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Missão do BNDES visita obra 

 
A obra da ponte Forte/Redinha segue em plena atividade. Com a totalidade dos 
recursos garantidos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e pelo Governo do Estado, a data de entrega da obra permanece a mesma 
estipulada pela Secretaria Estadual de Infra-estrutura desde o início do processo 
licitatório: junho de 2006. Até o momento, o Governo efetuou o pagamento de R$ 3 
milhões dos R$ 137 milhões totais, representando aproximadamente 3% da obra. A 
obra é considerada a maior do tipo ‘‘obra d’arte’’ (obra especial em concreto) a ser 
construída no Rio Grande do Norte. 
 
Uma missão do BNDES estará em Natal nos dias 21, 22 e 23 deste mês para verificar 
o andamento da construção, fazer uma vistoria na obra e promover estudos acerca 
do transporte da região metropolitana de Natal. A ação faz parte do compromisso 
assumido pelo novo presidente do banco, Guido Mantega, de agilizar a liberação do 
empréstimo de R$ 90 milhões. Os R$ 47 milhões restantes são a contra-partida do 
Governo Estadual. 
 
A Prefeitura de Natal, parceira do Governo do Estado na construção da ponte, ficou 
responsável pela construção dos acessos à ponte e das desapropriações. A Secretaria 
Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU) lançará nos próximos dias o edital 
para contratação do projeto viário dos acessos. 
 
O consórcio Queiroz Galvão/Construbase, responsável pela construção da ponte, 
instalou o canteiro de obras dos dois lados da ponte. Em ambos os lados, funcionam 
as instalações de produção. E do lado do Forte, é sediada a parte administrativa. 
Cerca de 150 homens estão trabalhando na obra. Mas, segundo a presidente da 
comissão de licitação da Ponte Forte/Redinha, Kilva Vankilva, quando a obra estiver a
todo vapor estima-se que mil homens estejam envolvidos na construção. A obra está 
na fase das fundações, com a colocação de estacas e blocos de onde se originam os 
pilares. No início de março, os pilares de sustentação da ponte começarão a ser 
vistos. No total serão erguidos 34 conjuntos de pilares e mais duas torres no vão 
central da ponte com aproximadamente 110 metros. O vão central terá um gabarito 
de navegação de 184 metros de largura por 55,10 metros de altura, com maré alta.  
 
estacas 
 
Cada pilar é sustentado por um grupo de 16 estacas. Na quinta-feira passada foram 
realizados os testes de resistência e integridade das estacas. Um dos testes usados, 
o cross hole que é uma espécie de ‘‘tomografia’’ da estaca, foi realizado pela primeira 
vez no Brasil nesta ponte. Em todo o andamento da construção será feito o controle 
tecnológico do concreto e dos materiais nela utilizados. 
 
A principal característica da ponte Forte/Redinha é que ela é estaiada. Isso significa 
que a ponte, ao invés de ser sustentada apenas por pilares, possui amarração de 
estaios diagonais feitos de cordoálhas de aço. Essa tecnologia permite que o canal de 
entrada do Porto de Natal fique livre na medida em que substitui o uso de pilares no 
vão central da ponte. O trecho estaiado ocupará 400 metros dos aproximados 1.840 
metros de extensão da ponte Forte/Redinha. 
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A plataforma da ponte é composta de quatro faixas de rolamento de 3,5 metros de 
largura cada, sendo duas para cada sentido, além de uma faixa de segurança de 0,5 
metros. Em cada lateral da ponte haverá ainda duas faixas de 1,6 metros de largura 
cada uma para uso de pedestres de uma lado e de ciclistas do outro. As faixas de 
pedestre serão separadas da faixa de rolamento por uma barreira de concreto. E um 
guarda-corpo (espécie de mureta) de 1,2 metros de altura será erguido em toda a 
extensão da ponte. 

Flavia Urbano  

 
Mais sobre " BNDES " 
 

15/10/2002 - Prazo de inscriação vai até 31 de outubro 

23/10/2002 - Alencar diz que prioridade é inflação 

27/10/2002 - Segredo está na parceria entre Estado e sociedade 

31/10/2002 - Sugestões para o desenvolvimento 

30/10/2002 - PT diz que orçamento terá a cara de FHC 

31/10/2002 - Ministério vai acentuar ação social 

06/11/2002 - Eleições 2002 - PT recua e negocia reajustes 

07/11/2002 - Alencar quer ajuda do BNDES para empresas 

25/11/2002 - PT e PSB brigam por cargos 

06/12/2002 - UFRN terá Cooperativa para empreendedores 

14/12/2002 - Mais três ministros anunciados 

14/12/2002 - Extinção do Bandern só deverá acontecer em 2003 

15/12/2002 - BDRN bem próximo do fim definitivo 

16/12/2002 - Acordo com o PMDB está difícil 

29/12/2002 - Burocracia herdada de FHC 

30/12/2002 - Estatais sob novo comando 

31/12/2002 - Sem anúncio, mas confirmados 

23/12/2002 - FHC assina demissões 

03/01/2003 - Promoção no exterior 

08/01/2003 - Mais crédito da Caixa 
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