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1- INTRODUÇÃO 
 
As obras transversais são as obras fundamentais que permitem a passagem das 

águas de um lado ao outro do corpo estradal e subdividem-se em duas categorias: 

obras de arte correntes e obras de arte especiais. 
 

A obra de arte especial deverá ser entendida como aquela cujo vão livre total seja 

superior a 5.00 (cinco) metros medidos entre os encontros ou entre os pilares, tais 

como ponte, pontilhão, viaduto e bueiros múltiplos. 
 

E em outros casos, quando ocorrem ao contrário é entendida como obra de arte 

corrente. 
 
2- SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
2.1 – Placas da obra 

 
As placas da obra deveram ser feita em chapa de aço galvanizada adesivada, com 

as seguintes dimensões: 2.00 x 2,50 metros tornando-se assim a sua área igual à 

5.00 m² (metros quadrados). Terá de ser afixada em local preferencialmente de 

início do trecho a ser trabalhado, em posição que não interrompa ou dificulte o 

trânsito de operários e equipamentos na área onde esteja sendo executada 

determinada etapa de serviço. 
 
2.2 – Limpeza manual da vegetação 

 
A limpeza da vegetação do terreno deverá ser realizada manualmente com a 

utilização do acessório de enxada, com o intuído de desobstruir área de forma a 

possibilitar a instalação e manipulação de equipamentos e trânsito de operários no 

local. 
 
2.3 – Mobilização e desmobilização 

 
A mobilização corresponde ao transporte de equipamentos, ferramentas, utensílios 

e pessoal para o canteiro de obra, necessários para o início e execução dos 

serviços. A Desmobilização corresponde a retirada do pessoal e equipamentos que 

foram utilizados durante a obra. 
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3- INFRA E MESOESTRUTURA 
Os pilares serão cravados através de bate-estacas até a obtenção da nega 

estabelecida pela fiscalização. A ponte terá a sua estrutura em vigamento 

isostático, nos apoios às vigas (transversinas) das extremidades transmitirão os 

esforços para as estacas e o balancim para a viga central (transversinas), os 

quais serão consolidados por meio de parafusos. 
 
Utilização de contraventamento e linha d’água onde serão fixados nos pilares da 

ponte. As dimensões das peças serão de acordo com o quadro abaixo e plantas 

em anexo: 
 

PEÇAS DIMENSÕES (cm) 
1 – PILARES PONTE (PP) 28 x 28 x 400 
2 – PILARES ALA (PA) 25 x 25 x 400 
3 – TRANSVERSINAS 28 x 28 x 510 
4 – BALANCIM 30 x 30 x 200 
5 – CONTRAVENTAMENTO 15 x 06 x 500 
6 – LINHA D’ÁGUA 20 x 06 x 470 

Em caso de emendas nos pilares, estas deverão ser realizadas através de chapa 

de ferro e parafusos de diâmetro 3/4 ““. 
 
4- SUPRAESTRUTURA 

 
Nas extremidades das longarinas serão fixadas vigas que desempenharão a 

função de guarda-rodas, como também será necessária a construção de guarda- 

corpo. O tabuleiro será composto por justaposição de pranchões e rodeiros 

fixados por meio de parafusos. Tendo em vista a utilização de cortinas de 

contenções nas partes das laterais (alas) e também na parte inicial e final da 

ponte. As dimensões das peças serão de acordo com o quadro abaixo e plantas 

em anexo: 
 

PEÇAS DIMENSÕES (cm) 
1 – LONGARINAS 30 x 30 x 500 
2 – GUARDA-RODAS 20 x 20 x 400 
3 – GUARDA-CORPO 14 x 10 x 1600 
4 – TABULEIRO 15 x 06 x 450 
5 – RODEIRO 50 x 06 x 400 
6 – CORTINA DE CONTENÇÃO LATERAL (ALA) 15 x 06 x 300 
7 – CORTINA DE CONTENÇÃO DAS CABECEIRAS PONTE 15 x 06 x 450 
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5- EQUIPAMENTO 
A utilização do bate-estaca por gravidade para a cravação dos pilares para a 

obtenção da nega, respeitando a especificação do projeto básico de 10 golpes 

do martelo com penetração de até 4.00 (quatro) metros. 
 
O bate-estaca comumente integra-se de uma torre e um martelo que irá realizar 

o movimento que reproduzirá a força necessária para a cravação da estaca no 

solo. 
 
6- PINTURAS 

 
A pintura da ponte deve ser em tinta de acabamento (pigmentada) esmalte 

sintético acetinado em madeira, sendo aplicado em 2 demãos. 
 
7- SERVIÇOS FINAIS 

 
Deve ocorrer a limpeza final da obra, sendo o objeto entregue em perfeitas 

condições. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            AUGUSTO CORRÊA, 20 DE ABRIL DE 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Responsavel Técnico 
Eng. Civil Alex alves assis dos reis 

CREA 1518500510 
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