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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 
 

1 - INTRODUÇÃO 

OBRAS DE ARTE ESPECIAL (PONTE DE MADEIRA) 

 

As pontes serão de madeira de lei lavrada, do tipo maçaranduba, tatajuba, aroeira ou similar, 

mantendo-se vãos máximos de 6 (seis) metros. 

Existirão Pontes em madeira em dimensões variadas, todas localizadas nas estradas vicinais da zona 

rural do municipio, objetivando o transporte sobre vários rios. 

As peças da infra e meso-estrutura e superestrutura como: vigas (longarinas), berço (balancis), 

pranchão de trânsito, piso do passeio e montante do guarda-corpo serão constituídas de madeira de lei 

de qualidade comprovadas e serradas. 

As madeiras de lei, usadas nas pontes, devem ser preferencialmente secas, tratadas por 

soluções químicas ou com óleo queimado e/ou óleo creosotado. 

2 - INFRA E MESOESTRUTURA 
 

Os pilares serão cravados através de bate-estacas até a obtenção da nega estabelecida pela 

Equipe de Fiscalização da Prefeitura. 

Haverá a cravação total das estacas, estando distanciadas na Vista transversal a 1,15m e na 

Vista Longitudinal 6,00m. 

As dimensões das peças serão de acordo com o quadro abaixo e plantas presente nos kit de 

projetos. 

 

PEÇAS DIMENSÕES (cm) 

1 - PILARES 30 x 30 x VAR. 

2 - TRANSVERSINAS 25 x 30 x 550. 

3 - CONTRA - VENTAMENTO 15 x 25 x 700. 

4 - BALANCINS 25 x 30 x 300. 

 
 

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

parafusos de diâmetro = 3/4 ““. 
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3 - SUPRA ESTRUTURA 
 

As pontes terão as suas estruturas em vigamento isostático e nos apoios às vigas transmitirão os 

esforços a Mesoestrutura por balancins, os quais serão consolidados por meio de parafusos. 

O tabuleiro será composto por justaposição de pranchões e rodeiros fixados por meio de 

parafusos. Nas extremidades das longarinas serão fixadas vigas que desempenharão a função de 

guarda-rodas, como também será necessária a construção de guarda-corpo. 

As dimensões das peças serão de acordo com o quadro abaixo e plantas em anexo: 
 

PEÇAS DIMENSÕES (cm) 

1 - LONGARINAS 25 x 30 x 600. 

2 - VIGAS (GUARDA-RODAS) 10 x 20 x 600. 

3 - RODEIRO 10 x 30 x 500. 

4 - GUARDA - CORPO Conforme detalhe de Projeto 

 
 

4 - ENCONTRO DE PONTE 
 

Os encontros das pontes terão estruturas independentes, apresentando esconsidade igual a 135° em 

relação à lateral da mesma. Citam-se abaixo as dimensões das peças necessárias: 

 

PEÇAS DIMENSÕES (cm) 

1 - PILARES 30 x 30 x VAR. 

2 - PRANCHÕES 07 x 20 x 420 m. 

 
 

Salienta-se a importância da esconsidade dos encontros para evitar o desmoronamento do aterro 

e também a exigência de pregos 26 x 72 na fixação dos pranchões. 

5 - FERRAGENS 
 

As ferragens utilizadas para afixação das peças na mesoestrutura serão do tipo parafuso com 

diâmetro = 3/4 “. 

O contraventamento será com parafuso de diâmetro = 5/8”.  
 

Para a supra estrutura serão utilizados parafusos com diâmetro = 5/8 “e o guarda-corpo 

consolidado através de pregos”. 
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6 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 

• É vedada a utilização de madeira verde. A madeira deverá esta; 
 

• A estocagem de madeira deverá ser feita com uma altura mínima de 30 cm, do solo; 
 

• O transporte deverá ser efetuado cuidadosamente, evitando choques que venham prejudicar a 

integridade das fibras da madeira; 

• As peças que tiverem sofrido danos não deverão ser utilizadas; 
 

• Todas as peças de madeira da infra e Mesoestrutura deverão ser tratadas com óleo de creosoto 

aquecido, e aquelas da infraestrutura receberão uma pintura de piche, a quente; 

• Todas as peças metálicas deverão ser executadas em aço galvanizado; 
 

• Sempre que for feito um orifício nas peças de madeira da infra e da meso estrutura, após o 

tratamento com óleo de creosoto, a superfície interna do orifício deverá ter o mesmo 

tratamento. 

• Para fins de emissão de boletins de medição, a contratada deve fornecer as notas fiscais da 

madeira utilizada na execução da obra de arte, bem como a licença de operação da emprese 

responsável pela serragem das peças em madeira. 

 
 
 

 


