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1. RECONSTRUÇÃO DE 3 PONTES ESTAQUEADAS DE MADEIRA 

 

As especificações descritas nesta seção abrangem a reconstrução de 13 

pontes estaqueadas de madeira em distintas estradas vicinais do município de São 

Félix do Xingu, conforme exposto na Tabela 1. 

 

Tabela 1–Pontes a serem reconstruídas 

Meta Localidade 
Coordenadas 

Geográfica 
Dimensões 

(m) 

01 
PONTE ESTAQUEADA DE MADEIRA, 

ESTRADA VICINAL DO MAGUARI  
 

6°37'37"S 
51°51'58"W 

4,20 x 15,00 

02 
PONTE ESTAQUEADA DE MADEIRA, ESTRADA 

VICINAL PRIMAVERA 
6°14'27"S 

52°42'39"W 
4,20 x 20,00 

03 
PONTE ESTAQUEADA DE MADEIRA, ESTRADA 

VICINAL SANTA ROSA 
6°37'58"S 

52°12'28"W  
4,20 x 15,00 

 

Tais especificações tomam por base o Projeto Básico Padrão, modular, 

desenvolvido pela Secretaria de Estado de Transportes (SETRAN-PA), apresentado 

em anexo. 

 

1.1. Projeto 

 

Segundo especificações da SETRAN-PA, o referido projeto foi dimensionado 

para resistir às solicitações de um trem-tipo de 24 toneladas e apresenta as 

seguintes características geométricas: 

 

 Vãos máximos: 

o Transversal: 1,30 m; 

o Longitudinal: 5,00 m; 

 Largura: 4,20 m; 

 Comprimento: 15,00 m e 20,00 m. 
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A referida construção deve ser executada em madeira de lei, com 

características próprias para atender aos esforços solicitantes e resistir às 

intempéries. 

As dimensões das estruturas, ligações e detalhamento encontram-se em 

plantas, cortes e vistas em anexo. 

Toda e qualquer situação excepcional deverá passar por avaliação da 

fiscalização para posteriores modificações/aprovação e liberação para execução dos 

serviços. 

 

1.2. Material 

 

 A madeira a ser utilizada deverá ser madeira de lei, capaz de resistir 

aos esforços solicitantes e intempéries, e receber a aprovação prévia 

de fiscalização; 

 Não deve apresentar-se verde e deve possuir umidade inferior a 15%; 

 Deverá ser sã e isenta de fungos, nódoas, brancos e rachaduras; 

 Deverá ser selecionada e utilizada racionalmente para aperfeiçoar a 

sua aplicação na infra, meso e superestrutura das pontes, de acordo 

com as suas características; 

 As ferragens de fixação deverão ser de aço CA-50, limpas e sem 

defeitos, serão de diâmetro mínimo de 5/8”; 

 A estocagem e armazenamento dos materiais deverão ser precedidos 

dos cuidados de proteção para evitar que os mesmos sofram 

deterioração. 

 

1.2.1. Especificações para as peças da estrutura 

 

Tabela 2 – Dimensões da seção transversal para os distintos elementos das estruturas das pontes 

Peças Dimensões (pol.) Dimensões (cm) 

Estacas, Transversinas, Longarinas e Balancins 12”x12” 30cmx30cm 
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Linha D´água 8”x8” 20cmx20cm 

Contraventamento 8”x4” 20cmx10cm 

Pranchetas de Tabuleiro 6”x3” 15cm x 7,5cm 

Deslizantes 16”x3” 40cm x 7,5cm 

Guarda-Rodas 10”x10” 25cm x 25cm 

Guarda-Corpo 4”x4” 10cm x 10cm 

Quebra-Molas 6”x3” 15cm x 7,5cm 

 

1.3. Equipamentos 

 

 Os serviços deverão ser executados com equipamentos apropriados 

para os mesmos, observando o uso racional destes; deverão ser 

observadas, ainda, as condições locais da ponte a ser restabelecida e 

a produtividade exigida; 

 Os equipamentos deverão estar em perfeito estado de funcionamento; 

 O bate estaca deve possuir torre com altura mínima de 10,00 m, 

martelo de 1000 kg, motor propulsor com potência adequada ao 

soerguimento do martelo, guincho e acessórios que facilitem o seu 

deslocamento; 

 A relação entre o peso do pilão e o peso da estaca deverá ser igual ou 

superior a 1,00; 

 Os equipamentos deverão, obrigatoriamente, ser vistoriados e 

aprovados pela fiscalização. 

 

1.4. Execução 

 

1.4.1. Observações gerais 

 

 A contratada deverá apresentar ao contratante o Engenheiro 

Responsável pela execução obra e deverá deixá-lo à disposição para 

qualquer esclarecimento quanto à execução dos serviços, material 

utilizado, projeto executivo, cronograma e/ou qualquer outro 

esclarecimento; 
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 A locação das obras deverá ser aprovada pela fiscalização; 

 Em caso de demolição total ou parcial da ponte antiga para execução 

dos serviços de restabelecimento, esta deverá ser precedida de 

autorização da fiscalização; 

 Todas as precauções quanto ao Manejo Ambiental deverão ser 

tomadas no que diz respeito à instalação do canteiro de obras 

(esgotos, resíduos sólidos, óleos, armazenamento de combustíveis, 

etc.), exploração de áreas, execução das obras e disposição final de 

resíduos da construção de material e outros; 

 Todos os documentos relativos à utilização da madeira, procedência, 

aquisição e licenças de transporte deverão ser apresentadas à 

fiscalização; 

 

1.4.2. Infraestrutura 

 

 A infraestrutura corresponde à execução das fundações e dos 

elementos de transição para a mesoestrutura; 

 No projeto em questão, a infraestrutura abrange as estacas de 

fundação, que se prolongam até a superestrutura, constituindo, assim, 

mesoestrutura também; 

 O comprimento das estacas deverá ser avaliado em inspeção a ser 

realizada antes do início da obra; 

 As estacas deverão ser cravadas por meio de Bate-Estacas; 

 A altura de queda livre do martelo deverá ser de 0,80m a 1,00m; 

 As estacas devem ser retas, com tolerância de curvatura de 1 a 2% do 

comprimento da estaca; 

 A estaca deverá ser içada e posicionada à prumo no local indicado 

pela locação prévia; 

 Para evitar o esfacelamento da cabeça das estacas, serão 

colocadosnasmesmas um cabeçote de aço feito de coxim ou cordas; 
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 As emendas serão executadas através de chapas metálicas e 

parafusos; 

 Sempre que possível, deve-se evitar as emendas visto queestas 

podem prejudicar a cravação e criar pontos vulneráveis no fuste das 

estacas; 

 A cravação deverá atingir a profundidade onde se consiga a resistência 

de ponta e lateral em condição permanente mínima (nega); 

 A “nega” será tomada pela média de dez golpes, não devendo ser 

superior a 2,00cm; 

 O cálculo da “nega” poderá ser efetuado pela fórmula de Brix ou pela 

fórmula dos holandeses; 

 

1.4.3. Mesoestrutura 

 

 A mesoestrutura corresponde aos pilares (prolongamento das estacas 

para as pontes em questão), às vigas longarinas e transversinas, aos 

balancins, às linhas d’água, ao contraventamento e às cortinas de alas 

e contenção; 

 Deverá ser executada nas dimensões de projeto com os cuidados de 

locação, alinhamento e cotas de nivelamento com o greide da rodovia 

e/ou em função do nível d’água; 

 As alas deverão ser bem fixadas para receber o aterro da rodovia; 

 As amarrações da linha d água e contraventamento deverão ser 

posicionadas, pregadas e aparafusadas para garantir a estabilidade da 

estrutura. 

 

1.4.4. Superestrutura 

 

 A Superestrutura corresponde ao tabuleiro, aos deslizante, aos quebra-

molas, aos guarda-rodas e aos guarda-corpos; 
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 Deverão ser executados nas dimensões de projeto com os cuidados de 

locação e alinhamentos; 

 Toda a superestrutura deverá ser bem fixada através de pregos e 

parafusos para resistir aos impactos e trepidações causados pelo 

movimento de veículos. 

 

São Félix do Xingu – PA, 15 de junho de 2020  
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