MPa; 
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- Superestrutura em concreto fck 35MPa, exceto vigas transversinas e guarda 

rodas que terão fck 20 MPa. 

 

Toda esta estrutura foi dividida em 4 módulos. 

- Serviços preliminares que contempla: 

 Serviços Técnicos 

  Projeto Executivo 

 Serviços Iniciais 

  Barracão de obra ou container para alojamento/escritório 

  Entrada provisória de energia ou locação de gerador 

  Locação da obra 

  Barracão de obra para depósito 

 

- Infraestrutura 

 Escavação, carga e transporte de material  

Ensecadeiras de solo 

 Escavação Manual 

 Sapata em concreto armado 

  

- Meso-estrutura 

 Pilar em concreto armado 

 Viga em concreto armado 

 Cortina em concreto armado 

 

- Superestrutura 

 Longarinas em concreto armado pré moldadas 

 Laje de capeamento em concreto armado 

 Vigas transversinas em concreto armado 

 Guarda rodas em concreto armado 

 

 

 

 

- Aterros  
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Material a ser movimentado para confecção do aterro 

 Aterro Carga em jazida, transporte e descarga mecânica 

 Compactação mecânica - Aterro 

  

 

Critérios de Projeto 

O presente projeto foi elaborado procurando atender as Normas Brasileiras 

vigentes, em particular: 

• ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto 

protendido – Procedimento; 

• ABNT NBR 7188: 1984 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de 

pedestre – Procedimento; 

• ABNT NBR 10839:1989 - Execução de obras de arte especiais em concreto 

armado e concreto protendido – Procedimento; 

• ABNT NBR 6118:2003 – Projeto e Execução de Obras em Concreto Armado;  

• ABNT NBR 6120:1980 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações; 

• ABNT NBR 6122:1996 – Projeto e Execução de Fundação; 

• ABNT NBR 7480:1996 – Barras e Fios de Aço destinados a Armaduras para 

Concreto Armado; 

• ABNT NBR 8953:1992 – Concreto para Fins estruturais: Classificação por 

Grupos de Resistência. 

 Sem prejuízo às especificações contidas nas Normas acima relacionadas, 

no detalhamento do projeto executivo adotou-se: 

• Cobrimento mínimo da armadura das peças em contato com água e/ou solo de 

4,00cm; 

• Comprimento máximo das barras de aço para armaduras de 12,00m; 

• Aço CA-50/CA-60. 

 

 

 

 

 

 

D. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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D.1.OBJETIVO 

 

Estabelecer os critérios e requisitos para a execução, montagem e materiais a 

serem utilizados na construção da ponte em Vidal Ramos - SC. 

 

D.2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

Planta de Situação e Localização 

Projeto básico  

Desenhos- Planta Baixa, Cortes, Detalhes. 

Normas ABNT 

NBR-6118 – Projeto e Execução de Concreto Armado; 

NBR-7187 – Projeto e Execução de Pontes de Concreto Armado e Protendido; 

NBR-7188 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre; 

NBR-7480 - Barras e fios de aço destinados à armadura para concreto armado 

NBR – 9062– Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado; 

NBR – 10839– Execução de Obras de Arte Especiais em Concreto Armado e 

Protendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES: 
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Taxas e Licenças 

Para efeito de fiscalização, o CONTRATADO deverá providenciar e manter em 

obras os seguintes documentos: 

• Termo de Inicio de Obras 

• Registro da Obra no INSS 

• ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – do CREA 

execução da obra em questão. 

• Diário informativo de obra. 

 

1.1Serviços Técnicos 

 

1.1.1 Projeto Executivo 

              Caberá a empresa ganhadora entregar no departamento de engenharia 

do município a ART do projeto e execução estrutural das vigas pré-moldadas 

assim como a ART da execução da obra e descrito todas as etapas da obra com 

seus respectivos detalhamentos. 

 

1.2 Serviços Iniciais 

 

1.2.1 Barracão de obra ou container para alojamento/escritório 

1.2.2 Barracão de obra ou container para depósito 

A construção dos barracões será de inteira responsabilidade do 

executante, poderá ser executado em obra através barrotes, esteios e 

fechados por taboas ou chapas de madeira cobertos com telhas de 

fibrocimento ou metálicas e com piso cimentado, ou através da instalação de 

contêineres que possuam as mesmas características ou melhores que as 

exigidas por norma. 

 

1.2.3 Entrada provisória de energia 

As instalações provisórias de energia elétrica deverão ser 

dimensionadas para atenderem todas as necessidades dos equipamentos 

que serão utilizados no andamento das obras e funcionamento do canteiro 

e são de responsabilidade da contratada. 
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A instalação provisória de energia elétrica deverá atender, na íntegra, 

as normas da concessionária de energia elétrica local bem como a NR-18. 

Caso não houver energia nos locais, poderá ser usado um grupo 

gerador 

 

1.2.4 Locação da obra. 

 O CONTRATADO procederá a locação – planimétrica e altimétrica – da 

obra de acordo com planta de situação aprovada pelo órgão público 

competente. 

 

  

2. INFRA-ESTRUTURA: 

 

2.1 Escavação, carga e transporte de material (DMT até 5000 metros) 

A contratada devera executar a retirada de todo o solo até encontrar solo 

impenetrável, este material devera ser retirado com o auxilio de uma 

escavadeira hidráulica ou retroescavadeira ou pá-carregadeira juntamente 

com um caminhão com caçamba basculante e demais instrumentos 

necessários para carregar e transportar o material. 

 

2.2 Ensecadeira de Solo 

A contratada devera executar ensecadeiras onde se fizerem necessárias 

para desviar o curso das águas dos pontos de trabalho. 

As ensecadeiras deverão ter suas dimensões apropriadas para 

proporcionar segurança e estanqueidade. Os materiais empregados serão 

de 1ª categoria. 

Durante o processo da criação das ensecadeiras será utilizado as seguintes 

maquinas ou similares que tenham a mesma capacidade. 

Escavadeira Hidráulica ou Retro-escavadeira 

Caminhão com caçamba basculante com capacidade de 6 a 10 m³. 

 

2.3 Escavação manual do solo 
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A contratada após o termino do processo da escavação mecanizada deverá 

proceder a escavação manual para retirar o restante do material que a 

escavação mecanizada não conseguiu. 

Para esta faze serão utilizados picaretas, enxadas, pás, alavancas e 

carrinhos, se necessário será ulitizada uma retro-escavadeira para içar o 

material desagregado. 

 

2.4 Esgotamento com moto-bomba 

A contratada deverá providenciar o esgotamento das águas que ficarem 

retidas dentro do perímetro das ensecadeiras com moto-bomba se 

necessário. 

Este serviço propiciara a escavação manual e a perfuração da rocha. 

O CONTRATO deverá dispor de equipamentos em qualidade suficiente, 

conveniente estado de conservação e capacidade adequada de vazão, de 

modo a promover o eficiente esgotamento, precavendo-se assim, contra 

interrupções ocasionais dos trabalhos. 

 

2.5 Sapatas em concreto armado: 

A contratada deverá executar a concretagem das sapatas quando as 

ferragem e as formas estiverem corretamente prontas.  

Para a concretagem das sapatas será utilizado concreto com Fck mínimo 

de 30 Mpa. 

        Será executado 6 furos por sapata, para colocação de   pinos que 

irão ancorar a sapata na laje, os furos executados com perfuratriz a 

percussão. 

 

                3. MESO-ESTRUTURA 

 

3.1 Pilares concreto Armado 

A contratada deverá executar a concretagem dos pilares quando as 

ferragem e as formas estiverem corretamente prontas.  

Para a concretagem dos pilares será utilizado concreto com Fck mínimo de 

30 Mpa. 
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3.2 Cortina concreto Armado 

A contratada deverá executar a concretagem das cortinas quando as 

ferragem e as formas estiverem corretamente prontas e travadas 

Para a concretagem das cortinas será utilizado concreto com Fck mínimo 

de 30 Mpa. 

 

 

3.3 Fôrmas de compensado para execução das cortinas e pilares 

A contratada deverá executar fôrmas de chapas resinadas determinando 

assim a correta forma das cortinas e pilares, forma esta estipulada pelo 

projeto.  

As fôrmas deverão ser de chapas resinadas de boa qualidade devidamente 

travadas para que após o lançamento do concreto não ocorra deformação 

em sua forma. 

Após o processo de cura do concreto as fôrmas deverão ser retiradas. 

 

       4. SUPERESTRUTURA 

 

       4.1 Vigas de concreto armado pré-moldado 

 

A contratada deverá executar a concretagem das vigas longitudinais fora 

do canteiro de obra, devendo as mesmas já vir para obra concretas e com 

o processo de cura pronto.  

Ao chegar na obra as vigas de apoio, cortinas e os pilares quando for o 

caso já devem estar concretados para que as vigas sejam içadas e 

devidamente instaladas nos locais. 

 

        4.2 Laje de capeamento em concreto armado. 

 

A contratada deverá executar a concretagem da parte superior das treliças 

“20cm” espessura quando as ferragem da malha e as formas laterais 

estiverem corretamente prontas e travadas 

Para a concretagem da laje de capeamento será utilizado concreto com Fck 

mínimo de 30 Mpa. 
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       4.3 Guarda-rodas em concreto armado: 

 

A contratada deverá executar a concretagem dos guarda rodas quando a 

laje já estiver concretada e as ferragem já estiverem sido devidamente 

vistoriadas e as formas estiverem corretamente prontas e travadas 

Para a concretagem dos guarda rodas será utilizado concreto com Fck 

mínimo de 30 Mpa. 

 

   4.6 Material a ser movimentado para confecção do aterro: 

   

   4.6.1 Aterro – Carga em jazida, transporte e descarga mecânica até 5km. 

Durante este processo será utilizado as seguintes maquinas ou similares 

que tenham a mesma capacidade. 

Escavadeira Hidráulica ou Retro-escavadeira 

Pá-carregadeira 

Caminhão com caçamba basculante com capacidade de 6 a 10 m³. 

 

       4.6.2 Compactação mecânica – aterro. 

Esparramar o material em camadas não superior a 20 cm e compacta-lo 

com rolo compressor vibratório. 

Durante este processo será utilizado as seguintes maquinas ou similares 

que tenham a mesma capacidade. 

Motoniveladora com capacidade de 140 cv. 

Rolo compressor vibratório. 

Obs: volta-se a destacar a importância de as camadas serem adensadas 

de 20 em 20 centímetros. Isso proporcionará uma melhor estabilidade ao 

aterro. 

 

 

 

5. ACEITAÇÃO DA OBRA 

 



11 

 Para a entrega final da obra os trabalhos deverão totalmente concluídos 

de acordo com os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo 

que o local deverá ser entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras 

de materiais provenientes da execução da obra e suas instalações. 

 Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com 

o projeto e suas especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste 

material, será efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÂO) 

para o recebimento da obra. 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Nelson Luis Melim 

Eng. Civil 

Crea 52036-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidal Ramos, 23 de dezembro de 2017 


