


O diálogo é o começo de tudo

Evolução

1971 Fundação da empresa Schmitt & Stumpf GbR

1988 Entrada do terceiro sócio Wolfgang Frühauf

1990 Fundação da empresa Schmitt Stumpf Frühauf und Partner GmbH

1991 Abertura das filiais em Berlim e Halle

1998 Participação na Empresa de Consultoria em Engenharia Civil 
Wagner + Partner, Munique

1999 Participação na Sociedade Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o., Polônia

2004 Participação na Sociedade PEC + S, Planning, Engineering, 
Consulting + Services GmbH, Munique

2004 Participação na Sociedade PEC + S Beijing, Planning,
Engineering, Consulting + Services Ltd., China

2005 Participação na Sociedade
Baugeologisches Büro Bauer GmbH, Munique

2006 Abertura do escritório em Colônia

2006 Participação na Sociedade S.C. SSF – RO s.r.l., Romênia

2008 Mudança de nome para SSF Ingenieure AG Ampliação da gestão empresarial

2009 Mudança de nome da Empresa Wagner + Partner para Wagner Ingenieure GmbH

2009 Participação na Sociedade Prof. Schaller Prof. Schaller UmweltConsult GmbH, Mu-
nique

2010 Conversão da SSF Ingenieure AG em uma Sociedade por Ações

2012 Nova sede da SSF Ingenieure na Rua Domagkstrasse em Munique
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Onde estamos
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As competências centrais da SSF Ingenieure desenvolveram-se ao longo de 
mais de 40 anos, desde o puro cálculo estrutural de pontes até o planejamento 
de estradas e infraestruturas ferroviárias, e desde o projeto de edifícios até à 
coordenação geral de projetos de elevada complexidade. Este „processo de 
amadurecimento“ e o estabelecimento de parcerias dentro do Grupo SSF per-
mite-nos hoje em dia responder também a solicitações específicas nas áreas 
do meio ambiente e ecologia, ou eficiência energética e sustentabilidade, con-
textualizadas num planejamento responsável, holístico e integrado, não com-
partimentado.



„���Sabemos�que�não�somos�avaliados�pelo�que�afirmamos�
fazer,�e�sim�pelo�que�realmente�fazemos.�Por�isso,�na�
execução�do�nosso�trabalho�sempre�nos�orientamos 
pelas�necessidades�dos�nossos�clientes.“

Sobre nós



SSF Ingenieure 
Seu primeiro endereço para a realização 
de seus projetos

SSF Ingenieure é um dos líderes entre as empresas alemãs de engenharia nas 
áreas de construção civil e fundações. Há mais de 40 anos elaboramos projetos 
de pontes e túneis, bem como planejamos o traçado de auto-estradas e ferrovias 
de alta performance. Planejamos estações ferroviárias e de metrô, desenvolve-
mos complexas plantas industriais e edifícios. 

A mais elevada qualidade, eficiência econômica e sustentabilidade são as diretri-
zes de nossa atuação. Naturalmente sempre levamos em consideração todas as 
condições acessórias que influenciam o planejamento e a execução das obras. 
Assim você pode confiar que estamos sempre empenhados em minimizar todos 
os riscos que eventualmente possam ter conseqüências na execução, nos custos 
ou no cronograma das obras. 
Realizamos os projetos que nos são confiados de modo rigorosamente orientado 
para as necessidades individuais dos nossos clientes. Não importa se você está 
planejando uma pequena construção ou grandes obras complexas de infra-estru-
tura: somos um parceiro competente e confiável ao seu lado, para realizar o seu 
projeto com a mais alta qualidade, seriedade e integridade.

Juntamente com os nossos parceiros inovadores dos setores de construção civil, 
pesquisa científica e software, desenvolvemos novas técnicas/processos que nos 
permitem controlar todas as etapas, desde a concepção até a construção de par-
tes isoladas ou obras inteiras a partir do computador. Atualmente esta tecnologia 
já possibilita que todas as partes envolvidas no processo construtivo participem e 
acompanhem todas as fases da obra no modelo virtual. Isso economiza tempo e 
reduz custos. Com esta tecnologia, uma construção virtual torna-se um projeto de 
“cinco dimensões” que pode ser controlado com eficiência.

„ Como engenheiros estamos comprometidos com a 
criação da forma e da composição. Utilizamos o aço e 
o concreto como materiais do presente e do futuro, 
de forma econômica, ecológica e criativa.“

Ch. Schmitt

Construção do BMW Welt, em Munique

Cento de eventos e de entrega de veículos 
da BMW AG
Arquitetos:  
COOP HIMMELB(L)AU Wolf D.Prix / W. 
Dreibholz & Partner ZT GmbH
Área do terreno: 25.000 m²
Área útil: 67.400m²
Área bruta de construção: 73.000 m²
Volume bruto: 531.000 m²
SSF: Projeto executivo da estrutura e 
arquitetura, fiscalização e gestão da obra 
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Evolução 
do construtor de pontes para o planejador geral

Os engenheiros Victor Schmitt e Dieter Stumpf fundaram no ano de 1971 o es-
critório de engenharia Schmitt&Stumpf GbR, o “núcleo” que deu origem à em-
presa atual.

Em 1988 o engenheiro Wolfgang Frühauf ingressou na empresa como mais um 
sócio e o escritório Schmitt&Stumpf GbR tornou-se a empresa de engenharia 
Schmitt Stumpf Frühauf und Partner GmbH. Antes de seu ingresso na SSF Inge-
nieure, Wolfgang Frühauf era diretor-executivo do setor de obras subterrâneas 
na subsidiária de uma grande construtora alemã em Munique.

Desde então, com base no sucesso de nossas atividades na engenharia de es-
truturas, a empresa foi se expandindo continuamente. Depois da reunificação 
da Alemanha foram inaugurados novos escritórios regionais e incluídos serviços 
adicionais em nosso leque de atividades. Hoje o grupo SSF e seus parceiros de 
cooperação cobrem todos os serviços de planejamento e consultoria na constru-
ção civil. Em 2008 a diretoria-executiva foi ampliada com o ingresso dos enge-
nheiros Christian Schmitt e Helmut Wolf. Com essa expansão da gestão admi-
nistrativa, a empresa foi renomeada para “SSF Ingenieure GmbH”.

Em 2010, a SSF GmbH foi convertida numa sociedade por ações. Nessa ocasião, 
Victor Schmitt, Dieter Stumpf e Wolfgang Frühauf abdicaram das funções exe-
cutivas e operacionais na SSF Ingenieure AG para se dedicarem ao Conselho de 
Supervisão. A Comissão Executiva passou a ser assumida pelos diretores Chris-
tian Schmitt e Helmut Wolf, tendo sido alargada em janeiro de 2011 com a en-
trada do engenheiro Anton Braun.   A SSF Ingenieure AG apresenta-se hoje mais 
forte do que nunca, tanto a nível nacional como internacional.

Ponte estaiada sobre Ziegelgraben, 
integrada numa

infraestrutua com cerca de 2,8 km de 
comprimento
Comprimento da ponte: 583 m
Vão principal: 198 m
Altura dos pilares: 46 m
Altura do mastro sobre o tabuleiro: 87 m
SSF: projeto executivo da estrutura
Prêmio federal de Mecklenburg-Vorpom-
mern 2008 (menção especial)

*  SSF Grupo: membros / participações, ver 
página 58 e 59 desta brochura 
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“O desenvolvimento sustentável tem por objetivo melho-
rar o bem-estar, diferenciando-se do modelo de cresci-
mento ilimitado pela preocupação com a manutenção 
das estruturas naturais essenciais para a existência da 
vida.” (Objetivos para o desenvolvimento sustentável de 
Munique, 2005).

A “Sustentabilidade” tornou-se um termo chave na dis-
cussão política atual - constatou-se que o nosso modo 
de vida e a prática econômica vigente não podem asse-
gurar a longo prazo o bem-estar da Humanidade e que, 
eventualmente, o poderão influenciar de modo significa-
tivamente negativo.
Para desenvolver de forma “sustentável” uma socieda-
de, uma cidade, uma região, a produção de um produto 
ou a construção de uma obra-de-arte é necessário ter-se 
uma abordagem holística. Essa abordagem considera 

aspectos econômicos, públicos e privados, assim como 
valores éticos, socioculturais e ecológicos.  Na nossa 
qualidade de arquitetos, paisagistas e engenheiros, as-
sumimos como sendo nossa missão perante os nossos 
promotores e clientes, a realização de estruturas e edi-
fícios capazes de satisfazer a sua função a longo prazo. 
Esta postura não se cinge aos aspectos criativos, técni-
cos, funcionais ou econômicos, mas acima de tudo à 
conformidade com as exigências ambientais e com os 
critérios de avaliação sociocultural. Temos a grande am-
bição de poder contribuir e assegurar para as gerações 
atuais e futuras o acesso a um meio ambiente saudável 
e diversificado. O Grupo SSF identifica-se com os princí-
pios da sustentabilidade e da responsabilidade social 
corporativa (Corporate Governance) e orienta-se de for-
ma voluntária na ISO 26000, sistema de gestão interna-
cional da responsabilidade social.  

ZAE - Centro de eficiência energética,
Würzburg

No edifício de investigação da ZAE, em 
Würzburg, foram aplicados materiais, 
sistemas e tecnologias de construção 
experimentais, inovadores e eficientes, de 
modo a verificar, demonstrar e monitorizar 
a sua utilização em métodos construtivos 
de baixo impacto ambiental, para edifícios 
existentes e novos. 

Planejamento integrado e consultoria  
Moldando o nosso meio ambiente construindo em harmonia com o futuro
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Pessoas 
a chave do sucesso 

Nossos colaboradores
Na SSF Ingenieure AG trabalha uma equipe altamente 
qualificada de aprox. 230 engenheiros, arquitetos, es-
pecialistas em ICT, administradores e técnicos comer-
ciais. Eles estão entre os melhores de sua área e são o 
nosso maior patrimônio. A qualificação, engajamento 
e criatividade de cada um formam a base de nosso su-
cesso conjunto e garantem que também estaremos à altura de todos os futuros 
desafios. Por isso incentivamos o desenvolvimento de nossos colaboradores e 
asseguramos um clima de confiança mútua, como base para o espírito de equi-
pe e intercâmbio de conhecimentos. 

Nossa capacidade de diálogo 
Para otimizar os projetos em sua totalidade, aplicamos nosso amplo leque de 
conhecimentos e muitos anos de experiência no setor de engenharia civil e 
geotécnica em um intensivo diálogo interdisciplinar. Aqui inclui-se especialmen-
te o trabalho em parceria com os nossos clientes.

Nossa integridade
Sabemos que não somos avaliados pelo que afirmamos fazer, e sim pelo que 
realmente fazemos. Estamos cientes de nossa responsabilidade perante os nos-
sos clientes e todos os parceiros de negócios, por isso estamos sempre atentos 
aos compromissos resultantes. Exercemos nossas atividades empresariais no 
âmbito de parcerias sinceras, com uma posição independente e isenta de influ-
ências. Nós, os colaboradores e a diretoria da SSF Ingenieure, estamos compro-
metidos com este código de conduta e nos orientamos firmemente por ele. 

Nossa aspiração  
Oferecemos aos nossos clientes soluções eficientes e sustentáveis que satisfa-
zem os requisitos de sistemas complexos de infra-estrutura com desempenho 
cada vez mais elevado. Estamos empenhados em melhorar sempre o nosso tra-
balho, introduzindo idéias alternativas, aperfeiçoadas ou totalmente novas. 
Assim geramos para nossos clientes um valor agregado decisivo.

Eng. Victor Schmitt (Presidente) Eng. Dieter Stumpf Eng. Wolfgang Frühauf

Engenheiro Civil graduado pela 
Technische Universität München
Sócio fundador 1971

Engenheiro Civil graduado pela 
Technische Universität München
Sócio fundador 1971

Engenheiro Civil graduado 
pela Technische Universität München
Sócio desde 1988

Conselho de Supervisão

Comissão Executiva

Christian Schmitt (Presidente) Eng. Anton Braun Eng. Helmut Wolf

Engenheiro Civil graduado 
pela Technische Universität München
Na empresa desde 1996

Engenheiro Civil graduado pela 
Technische Universität München
Na empresa desde 1992

Engenheiro Civil graduado 
pela Fachhochschule München
Na empresa desde 1988

“ Os nossos funcionários estão entre  
os melhores em seu campo de trabalho  
e são nosso ativo mais importante  
e valioso.”

230
Funcionários
(Janeiro 2014)



A SSF ao longo de mais 
de 40 anos
Engenharia civíl em números

Número total de 
projetos realizados

14.100

Rodovias 8.400
Ferrovias 4.980
Pontes 8.500
Construção civil 720

Número total de quilô-
metros de rodovias

3.300

Auto-estradas 1.450
Trevos de auto-estradas 107
Postos de abasteci-
mento e serviços /
estacionamentos com 
instalações sanitárias 
em auto-estradas

60

Galpão de manutenção 1, Aeroporto de 
Munique, para a Lufthansa AG

Comprimento: 85 m
Largura: 305 m
Altura no topo das asnas: 33 m
Volume bruto: 840.000 m 3
Altura dos mastros: 55 m
SSF: Planejamento Geral

“ Nenhum projeto de construção possui vida própria 
em apenas uma ou duas dimensões. A forma correta 
de conceber pressupõe desde logo a consciência 
acerca da complexidade das coisas. Os nossos  
projetos de construção são sempre multidimensio-
nais. Tudo isso tem de estar presente nos primeiros 
pensamentos efetuados em busca de uma solução 
para um qualquer desafio construtivo.”

D. Stumpf
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Salão de Cristal de Baku
Festival Eurovisão da Canção 2012,
Baku (Azerbaijão)

O pavilhão multiúsos foi contruído em 
Baku, capital do Azerbeijão, na Praça das 
Bandeiras Nacionais, sendo uma das 
novas referências nesta cidade plena de 
uma dinâmica crescente. Em maio de 
2012, mais de 100 milhões de pessoas em 
todo o mundo assistiram ao vivo à 
transmissão televisiva do Festival Euro-
visão da Canção.
Vale salientar: o período de planejamento 
e execução completou-se em apenas 8 
meses.
Arquiteto: GMP - von Gerkan, Marg and 
Partner
Empreiteiro geral: Alpine Bau Alemanha
Projetistas gerais e coordenação do 
projeto: Nüssli International AG
SSF: Projeto da estrutura das tribunas e 
da cobertura do estádio; fundações, 
estrutura em aço; coordenação de 
interfaces de projeto, controlo dos 
desenho de fabrico

Mercados Internacionais 
Planejar e construir no mundo ligado em rede

Os outros países não nos são desconhecidos, mas as suas 
culturas (construtivas), as diferentes tradições e os pa-
drões divergentes apresentam recorrentemente novos 
grandes desafios. Os numerosos projetos internacionais 
realizados com êxito comprovam que o planejamento sério 
e sustentável - tal como é apanágio da SSF Ingenieure na 
gestão dos seus projetos internacionais - só pode ser al-
cançado através do diálogo intensivo com os clientes. A 
sua base é formada por competências de gestão de proje-
to diversificadas e pela aplicação simultânea de múltiplas 
disciplinas de engenharia. A experiência de longa data e 
o conhecimento abrangente sobre a nossa área específica 
de negócio suportam diretamente a prestação da nossa 
empresa, bem como a concretização dos projetos interna-
cionais onde nos envolvemos. A SSF Ingenieure é particu-

larmente procurada no estrangeiro para executar projetos 
subterrâneos especiais, localizados em centros urbanos 
consolidados, para abertura de túneis rodoviários e de 
metrô. De igual modo procuram-nos para elaborar infraes-
truturas ferroviárias interurbanas, de longo curso e de alta 
velocidade, serviços de engenharia altamente especializa-
dos para a construção de pontes e de complexos indus-
triais, bem como para o planejamento integrado de pavi-
lhões multiúso, de estádios e de edifícios de exposições. O 
nossos clientes esperam, acertadamente, que os seus 
empreendimentos sejam acompanhados por parte de en-
genheiros particularmente experientes e qualificados, os 
quais podem ser encontrados no departamento de proje-
tos internacionais da SSF Ingenieure. Soluções holísticas 
e abrangentes são para nós algo natural.



Controle de qualidade 
nossa garantia para alcançar seus objetivos

Os projetos por nós desenvolvidos são marcados pela qualidade ideal e funcio-
nalidade amigável para o usuário. O controle da qualidade no processo de pla-
nejamento e desenvolvimento é um elemento importante. Nossa empresa possui 
um sistema de gestão de qualidade certificado (QMS)conforme DIN EN ISO 
9001:2008.

Nosso QMS tem a finalidade do melhoramento contínuo dos nossos serviços e 
nos ajuda a alcançar os objetivos definidos no início de um projeto. As seqüên-
cias de planejamento e gerenciamento, trabalhos de verificação e liberação, 
monitoramento de prazos e custos, coleta de dados e documentação, avaliações 
e análises, bem como os procedimentos para a pesquisa de satisfação do clien-
te são estabelecidos com exatidão em processos definidos minuciosamente.

Além disso, nosso espírito de trabalho em equipe aliado ao forte senso de res-
ponsabilidade de cada um nos permite aperfeiçoar cada vez mais a qualidade 
do nosso trabalho. Para isso é essencial a aplicação constante do consagrado 
princípio de quatro olhos - pois como todo mundo sabe, quatro olhos sempre 
enxergam mais do que dois.

Construção de ponte sobre o Danúbio 
em Günzburg

Ponte com dois arcos superiores unidos 
ao tabuleiro por barras de suspensão, com 
inclinação dos arcos para o interior, 
unidos no topo por vigas transversais, 
criando o efeito de pórtico. A inclinação 
dos arcos é igualmente acompanhada na 
geometria da meso e da infraestrutura. As 
barras cruzadas e protendidas completam 
a caracterização formal desta ponte.
Comprimento total: 110 m 
SSF: Projeto de arquitetura e de estrutura
Prêmio do Aço Alemão em Engenharia 
Civil 2013, na categoria de construção de 
pontes

“ Moradia, mobilidade, profissão, lazer… Não existe 
praticamente nenhum aspecto da vida cotidiana  
que não esteja relacionado com o trabalho de um 
engenheiro civil.”

D. Stumpf
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Nossos�projetos�atendem,�com�alto�grau�de�satisfação,� 
aos�contratantes�da�obra,�usuários�e�entidades�operadoras.�
Esta�aceitação�é�a�base�para�o�sucesso�econômico�dos� 
investimentos.

Serviços



Planejamento estrutural
a base para investimentos prontos para o futuro

Transposição do rio Strelasund, 
estrada B 96n, ligação entre Stralsund 
e a ilha de Rügen

Infraestrutura com cerca de 2,8 km 
de comprimento, constituída por seis 
estruturas individuais
Estrutura 1.1: Ponte em concreto 
protendido (327,5 m)
Estrutura 1.2: Ponte mista aço-concreto 
(317 m)
Estrutura 2: ponte estaiada (583,3 m)
Estruturas 3-5: pontes em concreto 
protendido
(532,3 m / 532,2 m / m 539)
SSF: Projeto executivo da estrutura

O planejamento estrutural ou “Structural Engineerings”, como é chamado nos 
países de língua inglesa, é a ciência e a arte de construir com eficiência econô-
mica e elegância edifícios, pontes, túneis e estruturas similares, concebendo-as 
de forma a resistir a todas as influências às quais possam ser expostas.

Portanto planejamos não apenas estruturas robustas, orientadas para o fluxo de 
forças e duradouras, mas também sistemas estruturais “inteligentes” orientados 
para o usuário com estruturas de fundação, de cobertura e de sustentação com 
material e partes construtivas eficientes e otimizadas, já concebidas para supor-
tar futuras utilizações, ampliações e plena capacidade de produção. Na estru-
turação dos elementos de sustentação damos grande importância à transparên-
cia e clareza.

Definimos os modernos sistemas de desvio de carga baseados na efetividade e 
funcionalidade, com o aproveitamento máximo do espaço livre utilizável duran-
te a execução das obras e na utilização, no âmbito do ciclo de vida completo de 
uma edificação. 

Nossas concepções desenvolvidas para aplicação na construção civil e comer-
cial, bem como em prédios de estacionamento e edificações industriais, são 
valorizadas por usuários e entidades operadoras. Esta é a base para o sucesso 
econômico dos investimentos.

“ Na elaboração de um projeto não é requerido um pen-
samento imutável paradigmatico, e sim capital intelec-
tual ativo e transformador em diálogo permanente com 
o cliente.”

H. Wolf
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Geotecnia 
sintonia perfeita com um parceiro forte

Como uma empresa de consultoria em engenharia dis-
pomos de experiências diversificadas em construção 
subterrânea especial e geotécnica. Por isso o planeja-
mento, a gestão de obras e supervisão de todos os tipos 
de projetos de fundação e atividades de construção 
subterrânea (subsolos, garagens, túneis, instalações 
subterrâneas, estações de metrô, trincheiras sob edifi-
cações) estão entre nossas principais competências. 
Através da nossa união com o escritório de engenharia 
geológica Bauer temos um parceiro experiente ao nosso 
lado, que dispõe de um conhecimento abrangente de 
geologia, geotécnica e hidrogeologia.
 
A atuação do escritório de engenharia geológica 
Bauer compreende:
entre as atividades mais importantes nas áreas de con-
sultoria em fundações, geotécnica e hidrogeologia estão 
o planejamento e avaliação de concepções econômicas 

de pesquisa prévia para a obtenção de prognósticos 
abrangentes e confiáveis – e, baseado nisso, uma con-
sultoria geológica-geotécnica detalhada para a constru-
ção das fundações e edificações. Neste contexto, a mi-
nimização do risco do terreno de construção e dos 
custos relacionados está sempre em primeiro plano 
(baixo risco / melhores práticas / melhor capacidade 
construtiva). A área de atuação do escritório de enge-
nharia geológica Bauer engloba ainda a coordenação do 
projeto geotécnico na fase de construção, bem como a 
documentação e avaliação dos dados levantados para 
um controle de qualidade perfeito. 

Conhecimentos técnicos abrangentes das ciências geo-
técnicas, da mecânica de solo e das rochas, da estabili-
dade de taludes e de construção subterrânea especial, 
de petrografia e sedimentologia, bem como da história 
geológica regional garantem os melhores resultados.

“ O maior inimigo do planejamento racional é a  
sua segmentação em detalhes sem lógica e em  
interesses individuais egosístas”

D. Stumpf

Construção do Pavilhão Alemão para a 
Expo 2010, em Xangai (China)

Área do terreno: 6700 m²
Área útil: 4000 m²
SSF: Prospecções, acompanhamento e 
consultoria em engenharia de solos, 
fundações e impacto ambiental



Construção Civil 
obras personalizadas para atender às necessidades w

O portifólio de projetos da SSF Ingenieure inclui desde pavilhões de gran-
des vãos livres e hangares, grandes estações ferroviárias e instalações 
industriais complexas até sofisticados projetos comerciais e prédios repre-
sentativos administrativos e de escritório. 

Grande flexibilidade, arquitetura atrativa, elevada rentabilidade, prazo de 
construção otimizado obedecendo o limite de custos, bem como uma sus-
tentabilidade especial na utilização têm prioridade absoluta em nossa con-
cepção construtiva, desenvolvimento do projeto e implementação da obra. 
Nossa reflexão sobre a rentabilidade de um projeto não termina com o 
primeiro uso, e sim abrange o ciclo de vida completo de uma edificação. A 
possibilidade de uma modificação de uso posterior, simples e econômica, já 
faz parte das primeiras reflexões sobre o projeto.

Nossa experiente equipe de engenheiros e arquitetos está ao seu lado para 
o equacionamento e solução de requisitos e obrigações complexas para a 
execução precisa do seu projeto. 

Nosso leque de serviços:
– Análises de demanda e avaliação da localização 
– Concepção, desenvolvimento e otimização da edificação e da estrutura
– Utilização das áreas e logística do usuário 
–  Elaboração dos planejamentos completos do anteprojeto, projeto para 

obtenção de licença e projeto executivo  
como projetista especializado e projetista geral

– Gestão de projeto bem como gestão de obras com perfeição
– Optimização energética do projeto de estruturas
– Avaliação em sustentabilidade (sistemas DGNB, LEED)

Maximilianhöfe – Marstallplatz,
Munique 

Conjunto de edifícios urbanos, constitui-
do por três corpos separados:
Construção do edifício de ensaios e 
administração da Ópera Estadual da 
Baviera, construção do edifício Maximilian-
hof e  esventramento e reconversão do 
edifício histórico Bürkleinbaus
Área bruta total: 55.500 m²
Volume bruto total: 202.000 m³
SSF: Projeto executivo da estrutura

720
Edifícios 
(Janeiro 2014)
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Ponte sobre o rio Ijssel, Hanzelijn
(Holanda)

A nova ponte sobre o IJssel faz parte da 
nova ligação ferroviária entre Zwolle e 
Lelystad, denominada „Hanzelijn“, a qual 
se estende por uma distância de 50 km. 
Esta ponte transpõe o IJssel com os seus 
900 m de comprimento e 15 m de largura, 
unindo a capital de província Zwolle com a 
comunidade de Hattem. A obra ficou 
concluída no outono de 2010.
Tipo de construção: Ponte mista aço-
concreto, albergando duas linhas ferroviá-
rias e duas pistas laterais para pedestres e 
ciclistas. Vão principal sobre o rio com 
dois arcos unidos ao tabuleiro por treliças.
Distância entre vãos (em metros): 
33,34 + 4 x 40,0 + 75,0 + 150,0 + 75,0 
+10 x 40,0 + 33,13 = 926,47 m
Particularidades: Projeto vencedor de 
licitação tipo concepção-construção, 
linhas férreas com 972 m de comprimento 
sem juntas de dilatação longitudinal, 
encastramento da construção mista 
aço-concreto nos encontros do lado de 
Hattem, superestrutura com balastro
SSF: Projeto de arquitetura e estruturas

Pontes 
Harmonia estética de função e construção

Na concepção, elaboração de projetos e planejamento de pontes e obras de 
engenharia, a SSF Ingenieure assume uma posição de ponta. Desde a fundação 
da empresa nós projetamos, realizamos o projeto executivo e supervisionamos 
mais de 8.500 pontes e obras de engenharia. 

Nossos conhecimentos técnicos especializados e experiência adquirida ao longo 
de muitos anos se estendem desde grandes viadutos e pontes em encostas, 
pontes estaiadas e em arcos, até estruturas em viga caixão com inclinação ex-
trema e complexas reformas de pontes ferroviárias em operação, recuperação 
de pontes e passarelas até pontes basculantes. 

Pensar de forma integrada e projetar sob responsabilidade própria permite de-
senvolver pontes aperfeiçoadas, apropriadas para o material de construção e 
com uma enorme diversidade de estruturas portantes e formas construtivas 
resultantes.

Quanto à eficiência econômica:
Em primeiro lugar as pontes têm de cumprir sempre uma função técnica: elas 
unem um ou mais pontos entre si. Isso exige planejamentos abrangentes em 
espaços com área construída de uso intensivo - tarefas que trazem problemas 
complexos, cujas soluções desenvolvemos com paixão - juntamente com os con-
tratantes da obra e construtoras. Entretanto, as pontes também têm de satisfa-
zer elevados requisitos estéticos. Por isso dedicamos muita atenção à elegância 
da estrutura e zelamos pelos detalhes construtivos. Harmonizamos o design e a 
estética com os requisitos construtivos da obra – e prestamos atenção ao equi-
líbrio econômico entre os dois aspectos.

Nosso objetivo é otimizar a durabilidade e robustez, com o menor custo de ma-
nutenção, desenvolvendo ao mesmo tempo obras de engenharia sofisticadas e 
formalmente atrativas. Por isso damos grande valor ao projeto e execução de 
obras integrais, sem juntas e apoios. 

8.500
Pontes
(Janeiro 2014)
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Kamera weg / Boden säubern 

heller und gelb raus aus weiß

Túneis  
A arte da construção oculta

A SSF Ingenieure é especializada em serviços de engenharia para edificações 
no subsolo e projetos subterrâneos, especialmente túneis e complexas estrutu-
ras no subsolo. Juntamente com o escritório de engenharia geológica Bauer 
formamos equipes personalizadas para qualquer tarefa imaginável, formadas 
por engenheiros experientes em disciplinas como geologia aplicada, ciências 
geotécnicas, mecânica de rochas, planejamento estrutural, obras subterrâneas, 
gestão de projeto e de obras

Projeto e planejamento:
Nossos projetos compreendem inúmeros processos construtivos (método NATM, 
tuneladoras de rocha dura, perfuradora de rocha com shield, máquinas de em-
puxo de terra e tipo slurry-shield para solos moles). Nossos especialistas dis-
põem de conhecimento técnico especializado para o cálculo de túneis e cabeças 
de túnel, galerias profundas e escavações para fundações. Desenvolvemos pro-
jetos econômicos para a abertura de túneis com ar comprimido ou com proteção 
contra congelamento do solo. 

Análises:
Executamos análises MEF geotécnicas não lineares de obras complexas no sub-
solo levando em consideração as tensões primárias, histórico de cargas e inte-
rações solo-estrutura, avaliando a estabilidade de taludes de terra e encostas 
rochosas, incluindo análises de deslizamento de rochas.

A simulação de avanço de túnel na construção de túneis para mineração em 
modelos planos e espaciais, com aplicação do método de rigidez e reação (mé-
todo α), também é uma área de especialização de nossa empresa. 

Inspeções:
Nossos peritos inspecionam túneis existentes para a avaliação de falhas estru-
turais e construtivas, avaliam o estado dos equipamentos e definem os funda-
mentos para trabalhos de reforço ou recuperação. Fornecemos análises prévias 
de custos e prazos, planejamos e monitoramos obras de recuperação ou expan-
são de túneis tubulares, instalações e plataformas de embarque subterrâneas. 

Estação de metrô Marienplatz, Munique

Expansão das plataformas com escavação 
convencional e recurso a abóbada de solo 
congelado
Comprimento do túnel: 98/103 m
Profundidade do poço de arranque: 30 m
Corte transversal de escavação: 55 m²
SSF: Elaboração de proposta alternativa 
para congelamento do solo, projeto 
executivo, Prêmio de Engenharia 2005, 
concedido pela Câmara de Engenheiros da 
Baviera

150
Túneis
(Janeiro 2014)
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Para a realização de empreendimentos complexos na engenharia e construção 
civil não são necessários apenas planejamentos abrangentes e parceiros de 
qualidade na execução da obra. Um importante elemento de união entre os 
múltiplos participantes é uma equipe profissional de gestão de obras que, além 
das tarefas técnicas, também assume todas as atividades organizacionais e 
comerciais relacionadas ao projeto. 

A SSF Ingenieure tem essa equipe: especialistas altamente capacitados, que 
com suas inúmeras qualificações complementares asseguram que “no local dos 
acontecimentos” tudo seja executado com perfeição e para a total satisfação do 
cliente. A segurança no trato com o regime de concessão e contratação de obras 
e as normas técnicas pertinentes, a precisão na organização e estruturação das 
sequências de obras e a competência na gestão de contratos e aditivos fazem 
parte de nossas ferramentas.

A nossa equipe in loco dispõe de excelentes conhecimentos e experiências de 
longos anos na supervisão e diretoria de obras em construções de pontes e tú-
neis, projetos de construção subterrânea especial ou projetos de edifícações 
complexas com um grande número de obras de ampliação. Além do acompa-
nhamento de novos projetos, estamos em condições de examinar e verificar 
edificações e componentes construtivos existentes, através dos mais modernos 
equipamentos técnicos, e realizar a perícia de inventário e planejamentos de 
reformas de obras de engenharia.

Paralelamente à supervisão e controle, o foco da atividade da gestão de obras 
é a prestação de consultoria ao contratante da obra durante a construção em 
todas as questões operacionais, da execução do contrato e alterações de servi-
ços, sempre se orientando pelas diretrizes de qualidade, custos e prazos. A SSF 
Ingenieure está pré-qualificada junto à Empresa de Ferrovias Alemãs DB AG para 
a área de supervisão de obras – cadastro A (com operação ferroviária) sob o 
número de requerimento 7 00 00 148 e há muitos anos está classificada como 
fornecedor “L1”, através de avaliações contínuas.

Gestão de obras 
Nossos especialistas in loco

Reposicionamento da estrada B 243 
entre Bad Lauterberg oeste e a ligação 
com a L 604, em Bad Sachsa

Ponte sobre o vale do rio Oder, em zona de 
habitat protegido (fauna e flora). Vista das 
torres auxiliares e dos tirantes para 
construção do vão principal pelo método 
de avanços sucessivos (vão de aprox. 
103 m). Distância total entre vãos de aprox. 
498 m

Serviços de gestão da construção 
prestados pela SSF:
- Cadernos de encargos / adjudicação
-  Organização e gestão da obra / Controle 

de projeto durante a obra
- Fiscalização da obra
-  Fiscalização dos trabalhos ferroviários 

com colocação dos responsáveis técnicos 
e de segurança, cumprindo com as 
exigências do regulamento administrativo 
„VV-Bau“, na posse de plenos poderes 
cedidos pela Deutsche Bahn AG (DB AG) 
para este projeto específico

- Assistência técnica e documentação
- Inspeção da estrutura/ monitorização
- Projeto de manutenção
- Segurança e higiene na obra

A SSF Ingenieure está pré-qualificada pela 
DB AG para a fiscalização de obras - Lista A 
(com operações ferroviárias), número de 
registro 7 00 00 148, e classificado ao longo 
de vários anos e de avaliações sucessivas 
como prestador „L1“
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Proteção acústica
A serviço do meio ambiente e do bem-estar

Barulho é um sério fator de impacto ambiental. Ele pode prejudicar direta ou 
indiretamente o bem-estar e a saúde de cada cidadão. Por isso a luta contra o 
barulho tornou-se uma importante parte da proteção ambiental. 

A situação:
Além da construção de novas vias de tráfego, também a expansão das vias 
existentes ganha crescente importância – especialmente em áreas suburbanas 
densamente povoadas em torno das regiões metropolitanas. Freqüentemente o 
problema consiste no fato de que, devido ao espaço limitado, quase não há 
possibilidade de ampliação das faixas de trânsito. Conseqüentemente o percur-
so tem de se orientar predominantemente no espaço existente, sendo necessá-
rio implementar medidas de adensamento ou compensação correspondentes 
em relação à área construída in-situ. Além disso, as crescentes larguras das vias 
de trânsito levam à construção de paredes anti-ruído ou muros-paredes combi-
nados cada vez mais altos. 

A conseqüência:
A proteção acústica ganha uma importância cada vez mais relevante em termos 
de custos e licenciamento. Alterações construtivas em vias de trânsito existentes 
ou a construção de novas vias estão ligadas à reivindicação do cidadão por 
medidas de redução de ruídos. Um aspecto decisivo para a obtenção de uma 
licença de construção é a implementação no planejamento, de modo sensível e 
preciso, de um grande número de exigências definidas nos regulamentos e nor-
mas. Há anos trabalhamos no planejamento e implementação de sistemas ativos 
de proteção anti-ruído, conduzindo um diálogo estreito e construtivo com pla-
nejadores especializados e peritos. A ênfase da atividade está na elaboração de 
soluções personalizadas de técnica acústica em vias de trânsito com densas 
áreas construídas adjacentes e no desenvolvimento de alternativas tecnica e 
economicamente otimizadas. 
 

Medidas de proteção contra ruídos em 
Freimann, Munique

Execução no âmbito do alargamento da 
autoestrada A9 para seis pistas, no interior 
da área urbana.
Elementos em forma de casca, pré-fabri-
cados em concreto com revestimento em 
alumínio de grande absorção, sobre postes 
de aço, vigas de torção e estacas.
Comprimento total: 2.600 m
Área total: 22.000 m²
Altura: até 9 m sobre a cota superior da 
pista de rodagem, ou 14 m sobre cota 
superior do terreno
SSF: Projeto de arquitetura e estruturas

“  Devido ao desenvolvimento contínuo da prática de 
projeto, do material, da logística e dos processos, 
aquilo que ontem era genial tornou-se hoje economi-
camente inviável. Por isso é-nos diariamente coloca-
do o desafio de procurar a novidade. O que poderia 
ser mais atrativo do que a nossa profissão?”

Ch. Schmitt
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Planejamento paisagístico 
e ambiental
O fundamento ecológico

A preservação de um meio ambiente digno para se viver é uma preocupação 
natural para os engenheiros que atuam com responsabilidade. Consciente disso, 
a SSF Ingenieure decidiu oferecer o planejamento paisagístico e ambiental, bem 
como paisagismo como parte integrante do seu leque de serviços próprios. Em 
parceria com o escritório Prof. Schaller UmweltConsult GmbH, estamos habilita-
dos a tratar com competência de todas as questões ambientais relevantes, den-
tro da própria empresa SSF Ingenieure.  

Com a constituição da Prof. Schaller UmweltConsult GmbH damos continuidade 
a uma cooperação bem-sucedida de muitos anos entre a SSF Ingenieure e o 
escritório de planejamento Prof. Dr. Schaller.  A nova empresa é especializada 
em planejamentos paisagísticos e ambientais e tem a sua sede em Munique, 
junto à SSF Ingenieure.

Especialmente projetos de infra-estrutura ou grandes construções exigem estu-
dos complexos de impacto ambiental, bem como considerações legais relativas 
à conservação de espécies, para se tornarem aptos a receber o licenciamento. 
O escritório Prof. Schaller UmweltConsult dispõe de abrangente experiência e 
contatos nacionais e internacionais nesta área.  A equipe conta também com a 
participação de biólogos, que com a sua experiência em planejamento e mape-
amento de proteção da natureza, dão suporte a clientes públicos e privados em 
todas as fases dos processos de licenciamento legalmente previstos, bem como 
na gestão de projeto. Adicionalmente, além dos serviços clássicos de paisagismo 
como a elaboração de projetos de jardins e áreas verdes, planos de remoção e 
recultivo, de conservação e desenvolvimento, também são prestados serviços 
de arquitetura paisagística, como o planejamento de espaços, design e execu-
ção. 

Para a análise de todas as questões ambientais está disponível um eficiente 
sistema de informação geográfica (ESRI-GIS) que dá suporte ao levantamento, 
processamento e análise dos dados ambientais, bem como à sua apresentação.

Pântano a sudoeste de Andechs

Conceito de desenvolvimento paisagístico 
da região de Munique (14), espectro de 
serviços prestados pelo Prof. Schaller 
UmweltConsult GmbH (Grupo SSF):
- Projeto paisagístico
- Parecer ambiental
- Fiscalização ambiental da intervenção
- Monitorização ambiental
- Planejamento ambiental
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Ferrovias  
Performance ideal em toda a linha

A base fundamental de qualquer sistema ferroviário é a sua infra-estrutura sub-
terrânea e viária. Projetos bem elaborados e uma execução da obra orientada 
para a qualidade otimizam a performance, tanto de trens de alta velocidade 
como de linhas de uso misto, redes de metrô ou trens urbanos. 

Infra-estruturas inteligentes nas linhas e estações, boa acessibilidade e quali-
dade de transporte duradoura são fatores decisivos para atender à demanda de 
modo sustentável, com conforto suficiente para os passageiros e uma operação 
eficiente e econômica. 

Nosso abrangente conhecimento e compreensão da interação dos inúmeros 
elementos presentes nas redes ferroviárias e suas interfaces nos possibilitam 
oferecer um suporte otimizado em todas as fases do seu projeto. 

A SSF presta abrangentes serviços nas áreas de engenharia civil e geotécnica 
para instalações ferroviárias – desde o projeto de trajetos, túneis e pontes, até 
estações e pontos de parada. Recorremos aqui a um grande patrimônio de ex-
periência nos setores de infra-estrutura ferroviária e métodos construtivos efi-
cientes, desenvolvidos sob medida para os requisitos da operação ferroviária 
(levantamento de pontes, método de escavação cut-and-cover, VFT®, VFT-WIB®). 
Projetamos trajetos de vias férreas para redes de alta velocidade, sistemas mas-
sa-mola e efetuamos cálculos acústicos e de vibrações. Em cooperação com 
nossos parceiros cobrimos a gama completa de temas relevantes para o setor 
ferroviário, como prognóstico de trânsito, equipamentos e tecnologia ferroviária, 
organização, operação e manutenção.

Construção da ligação ferroviária 
Nuremberga - Ingolstadt, Trecho norte

Construção da ligação ferroviária de alta 
velocidade no prolongamento do projeto 
VDE n.º8, de Berlim e de Erfurt até 
Nuremberga, assim como parte do eixo 
n.º 1 (Berlim-Verona-Palermo) da rede 
transeuropeia
Comprimento total: aprox. 35 km
SSF: Projeto e coordenação geral de 
todas as especialidades (em particular 
linhas, edifícios e estruturas, túneis, vias 
sem balastro, instalações técnicas 
ferroviárias, conformidade com transpo-
sição de vias e obstáculos)

4.980
Projetos 
ferroviários 
(Janeiro 2014)
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Rodovias 
A base de nossa mobilidade

A SSF Ingenieure presta serviços interdisciplinares de 
 planejamento e engenharia, bem como de projeto e ges-
tão de obras para todos os tipos de projetos rodoviários. 
Juntamente com a nossa empresa coligada Wagner-
+Partner e as divisões planejamento de espaços, plane-
jamento estrutural e geotécnica, oferecemos consultoria 
em engenharia para todas as fases de um projeto de 
infra-estrutura.

Nossa experiência e amplo leque de conhecimentos téc-
nicos nos permitem abordar o planejamento com solu-
ções inovadoras e eficientes na concepção de novas vias 
ou ampliações de auto-estradas, postos de abasteci-
mento e serviços, bem como na integração de infra-es-
trutura viária em aeroportos, estações ferroviárias, dis-
tritos industriais e comerciais.

A busca por sistemas de infra-estrutura de alta perfor-
mance cada vez mais complexos, com simultânea con-

sideração dos aspectos ambientais, promoveu uma níti-
da transformação na concepção e implementação de 
projetos viários e de trânsito. 

Aspectos como
– Prognóstico de trânsito
– Efeitos do trânsito
– Impacto e compatibilidade ambiental
- Análises múltiplas de custo-benefício
– Modos de ação regionais/inter-regionais 
–  Análise estrutural de espaços e análises da sensibili-

dade de espaços são importantes critérios para a via-
bilidade de obras de infra-estrutura e exigem elevado 
conhecimento técnico interdisciplinar na fase de pro-
jeto.

O Grupo SSF oferece, juntamente com os seus parceiros 
de cooperação, amplos serviços de consultoria e plane-
jamento nesta área. 

Construção de viaduto no nó de Neu-
farn, autoestrada A9

Em consequência do aumento do fluxo de 
tráfego, procedeu-se à reformulação do nó 
da autoestrada na zona norte de Munique. 
Construiu-se um viaduto em rampa 
ligando as vias provenientes do aeroporto 
e de Deggendorf com a autoestrada A9 
em direção a Munique. No âmbito desta 
obra foi necessário construir quatro pontes 
e adaptar algumas estruturas existentes.
SSF: Projeto de arquitetura e estrutura 
sem interrupção do tráfego

“ Estruturas transparentes e leves, construções claras e 
contidas, bem como a concepção cuidadosa de deta-
lhes construtivos, correspondem ao nosso esforço na 
busca da eficiência, funcionalidade e beleza.”

H. Wolf



Pesquisa e desenvolvimento formam a base para otimizar e projetar edificações 
e instalações de infra-estrutura de forma inovadora, visando eficiência, seguran-
ça e sustentabilidade. São enormes as possibilidades técnicas que resultam da 
combinação de novos materiais de construção, métodos de cálculo e processos 
de construção aperfeiçoados. 

Para poder atender de forma personalizada às solicitações dos contratantes de 
obras e construtoras, satisfazendo os respectivos requisitos de forma ideal, é 
importante não somente conhecer e dominar todos os processos de construção 
e técnicas construtivas atuais, mas também aperfeiçoá-las e desenvolvê-las 
constantemente. 

Na SSF Ingenieure criamos um departamento técnico próprio para o desenvol-
vimento de aplicações que, independentemente das obrigações dos negócios 
do dia-a-dia, se dedica a temas e questionamentos relativos ao aperfeiçoamen-
to e desenvolvimento de novos métodos e processos de construção. Um exce-
lente exemplo do desenvolvimento de um novo método de construção em nossa 
empresa, com a consequente implementação de uma ideia até o seu lançamen-
to no mercado, é o método de construção VFT®. Além disso, são realizados de-
senvolvimentos e aperfeiçoamentos constantes de determinadas técnicas e 
processos em diversas dimensões, também em nossas áreas técnicas operacio-
nais. 
Tudo começou há 25 anos atrás, com a primeira patente para o deslizamento de 
pontes - que há muito tempo já atingiu o “estado de arte” -, o método cut&cover 
na construção de pontes ferroviárias e cut&cover com ar comprimido na cons-
trução de túneis, bem como várias patentes alemãs e europeias para ferrovias 
de levitação magnética ou pedidos de patente para sistemas massa-mola. Com 
um grande número de pedidos de modelos de utilidade atuais (entre outros, 
VFT-WIB®, VTR®, enclausuramento acústico leve®), não paramos de aperfeiçoar 
tecnologias existentes e, através de etapas progressivas de modificação, tam-
bém criamos inovações. Uma criatividade em passos interligados, que às vezes 
são pequenos, porém sustentáveis.

Desenvolvimento de aplicações 
Criatividade em passos interligados

Método construtivo VFT-WIB® 
desenvolvido pela SSF

Vigas para superestruturas com um grau 
elevado de pré-fabricação, viga exterior de 
conexão para uma ponte integral em 
Vigaun / Áustria: distância entre vãos 
3x26,15 m, viga metálica previamente 
soldada, conectores com corte tipo 
barbatana (fin.cut-design), perfil HEM 
600x399, qualidade S460
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Recuperação 
No começo está a análise

A conservação, transformação e ampliação de edificações existentes é outra 
área central de nossas atividades. Examinamos e documentamos edificações, 
prédios e estruturas portantes. Queremos compreender e respeitar as obras para 
poder modernizá-las, transformá-las e ampliá-las de forma adequada e, caso 
necessário, poder recuperá-las.

Quando se trata de conservar estruturas construídas, ampliar edificações exis-
tentes ou integrá-las em novos projetos, bem como aumentar a sua durabilidade 
e capacidade funcional através de medidas básicas de recuperação, é impres-
cindível examinar as edificações, identificar danos e apontar deficiências.

Há muitos anos executamos inspeções, exame estrutural de edificações e os 
testes principais em edifícios, pontes, túneis e demais obras de engenharia. 

Para um programa concreto de recuperação e manutenção, bem como para a 
determinação dos recursos financeiros necessários, é preciso determinar o tipo, 
a abrangência e a seqüência das intervenções. A base de um catálogo de me-
didas desta natureza é a avaliação da edificação com o conhecimento exato do 
seu estado, incluindo os respectivos cálculos estruturais e de eficiência econô-
mica.

Nossa equipe dispõe de conhecimentos detalhados e experiência na área de 
exame estrutural e avaliação de edificações, além de estar equipada com a 
aparelhagem especializada de inspeção e ensaios. Isso possibilita uma verifica-
ção cuidadosa e meticulosa de edificações e elementos construtivos.

Elaboramos para você: 
–  Laudos técnicos, avaliações e recomendações relativas às estruturas portantes 

de pontes, túneis, prédios e edificações industriais 
–  Análises estruturais para transformações e acréscimos construtivos planejados
– Planejamento de reparos, licitações
– Serviços de gestão de projeto e de obras

Estação central de Dresden

Obras de manutenção geral e reconstrução 
das naves da gare.
O  projeto do arquiteto Sir Norman Foster é 
marcado pela camada de fibra de vidro 
revestida por uma película de PTFE 
(cobertura em membrana) sobre toda a 
área das naves da gare.
Área de implantação: 25.500 m²
Comprimento / largura total: aprox. 240 / 
122 m
Altura: aprox. 35 m
Área da cobertura: 30.000 m²
SSF: Planejamento e coordenação de todas 
as especialidades / Projeto de arquitetura e 
estruturas
Prêmio „Structural Award for Infrastructure 
2007“, Prêmio do Aço Alemão 2008 
(menção honrosa)
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Análise estrutural 
Otimização no nível mais elevado

Além da “clássica” elaboração de cálculos estáticos no âmbito da “Structural 
Engineerings”, para tarefas especiais são cada vez mais requisitados os exames 
de mecânica estrutural para o dimensionamento de elementos construtivos. Isso 
se aplica especialmente para a necessária simulação de processos de falha em 
vista das inconsistências em análises estáticas e dinâmicas decorrentes de não 
linearidades materiais.
Para isso a SSF Ingenieure dispõe de excelentes conhecimentos na área de 
análise estrutural com utilização do método de elementos finitos. Utilizamos 
exclusivamente software de última geração para a análise de estruturas portan-
tes e elementos construtivos nas mais diversas dimensões, propriedades de 
material e cargas.

Nosso leque de serviços analíticos compreende as seguintes áreas 
–  Análises estruturais e dimensionamento de elementos construtivos, oti-

mização de elementos construtivos 
–  Análises do esforço elástico linear de estruturas portantes e elementos 

construtivos (sob carga estática)  
e otimização de material 

– Análises não lineares de material e geometria 
–  Análises de estabilidade de estruturas portantes   

e elementos construtivos 
–  Análises de vibração incluindo freqüências próprias, análises de faixas de 

freqüência harmônicas e análises espectrais no período de tempo 
– Análises de fratura mecânica 
–  Análises dinâmicas abrangentes, incluindo ensaios de impacto, choque e 

queda 
–  Cálculos de fadiga para elementos construtivos individuais e áreas locais 

de atuação da carga, ensaios de tensão estrutural 
–  Análises MEF geotécnicas não lineares de obras complexas no subsolo 

levando em consideração as tensões primárias, histórico de cargas e 
interações solo-estrutura 

–  Simulações de avanço de túnel na construção de túneis para mineração 
em modelos planos e espaciais, com aplicação do método de rigidez e 
reação (método α)

Stadsbrug Nijmegen (Holanda)

A ponte rodoviária em Nijmegen transpõe 
o Waal por intermédio de uma ponte em 
arco com um vão de 285 m. O comprimento 
das pontes de acesso, com uma distância 
regular entre vãos de 42,5 m, atinge os 
294 m e os 679 m, respectivamente nos 
lados sul e norte.
O arco central, que sobre o rio assume um 
caráter de filigrana e junto dos aparelhos 
de apoio se decompõe num pórtico, 
apresenta uma altura de aprox. 60 m. Por 
intermédio dos seus tirantes cruzados, ele 
suporta o tabuleiro com cerca de 27 m de 
largura, cujo corte transversal é composto 
por uma laje mista aço-concreto sobre uma 
viga caixão metálica.
SSF: Plano de montagem da ponte em arco

SSF Ingenieure | Página 51 Serviços



Projetos PPP / BOT 
Avaliação segura de chances e riscos

Além das clássicas atividades de engenharia oferecemos abrangentes serviços 
de consultoria e suporte na área de PPP (parcerias público- privadas) e BOT 
(build-operate-transfer) e formatos similares. Estes vão desde a consultoria de 
gestão, desenvolvimento de projetos e direção de projetos, elaboração de aná-
lises técnicas de risco como um instrumento de apoio na tomada de decisão de 
financiamento, até a colaboração no desenvolvimento de modelos de financia-
mento. 

Como o poder público não dispõe de recursos financeiros suficientes para cobrir 
as diversas tarefas e tampouco consegue implementá-las em tempo hábil, o 
número de projetos PPP/BOT deve aumentar significativamente no médio prazo.

Conhecimentos fundamentados, experiências e idéias inovadoras – tudo isso 
nós temos! – são imprescindíveis para que os projetos potenciais possam ter 
seus riscos e chances técnicos e financeiros avaliados na fase de desenvolvi-
mento e proposta, de forma segura e orientada para o objetivo. 
Naturalmente, os projetos de grande porte na área de infra-estrutura trazem 
consigo uma série de riscos estratégicos e os mais diversos conflitos de plane-
jamento e operação. Estes devem ser identificados, avaliados e classificados de 
forma preventiva, de forma a garantir seqüências de processo sem falhas e se-
gurança de custos.

Na fase de proposta sugerimos tanto consórcios como bancos e seguradoras 
que financiam ou garantem projetos PPP com a segurança e o background ne-
cessários, seja em uma composição com empresas coligadas ou via acordos de 
joint-venture com empresas de consultoria nacionais/internacionais.

Resultado:
Como engenheiros independentes direcionados para o value engineering (aná-
lise de valor)podemos apoiá-lo com o nosso know-how e experiência de muitos 
anos em todos os setores da análise de risco, avaliação de viabilidade técnica e 
custos de investimento. 

Autoestrada A8, oeste, trecho Augburg 
– Ulm – Munique

Projeto piloto para a construção, manu-
tenção e operação de uma autoestrada na 
Alemanha, de acordo com o modelo 
operacional integrado numa parceria 
público-privada (Modelo A). Alargamento 
para seis pistas de rodagem num trecho 
com mais de 37 km, de Augsburg até 
Munique, com optimização do gradiente, 
52 km de trecho operacional (área conces-
sionada), com uma média diária de tráfego 
até 100.000 viaturas.
SSF: Projeto na fase de licitação, assim 
como projeto executivo elaborado pela 
Wagner Ingenieure GmbH (Grupo SSF) 
para a empresa concessionária. Neste 
trecho foram ainda executadas pela SSF 
Ingenieure inúmeras pontes pelo método 
construtivo VFT.
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„�O�nosso�objetivo�é,�em�estreita�cooperação�com�nossos�
clientes�e�com�base�na�confiança�mútua,�projetar�e�rea-
lizar�edificações�e�infraestruturas�de�elevada�qualidade,�
econômicas�e�sustentáveis.“

Kontakt 



Escritórios

www.ssf-ing.de

SSF München

SSF Ingenieure AG
Beratende Ingenieure im Bauwesen

Domagkstraße 1a | 80807 München
T + 49 (0)89 / 3 60 40 - 0 | F + 49 (0)89 / 3 60 40 - 100
muenchen @ ssf-ing.de

SSF Berlin

SSF Ingenieure AG
Beratende Ingenieure im Bauwesen

Schönhauser Allee 149 | 10435 Berlin
T + 49 (0)30 / 4 43 00 - 0 | F + 49 (0)30 / 4 43 00 - 60 0
berlin @ ssf-ing.de

SSF Halle

SSF Ingenieure AG
Beratende Ingenieure im Bauwesen

Schillerstrasse 46 | 06114 Halle
T + 49 (0)345 / 21 14 - 0 | F + 49 (0)345 / 21 14 - 80 0
halle @ ssf-ing.de

SSF Köln

SSF Ingenieure AG
Beratende Ingenieure im Bauwesen

Severinstraße 235 – 239 | Kleine Spitzengasse 2 – 4 (Eingang) | 50676 Köln
T + 49 (0)221 / 93 29 87 - 0 | F + 49 (0)221 / 93 29 87 - 29
koeln @ ssf-ing.de

SSF Munique
Sede da SSF Ingenieure AG
na Domagkstraße, em Munique

Sede do Grupo SSF, Munique
Baugeologisches Bauer GmbH
Prof Schaller Umwelt Consult GmbH
Wagner Ingenieure GmbH

Sede da Lang Hugger Rampp GmbH 
Arquitetos
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O Grupo SSF 

Queremos oferecer-lhe o serviço mais abrangente, diversificado e orientado ao 
cliente com soluções integradas sob medida. Com esse objetivo juntaram-se à 
SSF Ingenieure AG as seguintes empresas:

Baugeologisches Büro Bauer GmbH 
Terrenos para construção | Geologia | Geologia hídrica 

Domagkstraße 1a | 80807 München | Alemanha
T + 49 (0)89 / 3 60 40 - 46 5 | F + 49 (0)89 / 3 60 40 - 54 65
markus.bauer @ baugeologie.de | www.baugeologie.de

Prof. Schaller UmweltConsult GmbH 
Planeamento ambiental | paisagismo | pareceres ambientais 

Domagkstraße 1a | 80807 München | Alemanha
T + 49 (0)89 / 3 60 40 - 32 0 | F + 49 (0)89 / 3 60 40 - 53 20
info @ psu-schaller.de | www.psu-schaller.de

Wagner Ingenieure GmbH 
Planeamento de infraestruturas rodoviárias

Domagkstraße 1a | 80807 München | Alemanha
T + 49 (0)89 / 68 08 96 - 3 | F + 49 (0)89 / 68 08 96 - 59
kontakt @ wagner-ingenieure.com | www.wagner-ingenieure.com

Europrojekt Gdańsk S.A. 
Planeamento de infraestruturas rodoviárias | engenharia civil

ul. Nadwislanska 55 | 80-680 Gdansk | Polônia
T + 48 (0)58 / 3 23 99 - 99 | F + 48 (0)58 / 3 23 99 - 98
europrojekt @ europrojekt.pl | www.europrojekt.pl

S.C. SSF – RO s.r.l. 
Engenharia civil

Str. Splai Tudor Vladimirescu Nr. 12, Ap. 6 | 300.195 Timisoara | Romênia
T + 40 (0)256 / 20 10 21 | F + 40 (0)745 / 60 73 25
office @ ssf.ro | www.ssf.ro

PEC + S Planning, Engineering, 
Consulting + Services GmbH
Consultoria e supervisão para o mercado chinês

Domagkstraße 1a | 80807 München | Alemanha
T + 49 (0)89 / 3 60 40 - 45 5 | F + 49 (0)89 / 3 60 40 - 54 55
mscholz @ ssf-ing.de

PEC + S Beijing Planning, Engineering, 
Consulting + Services Ltd.
Representação da PEC + S na China

6 / F TongGuang Mansion | No. 12 Nong Zhan Nan Li 
Chaoyang District | 100026 Beijing | China
T + 86 (0)10 / 65 38 - 93 89 | F + 86 (0)10 / 65 38 - 93 90 
beijing @ pecs-asia.com

SSF do Brasil  
Consultores e Projetistas em Engenharia Ltda.
Consultoria para o mercado brasileiro

Continental Square | Rua das Olimpíadas 205, 4° andar
Vila Olímpia | 04551 - 000 São Paulo | Brasil
T / F + 55 11 3728 9479 
contato @ ssf-eng.com.br | www.ssf-eng.com.br
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Filiações 

A SSF Ingenieure está filiada nas seguintes câmaras e associações  
profissionais:
– BAB – Berufsverband freischaffender Architekten und Bauingenieure e. V.
– Bayerische Ingenieurekammer-Bau
– FIDIC – International Federation of Consulting Engineers
– DBV – Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.
– DVWG – Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e. V.
– FGSVI – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.
– Freunde des Bauingenieurwesens der TU Dresden e. V.
– IABSE – International Association for Bridge and Structural Engineering
– IAI – Industrieallianz für Interoperabilität e. V.
– Ingenieur Baukunst e. V.
– VDEI – Verein Deutscher Eisenbahn-Ingenieure e. V.
– VDI – Verein Deutscher Ingenieure e. V.
– VBI – Verband Beratender Ingenieure
–  VSVI Bayern e. V., VSVI Berlin-Brandenburg e. V., VSVI Sachsen-Anhalt  

e. V. – União dos engenheiros de estradas e tráfego na Baviera, em Berlin  
e Brandenburgo, na Alta-Saxônia

Além disso, a nossa empresa está envolvida em importantes grêmios 
profissionais:
AHO Comissão para as tabelas de honorários das associações e câmaras de 
engenheiros e arquitetos
– Comissão profissional de estruturas de engenharia / projeto estrutural

Câmara dos engenheiros da Baviera 
– Grupo de trabalho para a cooperação e negócios externos
– Grupo de trabalho para a inovação na engenharia civil
– Comissão de formação
– Comissão de engenheiros contratados e trabalhadores públicos

VDEI – Verein Deutscher Eisenbahn-Ingenieure e. V.
Grupo de trabalho conjunto das associações de engenheiros para a const-
rução ferroviária VDEI Grupo de trabalho para a engenharia  construtiva

Fábrica de comboios de alta velocidade 
(ICE), em Leipzig

Construção de um novo pavilhão para 
montagem das composições, incluindo 
edifício administrativo
Arquitetos: Lang Hugger Rampp GmbH 
Architekten 
Área de implantação: 11.200 m² 
Distância entre vãos da cobertura: 
aprox. 65 m
Comprimento / Largura total:  
aprox. 91 m / 74 m 
Altura: aprox. 18,5 m 
SSF: Planejamento geral, projeto de 
arquitetura e estruturas
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Resumo informativo

BMW World, Munique

Espaço de lazer, eventos e entrega de 
veículos da BMW
Arquitetos: Coop Himmelb(l)au Wolf D. 
Prix / W. & Partner ZT Dreibholz GmbH 
SSF:  Projeto executivo de arquitetura e 
estruturas, fiscalização, organização e 
gestão da obra

Sede principal Sede principal Munique, Alemanha

Endereço Endereço SSF Ingenieure AG, 
Beratende Ingenieure im Bauwesen,
Domagkstraße 1a, 80807 München

Telefone e Fax + 49 (0)89 / 3 60 40 - 0 
+ 49 (0)89 / 3 60 40 - 100

E-Mail-Adresse muenchen @ ssf-ing.de

Internet www.ssf-ing.de

Número de escritórios na 
Alemanha Quatro 

Quatro

Escritórios Munique, Berlim, Halle, Colônia

Países onde a SSF possui 
representações

Brasil, China, Polônia, Romênia

Empregados aprox 230 (01 / 2014)

Ano de fundação 1971 (Schmitt & Stumpf GbR)

Conselho de Supervisão / 
Comissão Executiva

V. Schmitt, D. Stumpf, W. Frühauf / 
C. Schmitt, A. Braun, H. Wolf

Segmentos de mercado Estruturas, edificações, infra-estrutura de 
transportes, instalações industriais

Serviços Planejamento e gerenciamento integral 
de projetos nas áreas de Engenharia Civil, 
Planejamento Estrutural e Geotecnia

Forma jurídica Sociedade por ações

Registro comercial Tribunal da Comarca de Munique, HRB 
189061

Nº Id. Fiscal [UE] DE 129 472 191

Sistema de gestão de qualidade Certificação conforme DIN EN 
ISO 9001:2008 Seguro de Responsabilidade 
Técnica VHV Versicherungen; Hannover 
Apólice para danos morais e materiais
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„  A infraestrutura de um país é como uma impressão digital, a qual, além da 
pura funcionalidade e economia, também oferece testemunho sobre a consci-
ência ecológica vigente. A qualidade formal colocada na concepção de estra-
das, pontes e túneis reflete o postura cultural de uma nação. Uma estrada 
bem feita e adaptada à paisagem, uma ponte graciosa e bem proporcionada 
ou uma estação ferroviária generosa e convidativa à permanência, influen-
ciam a vida de muitas pessoas numa região. A construção molda a forma. Nós 
engenheiros, arquitetos, paisagistas e construtores, bem como todos os ou-
tros intervenientes no setor da construção, somos por isso chamados a traba-
lhar em conjunto na busca das melhores soluções.”




