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RESUMO 

 

Estima-se que diversas pontes do meio rural que fazem a ligação de pequenas comunidades 

apresentam-se em condições inadequadas de conservação. O presente trabalho tem a 

finalidade de realizar uma análise do estado de conservação de pontes de vias rurais do 

município de Videira (SC), identificando as principais patologias relacionadas a este tipo de 

estrutura, promovendo um diagnóstico e apresentando os principais resultados observados. 
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ABSTRACT  

 

It is estimated that various bridges of the rural environment that make the connection of small 

communities present in inadequate conditions of conservation. The present work has the 

purpose to perform an analysis of the state of conservation of the rural roads of bridges 

municipality of  Videira (SC), identifying the main pathologies related to this type of 

structure, promoting a diagnosis and presenting the main results observed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As obras de engenharia, desde as mais simples, até aquelas de maior complexidade 

estrutural e construtiva, quer seja pelas características construtivas, qualidade dos materiais 

empregados, ou ações do meio ambiente no qual estão inseridas e dentre diversos outros 

fatores, possuem uma vida útil que irão garantir a sua funcionalidade e segurança. Tal período 

poderá ser atendido, superado ou reduzido de acordo com o tratamento  dispensado a essas 

estruturas. 

Estima-se que diversas pontes do meio rural que fazem a ligação de pequenas 

comunidades apresentam-se em condições inadequadas de conservação.  

Desta forma, o presente trabalho tem a finalidade de realizar uma análise do estado de 

conservação de pontes de vias rurais do município de Videira (SC), realizando uma pesquisa 

bibliográfica  referente a pontes, principais patologias relacionadas a este tipo de estruturas, 

promovendo um diagnóstico através de  levantamento “in loco” das principais patologias 

existentes em três pontes   de vias rurais do município de Videira - SC e apresentando os 

principais resultados observados. 

  

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Genericamente, ponte é toda a obra necessária para manter a continuidade de uma via 

quando existe algum  tipo de obstáculo (VITÓRIO, 2002). De uma maneira em geral, há um 

consenso em caracterizar como ponte uma obra destinada a transpor um obstáculo constituído 

por água. Quando este obstáculo não é constituído por água, então denomina-se viaduto. 

Silva et al. (2014), relata que a grande maioria das pontes da malha rodoviária 

nacional são da década de 60 e não foram realizadas intervenções necessárias  para atender às 

necessidades atuais e que em função do uso, mudanças do tráfego de veículos, aumento da 

carga transportada, ocorrência de acidentes de trânsito, ação de agentes deletérios como 

chuvas, variações térmicas, água do mar e dos rios, dentre outros, são fatores que provocam 

agressão na estrutura.  Assim, a combinação desses fatores, podem e, em grande parte dos 

casos, levam ao surgimento de patologias evidentes quando se observa mais atentamente uma 

estrutura.  

Souza e Ripper (1998), consideram que pode ser designado genericamente por 

patologia das estruturas, como sendo   o novo campo da Engenharia das Construções que se 



 

ocupa do estudo das origens, formas de manifestação, consequências e mecanismos de 

ocorrência das falhas e dos sistemas de degradação das estruturas. 

A  Norma DNIT 090/2006 – ES,  estabelece  as  causas físicas e químicas da 

deterioração do concreto.  

Segundo esta Norma, as causas físicas podem ser agrupadas em duas categorias:  

a) Desgaste Superficial, ou perda de massa devida à abrasão, à erosão e à cavitação;  

b) Fissuração, devidas a gradientes normais de temperatura e umidade, a pressões de 

cristalização de sais nos poros, a carregamento estrutural e a exposição à extremos de 

temperaturas, tais como congelamento ou fogo.  

As causas químicas da deterioração do concreto podem ser agrupadas em três 

categorias:  

a) hidrólise dos componentes da pasta de cimento por água pura;  

b) trocas iônicas entre fluidos agressivos e a pasta de cimento; 

c) reações causadoras de produtos expansíveis, tais como expansão por sulfatos, 

reação álcali-agregado e corrosão da armadura no concreto. 

 

Conforme evidencia Ribeiro (2014), o ácido carbônico (H2CO3) formado através de 

reação química do gás carbônico com a água, embora seja um ácido fraco, ocasiona a 

carbonatação do concreto, o qual é responsável pela deterioração desse material. Esse 

processo é facilitado  quando a qualidade do concreto não é adequada, sendo que pequenas 

espessuras de recobrimento, elevada relação água/cimento, reduzidas quantidade de cimento e 

ciclos de umedecimento e secagem, são condições que favorecem a velocidade de 

carbonatação. 

Para Helene (2010), quando a carbonatação penetra no cobrimento a partir da 

superfície do concreto, chegando até a superfície da armadura, inicia-se a corrosão do aço 

despassivado, com uma velocidade que depende das condições ambientais. Os produtos da 

corrosão, ocupam um volume de duas a seis vezes superior ao do ferro do qual proveem, 

levando a degradação que pode atingir condições capazes de comprometer a estabilidade da 

estrutura. 

 

2.1 METODOLOGIA E MATERIAL  

 

Para o estudo de patologia de pontes, foi  realizada revisão bibliográfica através de 

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, literatura de  livros,   revistas  



 

 científicas, artigos científicos relacionados à área de pontes e patologia das construções. 

  A inspeção foi realizada em três pontes de vias rurais do município de Videira/SC, 

tendo sido realizado vistoria “in loco”, com um total de três visitas e conzuduzida de forma 

sistemática e ordenada, com ispeção de toda a parte estrutural.  

2.2 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 
As pontes estudadas estão situadas nas localidades de rodovia Luiz Viecelli (estrada 

para o Distrito de Anta Gorda), linha XV de Novembro e Passo da Felicidade.   

As mesmas serão denominadas pontes 1, 2 e 3, respectivamente. 

2.2.1 – Caracterização das pontes estudadas 

 
 A tabela 01 apresenta as principais características e dimensões das pontes vistoriadas. 
 

Tabela 01 – Características e dimensões das pontes estudadas 
Ponte  Idade (anos) Extensão (m) Largura 

total(m) 
Largura da Pista 
de Rolamento 
(m) 

Classe 
(TB)¹ 

1 30 53,00 5,50 4,00 30-45 
2 31 72,00 4,38 3,50 30-45 
3 6 25,20 4,00 4,00 30-45 

Fonte: Dados da pesquisa 

¹ Classe suspeita, visto que não foi possível encontrar dados oficiais referente a este valor. 

 

As patologias identificadas são apresentadas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 01 – Patologias identificadas nas pontes avaliadas 

Elemento estrutural Ponte 1  Ponte 2  Ponte3  

Pista de rolamento Sem dano aparente Apresentando 
desgaste por 

abrasão 

Acúmulo de terra 
sobre a pista 

Tabuleiro 

 

 

 

 

 

Sem dano aparente Exposição da 
armadura em alguns 

pontos 

Exposicão da 
armadura na 

ligação da base da 
defensa com o 

tabuleiro 
 
 
 

Elemento estrutural Ponte 1 Ponte 2 Ponte3  

Guarda corpo Sem dano aparente Desplacamento do 
concreto; exposição 

da armadura e 
corrosão 

Deterioração do 
concreto; exposição 

da armadura; 
presença de 

musgos e liquens 
Pilares Desplacamento do 

concreto com 
exposição da 
armadura e 
corrosão 

Sem dano aparente Falhas de 
concretagem com 

exposição de 
armadura e 
corrosão 

Encontros Segregação do 
concreto, trincas 

Presença de trincas Segregação do 
concreto, trincas 

Alas Segregação do 
concreto 

Presença de trinca 
na junção da ala 

com encontro com 
exposição da 
armadura e 
corrosão 

Presença de trinca 
na junção da ala 
com encontro 

Transversinas Sem dano aparente Falhas de 
concretagem com 

exposição de 
armadura 

Falhas de 
concretagem com 

exposição de 
armadura e 
corrosão 

Sistema de 

drenagem 

Ausente Problemas de 
entupimento por 

detritos 

Sem dano aparente 

Fonte: Dados da pesquisa 

 



 

 

          Figura 01 - Desplacamento em pilar da ponte 1 com exposição da armadura 

 

            

Figura 02 - Danos causados por abrasão na pista de rolamento, exposição da armadura  do 
tabuleiro e detritos em junta de dilatação da ponte 2 

 

 

Figura 03 - Detalhe do guarda-corpo quebrado da ponte 2 



 

 

Figura 04 - Rachadura em encontro da ponte 3 com abertura de 50mm 

           

 

Figura 05 - Rachadura na junção da ala com encontro  da ponte 3 com abertura de 26cm    na 
parte superior e terminando em forma de cunha na base 

 

3. CONCLUSÃO  

 

A  pesquisa realizada, cujo  objetivo foi avaliar o estado de conservação de três pontes  

em vias rurais do município de Videira-SC, possibilitou concluir que as pontes estudadas 

apresentam diferentes patologias.   

No que se refere à questão de segurança da estrutura, a ponte com problemas mais 

evidentes foi a ponte localizada na localidade de Linha Passo da Felicidade, na divisa do 

município de Videira e Tangará. A avaliação realizada permitiu identificar problemas de 

trincas no elemento de contenção do solo localizado na cabeceira da ponte no lado 

pertencente a Tangará e que necessita maiores cuidados. 



 

As outras patologias verificadas nas três pontes, a princípio, não causam 

comprometimento da estrutura, porém necessitam de um cronograma de monitoramento, 

manutenção e intervenções no sentido de assegurar a vida útil da estrutura e segurança dos 

usuários. 

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se a avaliação das pontes 

constituídas por estrutura de madeira, o que não fez parte do presente estudo, porém, 

representa um grande número desse tipo de estrutura, sendo bastante comum a sua presença 

no meio rural. 
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