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1. CRITÉRIOS DE PROJETO 
O presente projeto foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras 

vigentes, em particular: 
 

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

de pedestre – Procedimento; 

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

Edificações; 

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

 ABNT NBR 7190:1997 – Projeto de estruturas de madeira; 

 

2. INTRODUÇÃO 
As presentes especificações técnicas são parte documental do projeto de 

construção de seis (6) e Reforma de nove (9) pontes em estrutura de 

madeira , localizadas na zona rural do municipio de Augusto Corrêa- PA. 

Tendo como características as seguintes dimensões: largura de 4.50 metros, 

comprimento de 225 metros totais e altura especificada em projeto basico. 
 

ITEM DESCRIÇÃO 

(CONSTRUÇÃO) 

COMPRIMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

COORDENADAS 

DE LOCALIZAÇÃO 

1 
VILA DOS CARDOSO ( BOA FÉ) 

14 4,5 S-01°11’56.6” 

W-46°31’25.2” 

2 VILA NOVA / ENCRUZO 5 4,5 S-01°47’79.5” 

W-46°36’04.2” 

3 SANTA LUZIA (02) 10 4,5 S-01°14’23.4” 

W-46°29’44.2” 

4 SANTA MARIA / TREVINHO ( 

BANDEIRA 02 ) 

8 4,5 S-01°63’36.2” 

W-46°29’37.3” 

5 BRAGANCINHA / SÃO 

RAIMUNDO 

4 4,5 S-01°15’65.9” 

W-46°53’91.3” 

6 ZÉ MARQUES 16 4,5 S-01°15’14.0’ 

W-46°30’51” 
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O projeto básico padrão deve ser seguido como orientação para a execução 

do serviço. 

 

3. OBJETIVO 

Este preceito tem como objetivo especificar criteriosamente todos os materiais 

e componentes envolvidos, assim como a sistematização construtiva 

empregada. 

Sendo assim, nenhuma alteração técnica de execução ou materiais 

especificados poderão ser colocados na obra sem o prévio consentimento 

formal do órgão técnico da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa. 

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

(REFORMA) 

COMPRIMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

COORDENADAS 

DE LOCALIZAÇÃO 

1 
DONA NIRA 

15 4,5 S-01°14’23.6” 

W-46°34’40.9” 

2 SÃO RAIMUNDO 15 4,5 S-01°94’87.7” 

W-46°32’55.1” 

3 ANOERA 33 4,5 S-01°52’04.7” 

W-46°36’44.2” 

4 SANTA LUZIA (01) 7 4,5 S-01°11’34.0” 

W-46°33’25.6” 

5 SANTA MARIA / TREVINHO ( 

BANDEIRA 01 ) 

6 4,5 S-01°14’23.4” 

W-46°29’44.2” 

6 PONTINHA / NOVA OLINDA 68 4,5 S-01°63’36.2” 

W-46°29’45.3” 

7 BOA FÉ / IGARAPÉ AÇU 16 4,5 S-01°14’09.0” 

W-46°50’51.0” 

8 VILA SORRISO 6 4,5 S-01°17’04.2” 

W-46°53’91.3” 

9 BAMBÁ 28 4,5 S-00°99’90.5” 

W-46°62’83.9” 
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4. JUSTIFICATIVA 

O município de Augusto Corrêa, possui algumas Bacias hidrográfica, que se 

comunicam através de córregos e rios que cortam as regiões do município. 

Para conseguir o acesso as localidades da Zona Rural, se faz necessário 

cruzar esses córregos através de pontes, que na sua grande maioria são de 

madeira. 

Devido à falta de manutenção necessária nas pontes, acarretam-se o 

desgaste de sua estrutura. Intensificando-se mais no período chuvoso da 

região, devido ao grande volume de água. 

Considerando a precária situação estrutural da referida obra de arte sobre 

os igarapés que cortam as vicinais na zona rural do municipio, e a fim de se 

evitar o seu colapso estrutural e consequentemente o isolamento de 

algumas vilas e comunidades, se faz necessário a construção e reforma das 

pontes em madeira especificadas nesse projeto. 

 
5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

5.1 Verificações e interpretações 
Cabe a contratada realizar minucioso estudo de verificação e comparação 

de todos os desenhos dos projetos, especificações e demais elementos 

integrantes da documentação técnica fornecida pela Prefeitura 
Municipal de Augusto Corrêa, assim como, tomar providências dos 

registros nos órgãos competentes. 

Relacionado as interpretações de divergências entre as especificações 

técnicas e os projetos, caberá a Prefeitura Municipal de Augusto 
Corrêa através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos- 
SEMOB, esclarecer tais dúvidas. 

 

A Planilha Orçamentária na qual constitui na documentação fornecida 

pela Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa servirá também para 

esclarecimentos em todos os itens de serviços, através das indicações de 

características, dimensões, unidades e quantidades. 
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As características dos insumos dos serviços, que não constarem de modo 

claro na Planilha Orçamentária terão de ser consideradas nas 

composições de custos unitários (C.P.U.). 
 

5.2 Ocorrência e controle 
 

A contratada deve ser a responsável a manter na obra um Livro diário 
de obra, destinado para as anotações sobre o andamento da obra, bem 

como observações a serem feitas pela Fiscalização. 

Deverá a empresa contratada, em decorrência de eventuais alterações 

feitas nos serviços de acordo com a fiscalização, apresentar o “As Built” 
mediante documentos que são indispensáveis, tais como memoriais, 

plantas, croquis, desenhos, etc. Seguindo os parâmetros da NBR 

14.645:2001 - Elaboração do “como construído” (as built) para 

edificações. 
 

5.3 Materiais a empregar 
 

Todos os materiais antes da sua aplicação deverão ser previamente 
aprovados pela Fiscalização. 
O material que deverá ser utilizado na construção da ponte em estrutura 

de madeira na parte de execução da Mesoestrutura e Supraestrutura, é a 

madeira de lei serrada, tipo maçaranduba, angelim ou equivalente da 

região, tendo como característica bruta. 

Na execução da estrutura serão observadas as prescrições da Secretaria 

de Estado de Transportes, quanto às bitolas de parafusos, chapas 

emendas e entalhes. 
 

Para a construção da ponte deverá ter atenção especial no cravamento 

das estacas, de modo a evitar rachaduras. Se estas ocorrerem, as peças 

deverão ser substituídas, principalmente quando se tratar de peças 

estruturais. As estacas deverão ser cravadas até atingirem a “a nega”, 

tendo o cuidado de proteger as suas cabeças. 
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As peças que não satisfizerem as exigências do projeto, seja pela bitola 

ou pelas características físicas e mecânicas, deverão ser recusadas e 

substituídas, a juízo da fiscalização, deve-se evitar a utilização de madeira 

verde na execução da ponte. 
 

Cuidados especiais deverão ser tomados quanto à utilização de parafusos 

para solidarização das peças e dos espaçamentos adotados, de modo a 

serem compatíveis com as tensões admissíveis. Na solidarização das 

peças pelo uso de pregos deverão ser verificados o tipo, o espaçamento 

e a quantidade de pregos a serem utilizados. 
 

5.4 Fiscalização 
 

A Fiscalização será exercida por engenheiro designado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOB, da Prefeitura 
Municipal de Augusto Corrêa. 

 

Tendo o fiscal as seguintes competências: a verificação do andamento da 

obra, elaboração de relatórios e outros elementos informativos. 
 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente, o projeto e 

suas especificações, devendo a Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos – SEMOB, da Prefeitura Municipal de Augusto 
Corrêa ser consultada para toda e qualquer modificação. 

 

5.5 Comunicação e solicitação 

Toda a comunicação e solicitação deverão ser registradas no Livro de 
Diário de Obra e quando necessário, através de Ofício ou Memorando. 

 

A contratada deverá comunicar com antecedência à Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOB, o nome do 

responsável técnico pela obra com as suas prerrogativas profissionais, 

por meio de documentação. 
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5.6 Equipamentos 
A Contratada será responsável pelo fornecimento de todos os 

equipamentos, bate-estacas e guinchos, assim como ferramentas de 

pequeno porte necessárias para o bom andamento e execução dos 

serviços, até a conclusão. 
 

5.7 Especificação do objeto 
A ponte deverá ser construída em estrutura de madeira sendo composta 

pelos seguintes itens: 
 

 Pilar/estaca. 

 Pilar/ala. 

 Contraventamento. 

 Linha D’água. 

 Transversinas. 

 Longarinas. 

 Balancim. 

 Tabuleiro. 

 Rodeiro/deslizante. 

 Guarda-roda. 

 Guarda-corpo. 

 Cortina de contenção das cabeceiras ponte. 

 Cortina de contenção lateral/alas. 

 
Todos os itens listados anteriormente devem ser de madeira de lei tipo 

madeira serrada, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região – 

bruta. 
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6. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS 
ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS: 

 

1. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente quitada; 

2. Livro Diário de Obra. 

• A contratada deverá responsabilizar-se pelo leal cumprimento de todas 

as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhistas em 

vigor, essencialmente no que se refere ao pessoal destinado nos serviços 

do objeto do contrato. 
 

• A contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas 

e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o 

objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços. 
 

A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa detém do direito de exigir a 

substituição do profissional indicado pela contratada, no decorrer da obra, 

caso o profissional demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou 

indisposição em executar as ordens da Fiscalização. 

 
7. LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Estão localizadas na zona rural do municipio de Augusto Corrêa- PA. 

 

8. PRAZO DE EXECUÇÃO 
O prazo de execução de obras e serviços de construção deste objeto é 

de 180 (cento e oitenta dias). 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
• Para medições é obrigatório apresentação de solicitação por escrito do 

valor pretendido bem como demonstração deste em planilha elaborada 

pelo empreiteiro. 
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• Eventuais atrasos que demandem dilatação de prazo para execução 

dos serviços deverá ser requerido por escrito pelo empreiteiro,  

 
• apresentando as justificativas para o atraso bem como novo 

cronograma físico financeiro. 
 

• O recebimento da ponte deverá ser requerido, após o qual será 

analisado pelo fiscal da obra. O Termo de Recebimento Provisório ou 

Definitivo dos serviços, conforme o caso, será assinado pelo Secretário 

de obras, fiscal de obras e pelo gestor municipal; 
 

• Em caso de emissão de Termo de Recebimento Provisório, deverá o 

empreiteiro sanar os problemas apontados em Relatório emitido pela 

Comissão de Recebimento de Obras e requerer por escrito nova vistoria. 
 

• Toda e qualquer alteração de projeto somente terá validade se 

apresentada no Livro Diário de Obras e autorizada pela Fiscalização. 
 

• Eventuais acréscimos de serviços deverão ser comunicados, por 

escrito, previamente à Fiscalização. 
 

 

 

 

 
                                                                                                                            AUGUSTO CORRÊA, 20 DE ABRIL DE 2022 

 

 

 

 

ALEX ALVES ASSIS DOS REIS 
Engenheira Civil 

CREA 1518500510 


	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
	OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM MADEIRA NO MUNICIPIO DEAUGUSTO CORRÊA-PA
	2022
	2. INTRODUÇÃO
	3. OBJETIVO
	4. JUSTIFICATIVA
	5. CONSIDERAÇÕES GERAIS
	5.2 Ocorrência e controle
	5.3 Materiais a empregar
	5.4 Fiscalização
	5.5 Comunicação e solicitação
	5.6 Equipamentos
	5.7 Especificação do objeto
	6. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
	7. LOCALIZAÇÃO DA OBRA
	8. PRAZO DE EXECUÇÃO
	9. CONSIDERAÇÕES FINAIS


		2022-04-28T10:34:47-0300
	ALEX ALVES ASSIS DOS REIS:02111383201


		2022-04-28T10:40:28-0300
	ALEX ALVES ASSIS DOS REIS:02111383201


		2022-04-28T10:40:43-0300
	ALEX ALVES ASSIS DOS REIS:02111383201


		2022-04-28T10:40:58-0300
	ALEX ALVES ASSIS DOS REIS:02111383201


		2022-04-28T10:41:14-0300
	ALEX ALVES ASSIS DOS REIS:02111383201


		2022-04-28T10:41:30-0300
	ALEX ALVES ASSIS DOS REIS:02111383201


		2022-04-28T10:41:45-0300
	ALEX ALVES ASSIS DOS REIS:02111383201


		2022-04-28T10:42:01-0300
	ALEX ALVES ASSIS DOS REIS:02111383201




