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1. Projeto executivo 

Este projeto executivo é referente a melhorias a serem realizadas na linha Santo Antônio, em 

substituição da ponte de madeira atual que se encontra deteriorada. 

Construção de ponte de concreto armado. 

Curso de água: Lageado Bonito 

Vão: 13,00m 

Largura: 5,60m 

Localização: Latitude: -26.628482°, Longitude: -52.576632° 

Linha Santo Antonio, interior do município de São Domingos/SC 

2. Justificativa 

O plantio de grãos é uma das atividades econômicas presentes na comunidade Santo Antônio, 

ao longo dos anos a atividade agrícola vem utilizando tecnologias e equipamentos cada vez mais 

modernos e consequentemente mais eficientes. 

A seção transversal da ponte foi determinada em razão das colheitadeiras que estão em uso na 

comunidade, a exemplo da colheitadeira do fabricante Valtra modelo BC7500 possuindo largura 

na face externa dos pneus de 4,95m, a colheitadeira do fabricante CaseIH modelo 5130 possuindo 

largura na face externa dos pneus de 4,5m. 

 

            

 

Quanto a definição do trem tipo para realização do dimensionamento, foi levado em consideração 

que o transporte de grãos na comunidade é realizado com carretas graneleiras de 3 eixos 

tracionadas por cavalo mecânico de três eixos. 

Assim, com essas características de utilização foi definido o a geometria e trem tipo rodoviário 

para dimensionamento estrutural da ponte da comunidade linha Santo Antônio. 
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3. Apresentação 

Este projeto executivo é referente a melhorias a serem realizadas na linha Santo Antônio, em 

substituição da ponte de madeira atual que se encontra deteriorada. 

4. Do objeto 

O presente memorial descritivo tem o objetivo de apresentar as informações técnicas necessárias 

para Contratação e Execução das obras necessárias para a implantação da ponte de concreto. 

5. Do local 

A ponte está localizada no interior do município São Domingos 10,00km, o deslocamento após 

sair da cidade é todo em estrava vicinal em solo cascalhado de boa trafegabilidade. 

 

 
Figura 1 – Localização da ponte 
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Figura 2 – Localização da ponte – Latitude: -26.628482°, Longitude: -52.576632° 

 

    
Figura 3 – Vista da ponte atual 

6. Considerações iniciais 

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para execução do da 

obra, os materiais a serem utilizados deverão atender sempre as normas ABNT e INMETRO, não 

será permitido a utilização de materiais e produtos de baixa qualidade que em poucos dias de uso 

já apresentem problemas de qualidade. 

 

Por isso a empresa Contratada deverá estar atenta durante a elaboração da proposta em 

apresentar sua oferta atendendo ao requisito acima, já durante a execução do serviço, a 

fiscalização estará realizando as inspeções e verificações dos produtos e métodos de aplicação 

para garantir o correto desempenho previsto.  
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7. Dos serviços 

Todo e qualquer serviço deverá obedecer aos dispositivos das Normas de Segurança do Trabalho 

nas Atividades da Construção Civil, e as demais portarias do Ministério do Trabalho, caberá ao 

Contratado realizar, fiscalizar e cumprir com as determinações normativas vigentes. 

8. Das normas ABNT  

Todo e qualquer serviço deverá obedecer às disposições das normas da ABNT, caberá ao 

Contratado realizar, fiscalizar e cumprir com as determinações normativas vigentes. 

Os serviços deverão obedecer aos desenhos e detalhes contido no projeto executivo, memorial 

descritivo em especial as normas descritas abaixo: 

NBR – 5738: Moldagem e cura de corpos de prova de concreto, cilíndricos ou prismáticos. 

NBR – 5739: Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos de concreto. 

NBR – NM 33: Amostragem de concreto fresco. 

NBR – 6118: Projeto de estruturas de concreto. 

NBR – 6122: Projeto e execução de fundações. 

NBR – 7212: Execução de concreto dosado em central. 

NBR – 7223: Concreto – determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. 

NBR – 7187: Projeto e execução de pontes de concreto armado e protendido. 

NBR – 7188: Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestres. 

NBR – 7480: Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado. 

NBR – 7481: Telas de aço soldadas para armadura de concreto. 

NBR – 8681: Ações e segurança nas estruturas – procedimentos. 

NBR – 9062: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado. 

NBR – 12654: Controle tecnológico de materiais componentes do concreto. 

NR – 18: Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

9. Prescrições gerais 

Considera-se que a empresa CONTRATADA para a implantação da ponte tem conhecimento 

pleno das dificuldades do local da obra, tendo esse fato sido levado em consideração quando da 

definição de sua proposta, não cabendo assim qualquer dúvida quanto a sua validade. 

 

Entende-se em consequência, que os preços apresentados em sua proposta, compreendem na 

integra, todos os serviços necessários à execução da obra licitada. Os serviços serão executados 

com qualidade seguindo a boa prática da engenharia e de acordo com as normas vigentes. 
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Esse Memorial Descritivo procura definir a natureza, quantidade, dimensões e localização dos 

serviços a realizar, porém é conveniente salientar que: 

a) Essa descrição não tem caráter limitativo, assim entende-se estarem incluídos no preço 

proposto, sem exceção ou reserva, todos os serviços necessários, dentro das regras da arte, 

para a completa e perfeita conclusão do serviço; 

b) A empresa contratada, pelo simples fato de apresentar sua proposta, compromete-se 

automaticamente a respeitar todos os dispositivos desse Memorial Descritivo; 

c) Antes da execução de qualquer serviço, a empresa deve verificar todas as dimensões no local, 

como também as características especificadas que possam afetar seus serviços; 

d) A empresa contratada deve reclamar em tempo hábil, todas as informações complementares, 

caso contrário ela se tornará responsável por todas as falhas encontradas ao longo da 

execução bem como suas consequências e resultados. 

e) A empresa contratada não poderá então, argumentar que omissões em desenhos ou 

quantitativos possam eximi-las de executar seus serviços ou sejam objeto de pleitos adicionais 

de preço. 

10. Escopo de fornecimento 

Na sequência será apresentado os serviços que serão executados na construção da ponte, a 

descrição do serviço é completada com a planilha de quantidades. 

 

 

Figura 4 – Seção ponte atual 

Ponte de madeira, longarinas roliças e 

tabuleiro com pranchão. 

 Figura 5 – Seção ponte projetada 

Ponte em concreto armado, longarinas pré-fabricadas, 

tabuleiro concreto moldado in loco. 
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Figura 6 – Seção longitudinal ponte projetada 

Ponte em concreto armado, longarinas pré-fabricadas, tabuleiro concreto moldado in loco, o tabuleiro existente de 
madeira deverá ser removido. As cabeceiras em pedra argamassada existente deverá ser preservada para proteger 

as novas fundações. 

11. Obras civis 

As especificações e informações apresentadas na sequência, tem por objetivo complementar as 

informações detalhadas em projeto. 

9.1. Serviços iniciais 

Placa de obra: Instalação de placa de obra com as informações da construção, a placa terá as 

dimensões de 2,00mx1,50m fixada em local de visualização pela comunidade.  A placa será 

chapa de aço galvanizada e as inscrições plotado em adesivo vinifico e posteriormente aplicado 

sobre a chapa metálica. 

Locação: deverá ser executada de forma rigorosa por equipe de topografia, observando as 

dimensões, níveis e geometrias contidas nos projetos 

9.2. Escavações 

A escavação compreenderá na realização das cavas onde as fundações serão assentadas, 

qualquer material abaixo da superfície natural do terreno até as linhas e cotas especificadas no 

projeto, quanto aos depósitos estes deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

A escavação poderá ser manual ou mecânica em função das interferências existentes. A extensão 

máxima de abertura da área de trabalho deverá observar as limitações do local, condições de 

produção da CONTRATADA. 

Caso na linha final de escavação apareçam blocos de pedras com diâmetro superior a 50cm, 

essas deverão ser removidas e em seu espaço deverá ser compactado manualmente, com a 
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utilização de equipamento, solo limpo em camadas de 25cm, garantindo a resistência 

especificada. 

Quando a escavação tiver atingido a cota indicada no projeto, deverá ser feita a regularização e 

limpeza da área e realizar a verificação da resistência do solo que deverá ser maior ou igual a 

2,00kgf/cm², caso não se encontre essa resistência, a FISCALIZAÇÃO deverá informada e a 

escavação deverá continuar até encontrar a resistência indicada.   

Caso ocorra presença de água em abundância, prejudicando a execução dos serviços, a 

CONTRATADA deverá executar sistemas de controle e captação de águas superficiais e 

subterrâneas convergentes ao curso d´água, para que a área permaneça seca durante a 

escavação e possam ser feitos os trabalhos. 

Visando a segurança do pessoal de obra e o acesso da FISCALIZAÇÃO aos locais de execução, 

devem ser permanentemente mantidas escadas adequadas e seguras junto às praças de obras. 

9.3. Fundações 

Para a execução das sapatas, essas deverão estarem assentadas sobre terreno que tenha 

resistência do solo maior ou igual a 2,00kgf/cm². Todo o material solto deverá ser removido 

manualmente com a finalidade de assentar as fundações sobre o solo resistente. 

Deverá ser executado lastro de concreto magro com 10cm de espessura, e sobre esse concreto 

magro a sapata será assentada. 

Cortar e montar as armações de acordo com o projeto observando as armações de reforço e as 

direções das barras, para garantir o perfeito funcionamento do mecanismo projetado. 

Na sapata nascerão os pilares de sustentarão as vigas de apoio que serão as bases para 

assentamento das vigas longarinas. 

Os pilares poderão ter sua altura adequada, em razão do nível da escavação final em razão da 

resistência do solo. 

Antes do reaterro todas as superfícies de concreto deverão receber pintura impermeabilizante de 

acordo com o especificado em projeto.  

9.4. Reaterro 

O reaterro servirá de confinamento das fundações e por isso deverá ser realizada em camadas 

de no máximo 25cm compactadas manualmente até os níveis indicados nos projetos. O reaterro 

será deverá utilizar solo limpo, em umidade adequada a compactação, sem a presença de 

material orgânico, restos de madeira e pedras. 
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9.5. Vigas longarinas – vão 13,00m 

As vigas longarinas serão em concreto armado pré-fabricado podendo serem moldadas no 

canteiro de obras ou em pátio da empresa de pré-fabricados. 

Se moldadas no canteiro de obras, toda a infraestrutura necessária para a perfeita execução 

quanto as geometrias e qualidade de execução deverá ser implantada. 

As longarinas deverão possuir contra flecha de acordo com o determinado em projeto. 

Para a fabricação deverá ser atendido o detalhamento de todos os itens especificados, como 

ganchos, chanfros, armadura de reforço e detalhes de acabamento, por exemplo a superfície 

superior ficar rugosa. 

As resistências características à compressão do concreto a serem adotadas serão aquelas 

constantes em projeto. O cimento utilizado na confecção do concreto será obrigatoriamente do 

tipo Cimento Portland Composto CPII – E resistente a sulfatos. 

As formas a serem utilizadas poderão ser de aço ou compensado, será aplicado desmoldantes 

para melhorar a desforma, sendo vedado o uso de óleos minerais ou produtos suspeitos não 

definidos em Norma.  

As formas deverão obedecer às geometrias indicadas nos projetos, a estanqueidade, 

horizontalidade e verticalidade serão verificadas rigorosamente durante a execução. Os pregos 

do lado do concreto serão rebatidos e calafetados. Dá-se preferência ao emprego de tensores em 

tubo de PVC em lugar de gravatas convencionais. 

9.6. Pré laje 

Com a finalidade de evitar a utilização de formas na face inferior da laje, foram projetas pré lajes 

em concreto armado que estão consideradas no dimensionamento da espessura final da laje, ou 

seja, serão executadas de acordo com as determinações do projeto, pois se trata de um elemento 

que compõe a estrutura do tabuleiro. 

A pré laje será em concreto armado pré-fabricado podendo serem moldadas no canteiro de obras 

ou em pátio da empresa de pré-fabricados. 

Se moldadas no canteiro de obras, toda a infraestrutura necessária para a perfeita execução 

quanto as geometrias e qualidade de execução deverá ser implantada. 

Para a fabricação deverá ser atendido o detalhamento de todos os itens especificados, como 

ganchos, chanfros, armadura de reforço e detalhes de acabamento, por exemplo a superfície 

superior ficar rugosa. 
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9.7. Viga transversina 

A viga transversina será em concreto armado moldada no local, as formas a serem utilizadas 

poderão ser de aço ou compensado, será aplicado desmoldantes para melhorar a desforma, 

sendo vedado o uso de óleos minerais ou produtos suspeitos não definidos em Norma.  

As formas deverão obedecer às geometrias indicadas nos projetos, a estanqueidade, 

horizontalidade e verticalidade serão verificadas rigorosamente durante a execução. Os pregos 

do lado do concreto serão rebatidos e calafetados. Dá-se preferência ao emprego de tensores em 

tubo de PVC em lugar de gravatas convencionais. 

9.8. Tabuleiro 

Será em concreto armado moldado no local sobre a pré laje, a laje terá espessura final de 18cm, 

sendo 5cm da pré laje e 13cm de concreto moldado no local. 

Observar as bitolas e espaçamento das barras de aço detalhadas no projeto, para armadura 

negativa está previsto a utilização de tela soldada. 

As formas deverão obedecer às geometrias indicadas nos projetos, a estanqueidade, 

horizontalidade e verticalidade serão verificadas rigorosamente durante a execução. Os pregos 

do lado do concreto serão rebatidos e calafetados. Dá-se preferência ao emprego de tensores em 

tubo de PVC em lugar de gravatas convencionais. 

As resistências características à compressão do concreto a serem adotadas serão aquelas 

constantes em projeto. O cimento utilizado na confecção do concreto será obrigatoriamente do 

tipo Cimento Portland Composto CPII – E resistente a sulfatos. 

12. Materiais do concreto 

Os materiais para execução da ponte é basicamente concreto armado, e por isso deverá ser 

observado atentamente a resistência e qualidade. 

Para as fundações o concreto poderá a critério do CONTRATADO ser produzido no canteiro de 

obras, já o concreto das vigas longarinas e tabuleiro deverão ser utilizado concreto produzido em 

usina de concreto com controle de qualidade comprovado e apresentado previamente a 

FISCALIZAÇÃO. 

10.1. Concreto 

O concreto moldado no canteiro de obras deverá ser produzido com os materiais de qualidade 

comprovada e que atenda dos requisitos de norma. As resistências do concreto estão 

especificadas nos projetos, porém não poderão ter o consumo de cimento inferior a 350kg/m³. 

Caso o concreto das fundações serem fabricados no canteiro de obras, previamente deverá ser 

apresentado a FISCALIZAÇÃO a dosagem do concreto. É responsabilidade do CONTRATADO 

garantir a resistência especifica no projeto.  
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10.2. Agregado miúdo 

O agregado miúdo é a areia natural quartzosa de diâmetro menor ou igual a 4,8 mm. Deverá ser 

limpo e não apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matéria orgânica, etc., 

atendendo o prescrito na norma NBR 6211. 

Desde que devidamente justificado no projeto ou mediante autorização, por escrito, da 

Fiscalização poderão ser empregadas areias artificiais provenientes de rocha sã e seixos britados, 

isoladamente ou misturados com areia natural. 

Deverá estar separado em baias para não ocorrer contaminação com os outros agregados e 

também não ser contaminado por outros agentes externos. 

10.3. Agregado graúdo 

O agregado graúdo será constituído por pedra ou seixo, britados ou não, de diâmetro máximo 

superior a 4,8 mm e inferior a 75,0 mm, apresentando partículas sãs, limpas e duráveis, livres de 

torrões de argila e outras substâncias nocivas, atendendo o prescrito na norma NBR 7211. 

Deverá estar separado em baias para não ocorrer contaminação com os outros agregados e 

também não ser contaminado por outros agentes externos. 

10.4. Água 

A água a ser utilizada na preparação dos concretos será potável, limpa e isenta de ácidos, óleos, 

álcalis, sais, siltes, açucares, matérias orgânicas e outras substâncias agressivas ao concreto, 

devendo atender o prescrito no item 8.1.3. da NBR 6118. 

Deverá ser armazenada adequadamente em tanques cobertos com a finalidade de não ocorrer 

contaminação por agentes externos. 

10.5. Cimento 

O aglomerante a ser empregado será o cimento Portland, devendo satisfazer às exigências das 

normas da ABNT, obedecidas, ainda, as seguintes indicações: 

a. O tipo de cimento a ser utilizado na obra será aquele que tenha servido de base ao traço 

experimental da dosagem. 

b. Todo cimento deverá ser entregue no local da obra, em sua embalagem original. 

c. O cimento deverá ser armazenado em local seco e abrigado, por tempo e forma de 

empilhamento que não comprometam a sua qualidade e atenda as normas. 

Não será admitida a mistura de dois tipos de cimentos ou de cimentos do mesmo tipo de 

procedências diferentes. Toda vez que houver mudança de procedência, o traço em uso deverá 

ser revisto. 
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13. Produção do concreto no canteiro de obras 

O concreto poderá ser produzido no canteiro de obras para as fundações e em central de concreto 

para as longarinas e tabuleiro. 

Caso o CONTRATADO opte em produzir o concreto das fundações no canteiro de obras, deverá 

seguir as determinações abaixo. 

11.1. Equipamento 

O equipamento de mistura do concreto deverá ser aquele capaz de executar os serviços sob as 

condições especificadas e produtividade requerida, sendo obrigatório o uso de betoneira. 

O concreto deverá ser misturado mecanicamente de acordo com a dosagem do CONTRATADO 

em betoneira de tipo e capacidade aprovados pela Fiscalização. 

11.2. Dosagem 

Para a dosagem de cada tipo e quantidade de materiais deverá possuir recipientes devidamente 

calibrados para que a dosagem teórica seja efetivamente produzida. 

O CONTRATADO deverá realizar a aferição da umidade da areia para realizar o ajuste da 

quantidade de água a ser dosada. 

A quantidade total de água de amassamento será sempre aquela prevista na dosagem, ou seja, 

haverá sempre um valor fixo para o fator água/cimento, não se admitindo, em hipótese alguma, 

valores superiores ao fixado. 

A ordem de entrada dos materiais na betoneira será a seguinte: parte do agregado graúdo, 

cimento, agregado miúdo, e o restante da água de amassamento e, finalmente, o restante do 

agregado graúdo. 

Os aditivos, quando previstos seus usos, serão misturados à água nas quantidades corretas, 

antes do seu lançamento no tambor, salvo recomendação de outro procedimento pela 

FISCALIZAÇÃO. 

O tempo de mistura será aquele que permita a obtenção de uma massa que apresente cor e 

consistência uniformes e distribuição equânime. 

14. Produção do concreto na central de concreto 

Os concretos adquiridos pelo CONTRATADO, deverá ser de central de concreto que tenha o 

controle de qualidade e tecnológico devidamente comprovados e que sejam atendidas as 

determinações normativas. 

Os concretos fornecidos deverão atender as resistências especificadas nos projetos, porém 

nenhum concreto poderá ter consumo de cimento menor que 350kg/m³ e fator água cimento de 

0,65 (A/C ≤ 0,65). 
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Todo o concreto adquirido deverá ser moldado os corpos de prova em quantidade determinada 

em norma, porém nunca inferior a 5 moldes para poder realizar o rompimento na idade de 28 dias 

e assim realizar a liberação ao tráfego da ponte. 

15. Controle de qualidade do concreto 

Todos os concretos aplicados na ponte, nas fundações e no tabuleiro, produzidos no canteiro de 

obras ou em central de concreto, deverão possuir os ensaios de controle tecnológico, devendo os 

mesmos serem feitos por empresas ou profissionais especializados e contratado pela 

CONTRATADA. 

16. Transporte do concreto fresco 

Os meios de transporte deverão ser tais que fique assegurado o mínimo tempo de transporte de 

modo a evitar a segregação apreciável dos agregados ou variação na trabalhabilidade da mistura. 

Caberá ao CONTRATADO realizar o planejamento para evitar a interrupção do fornecimento de 

concreto fresco durante o início do lançamento. 

17. Lançamento do concreto fresco 

A CONTRATADA deverá comunicar previamente à FISCALIZAÇÃO o início de qualquer 

concretagem. A concretagem só poderá ser efetuada após a liberação, por escrito, da 

Fiscalização e com a presença de seu representante. A superfície sobre a qual deverá ser 

executada a concretagem será submetida a uma limpeza apurada com água ou ar comprimido.  

O concreto deverá ser descarregado o mais próximo possível do local de emprego e, o método 

de descarga não deve causar a segregação dos agregados, por isso deverão ser obedecidos 

todas as disposições da Norma. 

18. Vibração do concreto fresco 

O concreto deverá ser vibrado até que se obtenha a máxima densidade possível e que 

impossibilite a existência de vazios e bolhas de ar. O concreto deverá adaptar-se perfeitamente a 

superfície das fôrmas e aderir às peças incorporadas ao concreto. Deverão ser tomadas 

precauções necessárias para que não se altere a posição da armadura nas fôrmas. 

19. Cura do concreto fresco 

A cura terá um período mínimo de sete dias, durante a cura, o concreto será mantido molhado, 

as superfícies expostas podem ser cobertas com sacos de tecido, e realizar a molhagem 

constantemente. 

A desmoldagem das faces laterais ocorrerá em 3 dias, e das inferiores em 14 dias.  
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20. Formas 

As formas devem obedecer às geometrias previstas no projeto, serem devidamente travadas com 

gravatas ou tirantes equivalentes, e escoradas. Seu dimensionamento deve procurar evitar 

deformação por ação ambiental e pela carga do concreto fresco. Em todos os vãos deve ser 

observada a contra flecha exigida. 

As fôrmas propriamente ditas, poderão ser de madeira, metálica ou outro material aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO, conforme o grau de acabamento previsto para o concreto. 

Independente da especificação acima a qualidade do serviço será de responsabilidade da 

CONTRATADA, que deverá utilizar mão de obra especializada para garantir a de boa qualidade 

de seu produto. 

As formas deverão ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda da nata do 

concreto. 

No momento da concretagem, as superfícies das fôrmas deverão estar livres de incrustações e 

outros materiais estranhos e serão convenientemente lubrificadas, de modo a evitar a aderência 

ao concreto e a ocorrência de manchas do mesmo. 

As fôrmas deverão ser retiradas somente quando, a critério da FISCALIZAÇÃO, o endurecimento 

do concreto seja tal que garanta uma total segurança da estrutura e de modo algum antes dos 

prazos estipulados pela Norma. 

21. Aço 

As barras de aço e tela de aço para armadura de concreto obedecerão à especificação da Norma, 

e os certificados de qualidade deverão ser apresentados. 

As barras das armaduras deverão ser depositadas pela CONTRATADA em áreas adequadas, de 

modo a permitir a separação dos diâmetros e tipos de aço. 

As barras da armadura de aço serão aplicadas rigorosamente nas posições indicadas nos 

desenhos de detalhamento do projeto estrutural, de modo a garantir a integridade das peças 

estruturais. Antes da colocação, as barras deverão ser cuidadosamente limpas da camada de 

oxidação e de resíduos de qualquer natureza que possam reduzir ou prejudicar a aderência do 

concreto. 

O CONTRATADO deverá garantir que as posições fiquem nas posições indicadas e com os 

espaçamentos indicados. 

Os recobrimentos indicados nos projetos deverão ser observados e implementados 

rigorosamente com o objetivo de garantir a integridade da estrutura. 

Barras de aço com diâmetro superior a 20mm deverão ser dobradas em equipamentos 

apropriados para garantir os raios de curvatura especificados nos projetos. Para essas barras não 

será admitido a dobra manual, pois não se atenderá aos requisitos geométricos das barras. 
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22. Peças de concreto pré-moldado 

20.1. Fabricação 

Deverá ser fabrica em base sólida atendendo as geometrias indicadas no projeto, a contra flecha 

e os detalhes deverão ser rigorosamente observados e implementados. 

As vigas longarinas e pré laje poderão serem produzidas no canteiro de obras ou em empresa de 

pré-fabricados e posteriormente transportados, ficará a cargo do CONTRATADO essa definição. 

20.2. Transporte e manuseio das peças 

Os elementos pré-moldados serão transportados em equipamentos apropriados para tal 

finalidade, caberá ao CONTRATADO realizar previamente o planejamento do transporte para 

verificar se as vias possuem algum tipo de limitação ao tráfego. 

Para o manuseio das peças deverão serem empregados equipamentos e dispositivos de 

levantamento adequados as cargas e raios de operação dos equipamentos, bem como o 

planejamento e adequação do local onde as peças serão depositadas. É de responsabilidade do 

CONTRATADO a definição e mobilização dos dispositivos e equipamentos necessários a 

operação. 

20.3. Transporte vertical 

O CONTRATADO será responsável em mobilizar, especificar e coordenar a operação de 

movimentação vertical para posicionamento das vigas longarinas. 

Todo o serviço deverá ser realizado por pessoal especializado, as peças movimentadas não 

poderão sofrer qualquer impacto que possa causar algum dano e comprometa a funcionalidade 

esperada da peça. 

23. Ensaios de aceitação das obras civis 

Como procedimento básico de inspeção e testes das instalações, devem ser observados as 

exigências da NBR-15.575, porém todos os elementos estruturais deverão obedecer às 

geometrias e quantidades previstas nos projetos para garantir a funcionalidade projetada. 

Após vistoria final e constatando-se a conclusão dos serviços especificados, além de sua 

funcionalidade, será formulado o Termo de Recebimento Provisório de Obra. 

24. Proteção das cabeceiras 

Com o auxílio de escavadeira hidráulica, deverá ser posicionado os blocos de pedras junto as 

cabeceiras com a finalidade de proteger as fundações e evitar possíveis erosões devido ao fluxo 

de água pelo curso hídrico. 
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Os blocos de pedra deverão ser selecionados previamente e terão dimensão superior a 50cm, 

esses deverão ser imbricados de modo a garantir a proteção, porém deverão ser posicionados 

fora do leito do curso hídrico para que não obstruam o fluxo de água. 

25. Adequação do greide da via 

Após a conclusão de todas as atividades, o greide da via deverá der ajustado com a finalidade de 

permitir o tráfego pela ponte, utilizar material limpo e isento de galhos, material orgânico e blocos 

de pedras com diâmetro inferior a 20cm. 

Realizar o lançamento do material e proceder a compactação mecânica com o emprego de rolo 

compactados em camadas de 25cm de espessura para evitar recalques. 

Esse serviço ficará a cargo da equipe de obras do Governo Municipal, para tal atividade será 

coordenado com o CONTRATADO para a execução sem prejuízo as atividades. 

26. Serviços finais 

Limpeza e recomposição da área utilizada para o canteiro de obras deverá ser realizada, de tal 

modo que não reste qualquer resíduo no local e que a paisagem original seja recomposta. 
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27. Sequência de construção 

Para as atividades de construção, o CONTRATADO deverá observar a sequência de construção 

apresentada realizando os ajustes em função de sua metodologia de trabalho, porém as etapas 

aqui apresentadas deverão ser seguidas. 

Etapa 1 – Escavações: 

1 – Locação da obra; 

2 – Isolamento da área de trabalho; 

3 – Marcação das fundações; 

4 – Escavação mecânica até o nível indicado; 

5 – Verificação da resistência do solo; 

6 – Definição do nível em função da tensão admissível do solo ser ≥ 2,00kgf/cm². 

Etapa 2 – Execução das fundações: 

7 – Execução do lastro de concreto magro; 

8 – Execução da sapata, pilares e viga de apoio. A viga de apoio deverá estar rigorosamente 

nivelada e com a superfície lisa, a critério do CONTRATADO poderá deixar na superfície alças de 

vergalhão para travamento das vigas; 

9 – Observar os níveis indicados em projeto para garantir o nível final do tabuleiro da ponte na 

elevação 3,60m; 

10 – Aplicar a pintura de impermeabilização das superfícies do concreto. 

Etapa 3 – Aterro: 

11 – Compactação do solo na cava escavada em camadas de 25cm e realizar a compactação 

com a finalidade de evitar recalques; 

12 – Atentar para os níveis indicados nos projetos. 

Etapa 4 – Preparo do apoio: 

13 – Remover a ponte de madeira; 

14 – Preparar a viga de apoio para receber a viga longarina, cortando pontas de ferros, remover 

o material solto da superfície do apoio; 

15 – A superfície da viga de apoio deverá estar completamente nivelada e livre de pontas para 

receber as vigas longarinas. 
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Etapa 5 – Lançamento da viga longarina: 

16 – Mobilizar guindaste para realização do lançamento das vigas longarinas; 

17 – Realizar a marcação no apoio da posição final de cada longarina para garantir o correto 

posicionamento das longarinas; 

18 – Com o guindaste realizar a colocação das vigas longarinas sobre os apoios, observando a 

correta posição de cada viga, isso irá garantir que os espaçamentos entre vigas seja mantido e 

não comprometa a montagem da pré-laje; 

18 – O CONTRATADO deverá utilizar dispositivo provisório de obra para manter as vigas na 

posição e evitar o tombamento lateral da viga longarina, pois esse tombamento poderá 

comprometer a resistência da viga; 

19 – Após o posicionamento das vigas longarinas proceder a montagem da pré-laje. 

Etapa 6 – Tabuleiro: 

20 – Realizar a montagem das armações, observando de forma criteriosa as posições positivas e 

negativas; 

21 – Montar as formas na geometria indica, realizar a limpeza de toda a superfície removendo o 

material solto, graxas e óleos; 

22 – Lavar toda a superfície antes da concretagem com água limpa, realizar a concretagem na 

sequência; 

23 – Manter a superfície do tabuleiro molhada, garantindo a cura do concreto no mínimo por 7 

dias; 

24 – Após 28 dias decorrente da concretagem, realizar a verificação da resistência do concreto 

através dos corpos de prova e estando dentro das especificações liberar a ponte ao trafego. 

Etapa 7 – Cabeceiras: 

25 – Com a utilização de escavadeira, executar as proteções das cabeceiras da ponte com os 

blocos de pedras de acordo com o especificado nos desenhos de projeto. Essa proteção tem o 

objetivo de evitar erosões das fundações evitando assim danos a ponte. 
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28. Planilha de quantidades 
 

        
Cliente: Prefeitura Municipal de São Domingos/SC 
Obra: Ponte Rodoviária Classe TB-30 - Vão: 13,00m | Largura: 5,60m 
Local: Linha Santo Antônio 
Data: Março 2020 

PLANILHA DE QUANTIDADES 

Item Descrição materiais e serviços unid Quant 

1 SERVIÇOS INICIAIS     

1.1 Placa da obra em aço galvanizado - tamanho: 2,00m x 1,50m, fornecimento e instalação. m² 3,00 

1.2 Barracão em tábuas com cobertura de fibrocimento 4mm e piso argamassado m² 9,00 

1.3 Locação da obra, esquadrejamento e demarcação geométrica m 15,00 

1.4 
Transporte de equipamento, mobilização e desmobilização de escavadeira hidráulica, DMT 
até 15 KM. 

h 5,00 

1.5 
Aterro compactado solo 1ª CAT para pátio de peças pré-moldadas, espalhamento e 
compactação. 

m³ 160,00 

1.6 Escavação, carga, transporte, descarga de solo 1ª CAT para pátio de peças pré-moldadas. m³ 192,00 

1.7 
Piso (h=7cm) para concretagem das peças pré-moldadas, em concreto Fck 20 Mpa, 
fornecimento, lançamento, espalhamento, nivelamento e acabamento. 

m² 40,50 

2 ESCAVAÇÕES E ATERROS     

2.1 
Transporte de equipamento, mobilização e desmobilização de escavadeira hidráulica, DMT 
até 15 KM. 

h 5,00 

2.2 Escavação mecânica em solo, com escavadeira hidráulica de 15 ton, escavação e carga. h 8,00 

2.3 Transporte de solo, DMT 1 KM, caminhão basculante 10 m³ - frota 1 unidade. h 6,00 

2.4 
Aterro compactado manualmente em camadas de 25cm com compactador manual a 
combustão. 

m³ 66,00 

2.5 Preparação manual da superfície para a sapata, remoção material solto m² 13,31 

2.6 
Aterro compactado manualmente em camadas de 15cm, com compactador manual a 
combustão, até 0,60m de altura. 

m³ 7,99 

3 FUNDAÇÕES     

3.1 Concreto magro Fck 10 Mpa, fornecimento, lançamento e espalhamento/nivelamento. m³ 1,55 

3.2 
Concreto estrutural Fck 30 Mpa, com mínimo 350 kg de cimento/m³ fornecimento, 
transporte, lançamento e vibração. 

m³ 8,35 

3.3 
Pintura superfície concreto com Neutrol Acqua ou similar, fornecimento, preparação 
superfície e aplicação pintura. 

m² 41,00 

3.4 
Formas de tábuas de madeira, fornecimento, corte, montagem, travamento, limpeza e 
desmontagem. 

m² 36,35 

3.5 
Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobra e aplicação. Bitola 6,3mm até 16mm com perda de 
10%. 

kg 514,00 
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4 SUPRA ESTRUTURA     

4.1 
Concreto estrutural Fck 30 Mpa, com mínimo 350 kg de cimento/m³ fornecimento, 
transporte, lançamento e vibração. 

m³ 12,91 

4.2 
Formas de tábuas de madeira, fornecimento, corte, montagem, travamento, limpeza e 
desmontagem. 

m² 39,50 

4.3 
Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobra e aplicação. Bitola 6,3mm até 12,5mm com perda 
de 10%. 

kg 535,00 

4.4 Tela de aço soldada tipo Q-92, fornecimento e aplicação. kg 132,00 

5 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS     

5.1 
Formas de chapa compensada 18mm - 4 utilizações, fornecimento, corte, montagem, 
travamento, limpeza e desmontagem. 

m² 76,61 

5.2 
Concreto estrutural Fck 30 Mpa, com mínimo 350 kg de cimento/m³ fornecimento, 
transporte, lançamento e vibração. 

m³ 13,61 

5.3 
Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobra e aplicação. Bitola 6,3mm até 25mm com perda de 
10%. 

kg 2.831,00 

5.4 
Transporte Guindaste lançamento das vigas longarinas, mobilização e desmobilização até  
DMT 100KM. 

h 7,00 

5.5 Guindaste capacidade para lançamento das vigas longarinas, fornecimento e operação. h 10,00 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES     

6.1 Limpeza e recomposição da área do canteiro de obras m² 400,00 

6.2 Remoção da ponte de madeira, retirada sem aproveitamento e estocagem. m² 48,00 

6.3 
Transporte de equipamento, mobilização e desmobilização de escavadeira hidráulica, DMT 
até 15 KM. 

h 5,00 

6.4 
Adequação dos blocos de pedras para proteção das cabeceiras com escavadeira até 20 
Ton. 

h 20,00 

6.5 Carga blocos de pedra diâmetro até 80cm , com escavadeira hidráulica até 20 Ton. h 20,00 

6.6 
Transporte de blocos de pedra diâmetro até 80cm , DMT 3 KM, caminhão basculante 10 m³ - 
frota 1 unidade. 

h 10,00 
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29. ART 
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São Domingos/SC, 02 de abril de 2020. 

 

Responsável Técnico: 

 

 

 

 

Marcelo Carlos Ramalho 

Engenheiro Civil 

CREA/SC 053603-8 

mc.ramalho@hotmail.com 

 

MCR Serviços de Engenharia Ltda. 

CNPJ 12.657.742/0001-73 

49 98501 4278 | 49 3443 0539 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


