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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. 
Procedimentos como a inclusão de um cronograma de manutenção preventiva, 
bem como intervenções, quando detectadas anormalidades quanto ao 
desempenho e funcionamento adequado de uma estrutura, podem evitar custos 
extras e comprometimento da segurança desta para os usuários. O presente 
trabalho tem a finalidade de realizar uma análise do estado de conservação de três 
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 e apresentando os principais resultados 
observados. A fundamentação teórica que orientou a pesquisa,  ocorreu através 
consultas à Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 
literatura de livros, revistas científicas, artigos científicos relacionados à área de 
pontes e patologia das construções. Após a conclusão  do embasamento teórico, 
procedeu-se a uma investigação in loco para avaliação das patologias  das três 
pontes estudadas. Finalizada a fase investigativa, foram então compilados os 
resultados obtidos, os quais permitiram verificar a existência de diferentes 
patologias nas estruturas analisadas, tendo sido também  apresentadas soluções 
viáveis para a correção de tais problemas, garantindo a funcionalidade da 
estrutura, bem como a continuidade do tempo de vida útil e segurança  para os 
usuários. 
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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. 
Procedures such as the inclusion of a preventive maintenance schedule, as well as 
interventions, when detected abnormalities in performance and proper functioning 
of a structure, can avoid additional costs and security compromise this for users. 
The present work has the purpose to perform an analysis of the state of 
conservation of three bridges of rural roads of the municipality of Videira (SC), 
performing a literature search for bridges, main pathologies related to this type of 
structures, promoting a diagnosis and presenting the main results observed.  The 
theoretical basis that guided the research, occurred through consultations to the 
standards of the Brazilian Association of Technical Norms - ABNT, literature of 
books, journals, scientific articles related to the area of bridges and pathology of 
constructions. After completion of the theoretical foundation, an investigation was 
made in loco for evaluation of pathologies of the three bridges studied. Finalized the 
investigative stage, were then compiled the results obtained, which allowed check 
the existence of different pathologies in the analyzed structures, having been also 
presented viable solutions for the correction of such problems, ensuring the 
functionality of the structure, as well as the continuity of life and safety for users. 

 
Keywords: Bridges, conservation, security. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em grandes metrópoles ou em regiões mais afastadas, com relevo 

acidentado e ocorrência de rios, córregos, a população necessita realizar a travessia 

de um ponto a outro, movimentando cargas,  matéria prima, produtos agrícolas e 

manufaturados  de uma maneira em geral, com a finalidade de garantir a 

continuidade da cadeia produtiva, a prestação de serviços e o atendimento às 

necessidades daqueles que vivem naquele local.  

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 um 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 e apresentando os principais 

resultados observados. 
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1.1  APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Tem-se observado que, em muitos casos, não existe um programa de 

inspeção, no qual deveriam ser verificados, catalogados e inclusos em um  

cronograma de manutenção preventiva de edificações  ou  obras de arte especiais, 

como é o caso de pontes, túneis e viadutos, evitando assim custos extras e 

comprometimento da segurança para os usuários. 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 estudo  a ser desenvolvido no segundo semestre do ano de 

2015, tem a finalidade de realizar uma revisão bibliográfica sobre pontes e patologia 

das construções e no primeiro semestre do ano de 2016, deverá se feito uma 

análise do estado de conservação de pontes de vias rurais do município de Videira 

(SC),caracterizando as  principais patologias relacionadas a este tipo de estruturas, 

promovendo um diagnóstico e apresentando os principais resultados observados. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Quais são as principais patologias presentes em pontes de concreto de  vias 

rurais do município de Videira - SC? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

  Identificar as patologias que ocorrem nas construções, se faz necessário no 

sentido de poder aprimorar  técnicas construtivas, qualificar a mão de obra para 

execução, prever problemas futuros ainda durante a fase de projeto, evitando custos 

adicionais com recuperação, obras de reforço, evitando inconvenientes, garantindo o 

uso adequado e maximizando o período de utilização da estrutura. 

 Helene et al. (2011), considera que através do conhecimento da durabilidade 

e dos métodos de previsão da vida útil das estruturas de concreto, pode-se prevenir 

manifestações patológicas precoces, importante para reduzir riscos de fissuras, 

corrosão, expansões, entre outros problemas nas estruturas. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o estado de conservação, através de perícia, de algumas pontes 

concreto armado de pequeno e médio porte,  em vias rurais na região de Videira - 

SC. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• TCC 1 - Realizar uma revisão  bibliográfica referente a pontes e patologia 

das construções; 

• TCC 2 - Fazer um levantamento “in loco” das principais patologias existentes 

em três pontes   de vias rurais do município de Videira - SC; 

• TCC 2 - Sugerir soluções viáveis para o tratamento das  patologias 

identificadas. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Conceitos Preliminares 

 

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. 

Odebrecht (2002), considera que quando a obra permite a continuidade da 

via, com elevação da estrutura, cruzando um obstáculo em mesmo nível, por 

exemplo, outra via, esta obra recebe o nome de elevado.  

A NBR 10839 (ABNT, 1989), considera obras de arte especiais tais como 

pontes, viadutos, passarelas, túneis, bueiros, muros de grande porte, cortinas 

atirantadas e outras obras de arte, que pelas  suas proporções  e características 

peculiares requerem projeto específico . 

O Manual de projetos de obras de arte especiais (DNIT, 1996), menciona que 

as obras de arte especiais, apresentam premissas que devem ser observadas 

durante a fase de projeto,  estando em níveis elevados, ou em curvas horizontais  e 

verticais, forças a vencer, obstáculos com grande ângulo formado pelas direções de 

uma ponte, de um viaduto ou de obstáculo transposto.   

O Manual de projetos de obras de arte especiais (DNIT, 1996), menciona que 

existem fatores como  deficiências de projeto, defeitos de construção e conservação 

inadequada, como obras estreitas, obras curtas, obras com extremos em balanço 

muito flexíveis, aterros mal compactados ou em processo de adensamento e 

drenagem insuficiente ou mal cuidada; fatores estes que levam  o usuário sentir-se 

desconfortável e inseguro ao transitar por uma obra de arte em uma rodovia. 

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 



14 

 

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.  

Mendes (2009), através de dados obtidos de  órgãos federais e empresas 

responsáveis por rodovias federais em regime de  concessão, constituiu  um 

cadastro com 5.619 pontes, com dados variados que vão desde  pontes onde 

constam apenas o nome, localização, extensão e largura, até pontes  com 

informações que incluem resultados de inspeções realizadas, croquis e fotos. A 

pesquisa realizada por este autor permitiu concluir que: 

 

a) 70% das pontes possui idade superior a 30 anos; 

b) 63% das pontes têm extensão inferior a 50,0 m; 

c) 79% das pontes possuem largura total inferior a 12,0m, considerada  

estreita pelo padrão atual; 

d) 94% das pontes possuem sistema estrutural em viga de concreto armado 

ou protendido; 

e) 90% das pontes foram projetadas com trem tipo de 240,0 KN ou de 360,0 

KN; 

f) 50% das pontes possuem apenas um vão com dois balanços; 

g) 93% das pontes possuem vão máximo inferior a 40,0 m. 

 

É possível inferir que existe um significativo percentual de pontes com idade 

de construção,  padrões e características construtivas que precisam ser verificadas à 

fim de atender à novas necessidades, aumento da frota, carga transportada e estado 

de conservação dessas estruturas. 

 

2.1.2 Principais Elementos Constituintes de Pontes 

 
 Segundo Odebrecht (2002), as pontes podem ser separadas em três partes 

principais: infra-estrutura, meso-estrutura e super-estrutura. 

a) Super-estrutura: pista de rolamento, passeio, guarda-corpo, guarda-rodas, 

barbacã (elemento que separa a pista de rolamento das faixa utilizada por 
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pedestres), revestimento, lajes centrais, lajes em balanço, vigas principais ou 

longarinas, vigas secundárias ou transversinas. 

b) Meso-estrutura: estrutura intermediária que recebe as cargas verticais e 

horizontais da super-estrutura  e a transmite para a infra-estrutura. É 

composta por: aparelho de apoio, pilares, vigas de ligação ou vigas travessas 

e estruturas de contenção de solo (cortinas). 

c) Infra-estrutura: é composta pelos elementos estruturais com função de 

receber as cargas da super-estrutura  e meso-estrutura e transmiti-las ao 

solo. É composta por: sapatas ou blocos, blocos de coroamento, estacas, 

tubulões e vigas de ligação. 

 

 Segundo Vitório (2002), em determinados tipos de obras, existe ainda 

elementos chamados encontros, que recebem as cargas provenientes da 

superestrutura e fazem a contenção dos aterros, nas extremidades da ponte e  

atendendo  a solicitações de empuxos horizontais causados por esses aterros. 

 
Figura 1– Representação de ponte com presença de encontro nas  extremidades 

 

Fonte: ( VITÓRIO,2002, adaptado). 
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Figura 2– Representação dos principais elementos constituintes de pontes 

 

Fonte: (ODEBRECHT,2002, adaptado) 
 
 

 

Figura 3 – Representação dos principais elementos  constituintes da seção 
longitudinal das pontes 

 
Fonte: (Debs e Takeya, 2003, adaptado) 
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Quadro 1 - Elementos e dimensões constituintes das pontes 

Elemento ou dimensão  Descrição  
Pista de rolamento Largura disponível para o tráfego normal 

de veículos ou pedestre, que pode ser 
subdividido em faixas. 

Acostamento Largura adicional a pista de rolamento 
utilizada em casos de emergência pelos 
veículos. 

Defensa Elemento de proteção aos veículos, 
paralelo ao acostamento. 

Passeio Largura adicional destinada 
exclusivamente ao tráfego de pedestres. 

Guarda-roda Elemento destinado a impedir a invasão 
dos veículos no passeio. 

Guarda-corpo Elemento de proteção aos pedestres. 
Viga principal ou longarina Elemento destinado a vencer o 

obstáculo. 
Viga secundária Elemento transversal às vigas principais 

destinado a evitar efeitos secundários 
das vigas principais e redistribuir os 
esforços. 

Tabuleiro Elemento de placa destinado a receber a 
ação direta dos veículos e pedestres. 

Comprimento da ponte ou vão 
total 

Distância medida horizontalmente 
segundo o eixo longitudinal, entre as 
seções extremas da ponte. 

Vão, vão teórico ou tramo Distância medida horizontalmente entre 
os eixos de dois suportes consecutivos. 

Vão livre Distância entre faces de dois suportes 
consecutivos. 

Altura da construção Distância entre o ponto mais baixo e o 
mais alto da superestrutura. 

Altura livre Distância entre o ponto mais baixo da 
superestrutura e o ponto mais alto do 
obstáculo. Pode variar conforme os 
dados hidrológicos no caso do obstáculo 
ser um rio ou canal conforme Gusmão 
Filho (2003). 

Fonte: Adaptado de Sartori (2008) apud  Debs e Takeya (2003). 

               
 

2.1.3 Classificação de Pontes 

 
 De acordo com Debs e Takeya (2009), as pontes podem ser classificadas 

segundo vários critérios; os mais importantes são os seguintes: 
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a) Quanto ao material da superestrutura: 

 Pontes de madeira; 

 Pontes de alvenaria 

 Pontes de concreto simples; 

 Pontes de concreto armado; 

 Pontes de concreto protendido; 

 Pontes de aço; 

 Pontes mistas (concreto e aço). 

b) Quanto ao comprimento: 

 Galerias (bueiros) - de 2 a 3 metros; 

 Pontilhões - de 3 a l0 metros; 

 Pontes - acima de l0 metros. 

c) Quanto à natureza do tráfego: 

 Pontes rodoviárias; 

 Pontes ferroviárias; 

 Passarelas (pontes para pedestres); 

 Pontes aeroviárias; 

 Ponte-aquetudos; 

 Pontes mistas. 

d) Quanto ao desenvolvimento planimétrico: 

 Pontes Retas - possuem eixo reto e subdividem-se em ortogonais e 

esconsas; 

 Pontes Curvas – possuem eixo curvo. 

e) Quanto ao desenvolvimento altimétrico: 

 Pontes Retas: podendo ser horizontal ou em rampa 

 Pontes Curvas: podendo ser em tabuleiro côncavo ou tabuleiro convexo 
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f) Quanto ao sistema estrutural da superestrutura: 

 

 Ponte em viga – podendo ser vigas isostáticas  ou  hiperestáticas de seção 

constante ou variável e variando a seção em  forma retangular, T, L invertido 

ou caixão; 

 Ponte em pórtico – sistema no qual as vigas do tabuleiro são contínuas 

com os pilares; 

 Ponte em arco - nestas estruturas os esforços predominantes são normais 

de compressão, agindo simultaneamente ou não, com momentos fletores; 

 Ponte pênsil e estaiada – suspensas por cabos, podendo vencer grandes 

vãos; 

g) Quanto à seção transversal: 

 Ponte de laje: podendo ser maciça ou vazada; 

 Ponte de viga: podendo ser seção T ou seção celular 

h) Quanto à posição do tabuleiro: 

 Ponte com tabuleiro superior; 

 Ponte com tabuleiro intermediário; 

 Ponte com tabuleiro inferior. 

i) Quanto ao processo de execução: 

 construção com concreto moldado no local, com cimbramento fixo; 

 construção com elementos pré-moldados; 

 construção com balanços sucessivos; 

 construção com deslocamentos progressivos.                                              

 

2.1.4 Propriedades e Caraterísticas do Concreto 

 

Araújo (2014), define concreto como sendo o material resultante da mistura 

dos agregados (naturais ou britados) com cimento e água. Em função de 

necessidades específicas, são acrescentados aditivos químicos (retardadores ou 

aceleradores de pega, plastificantes e superplastificantes, etc.) e adições minerais 
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(escórias de alto-forno, pozolanas, fíllers calcários, microssílica, etc.) que melhoram 

as características do concreto fresco ou endurecido. 

Para Fusco (2008), sendo o concreto um material essencialmente poroso, 

isso poderá comprometer a sua durabilidade. Em estruturas de concreto aparente 

esta porosidade pode permitir o ataque do meio ambiente, no qual o CO2 produz o 

efeito de carbonatação, com risco de corrosão das armaduras. 

Frequentemente, em obras de pequeno porte em que o concreto é feito na 

própria obra, é possível observar problemas de falhas de concretagem, concreto 

com baixa resistência, dentre outros, decorrentes da falta de controle tecnológico 

que vai desde a fase de preparação do concreto até o lançamento, adensamento e 

cura do mesmo. 

Referente ao concreto endurecido, Araújo (2014) considera que sua 

resistência depende de vários fatores, como o consumo de cimento e de água da 

mistura, o grau de adensamento, os tipos de agregados e de aditivos, entre outros.  

Além disso, concreto também possui a função de proteção das armaduras contra 

corrosão, garantindo a durabilidade da estrutura, sendo necessário que haja um 

cobrimento mínimo de concreto, o que também  depende da agressividade do meio. 

 

2.1.5 Patologia das Estruturas 

 

2.1.5.1 Conceitos 

 

 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. 

Segundo Helene (1992), a área da engenharia que cuida das patologias é 

compreendida como a parte da engenharia que estuda os sistemas, mecanismos, 

causas e origens dos defeitos das obras civis, ou seja, é o estudo das partes que 

compõem o diagnóstico do problema. 
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2.1.5.2 Durabilidade 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2003), no item 6.2.1, considera que por vida útil de 

projeto, entende-se o período de tempo no qual se mantém a característica da 

estrutura de concreto, desde que atendidos os requisitos de uso e manutenção 

estabelecidos pelo projetista e pelo construtor, bem como das disposições de 

execução dos reparos necessários ao longo do tempo, decorrentes de danos 

acidentais. 

Neste sentido, fica evidente a importância da  utilização adequada para a qual 

foi projetada a estrutura, além de intervenções para reparação de danos, quando da 

ocorrência de sinistros. 

Para Araújo (2014), o termo vida útil de projeto se refere ao período de tempo 

em que a estrutura é capaz de desempenhar bem as funções para as quais foi 

projetada, sem necessidade de reparos, não se confundindo com o tempo de vida 

útil total. O tempo de vida útil total corresponde ao período de tempo que vai até a 

ruptura total ou parcial da estrutura. Geralmente, a vida útil de projeto corresponde 

ao momento em que se inicia o processo de corrosão, tempo necessário para que a 

frente de carbonatação ou a frente de cloretos atinja a armadura. 

Bertolini (2010), considera que a durabilidade, estando associada à definição 

de vida útil de projeto, sendo que uma estrutura só pode ser considerada durável se 

sua vida útil for pelo menos igual à vida útil requerida na fase de projeto. Dessa 

forma, para atender esta condição seria necessário definir, portanto, a vida útil de 

projeto, tomando como referência a vida útil atingida pela tipologia específica da 

obra em questão. Assim, frequentemente, considera-se uma útil de um edifício  de 

cerca de 50 anos e a de uma ponte de cerca de 100 anos. 

O mesmo autor menciona ainda, que para atender o requisito de durabilidade 

de uma estrutura na fase de projeto, deve-se definir as condições ambientais a que 

estará submetida  a mesma; avaliar os efeitos do ambiente e prever a evolução 

temporal da degradação sobre os materiais; escolher os materiais e projetar a 

estrutura para que seja assegurada sua funcionalidade e formular normas tanto 

sobre materiais, como sobre as modalidades de execução da estrutura. 
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2.1.5.3 Causas das patologias em estruturas de concreto 

 

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. 

 

Souza e Ripper (1998), declaram que o estudo das causas responsáveis pela 

implantação dos diversos processos de deterioração das estruturas de concreto é 

complexo. Os autores apresentam  duas classificações que interagem entre si, 

sendo descritas como causas intrínsecas e extrínsecas. 

 Causas intrínsecas estariam relacionadas aos processos de deterioração das 

estruturas de concreto, as que são inerentes às próprias estruturas (entendidas 

estas como elementos físicos), ou seja, todas as que têm sua origem nos materiais e 

peças estruturais durante as fases de execução e/ou de utilização das obras, por 

falhas humanas, por questões próprias ao material concreto e por ações externas, 

acidentes inclusive. 

Já as causas extrínsecas de deterioração da estrutura seriam as que 

independem do corpo estrutural em si, assim como da composição interna do 

concreto, ou de falhas inerentes ao processo de execução, podendo, de outra forma, 
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ser vistas como os fatores que atacam a estrutura "de fora para dentro", durante as 

fases de concepção ou ao longo da vida útil desta. 

 

Quadro 2– Causas extrínsecas aos processos de deterioração das estruturas   de   
concreto                                                                                     

C
au

sa
s 

E
xt

rí
ns

ec
as

 

 
 
 
 
 

Falhas 
Humanas 
Durante o 

Projeto 
 
 
 
 
 

Modelização inadequada estrutura 
 
 
Má avaliação das cargas 
 
 
Detalhamento errado ou insuficiente 
 
 
Inadequação ao ambiente 
 
 
Incorreção na interação solo-estrutura 
 
 
Incorreção na consideração de juntas de dilatação 

Falhas 
Humanas 
Durante a 
Utilização 

 
 
 

Alterações estruturais 
 
 
Sobrecargas exageradas 
 
 
Alterações das condições do terreno de fundação 

Ações 
Mecânicas 

 
 
 
 

Choques de veículos 
 
 
Recalque de fundações 
 
 
Acidentes (ações imprevisíveis) 

Ações 
Físicas 

 
 

Variação de temperatura 
 
 
Insolação 
 
 
Atuação da água 

Ações Químicas 
 

Ações Biológicas 
 

Fonte: Adaptado de Souza e Ripper (1998). 
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Quadro 3– Causas intrínsecas aos processos de deterioração das estruturas   de  
concreto                                                                                                    

 
C

au
sa

s 
In

tr
ín

se
ca

s 

 
 
 
 
 
 
 

Falhas Humanas 
Durante a 

Construção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deficiências 
de 

concretagem 

Transporte 

 
Lançamento 
Juntas de concretagem 
Adensamento 
Cura 

Inadequação de escoramentos e fôrmas 
 
 
 
 

Deficiências 
de armaduras 

 
 
 
 

 

Má interpretação de projetos 
Insuficiência de armaduras 
Mau posicionamento das armaduras 
Cobrimento de concreto insuficiente 
Dobramento inadequado das barras 
Deficiência nas ancoragens 
Deficiência nas emendas 

Má utilização de anticorrosivos 
 

  

Utilização 
incorreta dos 
materiais de 
construção 

Fck inferior ao especificado 
Aço diferente do especificado 
Solo com características diferentes 
Utilização de agregados reativos 
Utilização inadequada de aditivos 
Dosagem inadequada de concreto 

Inexistência de controle de qualidade 
Falhas Humanas Durante a Utilização (ausência de manutenção) 

Causa Naturais 

Causas próprias à estrutura porosa do concreto 

Causas 
químicas 

Reações internas ao concreto 
Expansibilidade de certos 
constituintes do cimento 
Presença de cloretos 
Presença de ácidos e sais 
Presença de anidrido carbônico 
Presença de água 
Elevação da temperatura interna do 
concreto 

Causa Físicas 

Variação de temperatura 
Insolação 
Vento 
Água 

Causas Biológicas 
Fonte: Adaptado de Souza e Ripper (1998). 
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2.1.5.3.1 Condições de fissuração 

 
Thomaz (1989), descreve que os elementos e componentes de uma 

construção estão sujeitos a variações de temperatura, sazonais e diárias, sendo que 

tais variações interferem em uma variação da dimensão dos materiais de 

construção, causando movimentos  dilatação ou contração. Assim, tais movimentos, 

devido a diversos vínculos que causam restrição da movimentação, desenvolvendo-

se tensões que poderão provocar o aparecimento de fissuras. 

Com base nisso, se faz necessário a observação da inclusão de dispositivos 

apropriados, de acordo com o projeto, bem como o conhecimento das 

características físicas dos materiais utilizados na estrutura, associado às condições 

previstas nas normas técnicas. 

O Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT, 2010), 

considera como causas físicas de patologias em pontes de concreto armado: 

 

a)Trincas e fissuras do concreto na fase plástica 

  A causa dessas fissuras, seria a excessiva exsudação do concreto nas 

primeiras horas após a concretagem e localizadas ao longo das barras das 

armaduras e nas mudanças de forma e seções. 

 

Figura 4 - Fissura típica de assentamento plástico 

 
Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT, 2010). 
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b) Trincas e fissuras do concreto endurecido 

 

 Refere-se a retração causada pelo encurtamento normal do concreto com 

perda de umidade, localizadas perpendiculares aos encurtamentos. 

 

Figura 5 – Fissuras e trincas na alma devido à retração e/ ou temperatura 

 
Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT, 2010). 

 

 Trincas causadas por corrosão das armaduras, devido ao aumento do volume 

das armaduras, localizadas ao longo das armaduras. 

 Souza e Ripper (1998), caracterizam  a corrosão das armaduras como  sendo 

um processo que avança de sua periferia para o seu interior, havendo troca de 

seção de aço resistente por ferrugem. Desta forma, ocorre a diminuição de 

capacidade resistente da armadura, por diminuição da área de aço. Associada a 

esta troca, surgem, no entanto, outros mecanismos de degradação da estrutura, 

como a  perda de aderência entre o aço e o concreto, com alteração na resposta da 

peça estrutural às solicitações às quais está submetida; desagregação da camada 

de concreto envolvente da armadura; fissuração, pela própria continuidade do 

sistema de desagregação do concreto. 

 A corrosão das armaduras é, portanto, uma patologia que agrega também 

outros formas de degradação, interferindo negativamente no funcionamento da 

estrutura ou da peça submetida a este processo, podendo agravar uma situação 

adversa. 
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Figura 6 - Desplacamento do concreto causado pela corrosão das   armaduras 

 
Fonte: Adaptado de Souza e Ripper (1998). 

 

 

c) Fissuras do concreto na fase de utilização da estrutura 

 

 Variações de temperatura e retração residual, restrições ou impedimentos à 

livre movimentação da estrutura em função de aparelhos de apoio desgastado ou 

bloqueados, localizados no sentido normal à direção dos impedimentos. 

 

Figura 7 - Fissuras de retração na alma da viga 

 
Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT, 2010). 
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d) Fissuras do concreto causadas pelo tráfego de cargas móveis 

 

 Fissuras localizadas nos elementos estruturais excessivamente solicitados, 

quando da utilização inadequada da estrutura, devido a cargas móveis não previstas 

ou dimensionamento insuficiente. 

 

Figura 8  – Fissuras típicas de flexão, força cortante, variação de temperatura  e/ou  
retração, impedidas ou não. 

 

Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT, 2010). 

 

Figura 9 - Fissuras e/ou trincas em dentes de articulação 

 
Fonte: Manual de Inspeção de Pontes  Rodoviárias (DNIT, 2004). 

 
 

e) Fissuras em pilares Isolados e parcialmente carregados 
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Figura 10 - Fissuras por deficiência de armadura fretagem (seção longitudinal) 

 
 

Fonte: Manual de Inspeção de Pontes  Rodoviárias (DNIT, 2004). 

 

Figura 11 - Fissuras por deficiência de armadura fretagem (seção transversal)

 

Fonte: Manual de Inspeção de Pontes  Rodoviárias (DNIT, 2004). 
 

 
f) Fissuras em pilares parede parcialmente carregados 

 
 A figura a seguir mostra fissuras por insuficiência ou ausência de armadura de 

fretagem e de tração no topo do pilar,  e também, fissuras de defasagens de 

concretagem, onde o concreto mais antigo do bloco restringe a retração do pilar. 

Figura 12- Fissuras no topo e base de um pilar 

 
Fonte: Manual de Inspeção de Pontes  Rodoviárias (DNIT, 2004). 
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2.1.5.3.2 Corrosão das armaduras do concreto 

 

 Segundo Fusco (2008), dentro da massa de concreto as armaduras de aço 

estão protegidas da corrosão pelo fenômeno da passivação do aço. Assim, a água 

existente nos poros do concreto atingiria valores de pH superiores a 12,5  e devido a 

alcalinidade que ocorre nesse ambiente, há a formação de uma película passivadora 

que  é uma camada microscópica impermeável de óxido de ferro  que se forma na 

superfície das barras de aço, impedindo a dissolução dos íons de ferro (Fe++ ), 

tornando impossível a corrosão das armaduras. 

 Ainda conforme esse autor, a corrosão das armaduras dentro do concreto 

somente poderá ocorrer caso seja destruída a película passivadora, sendo que as 

causas para isso estariam relacionadas a redução do pH, abaixo de 9, por efeito da 

carbonatação da camada de cobrimento da armadura; presença de íons cloreto (Cl-) 

ou de poluição atmosférica acima de um valor crítico e lixiviação do concreto na 

presença de fluxos de água que percolem através de sua massa. 

 De acordo dom Araújo (2014), com o desenvolvimento do processo de 

corrosão das armaduras, pode aparecer manchas e fissuras na superfície do 

concreto, que evoluem até o destacamento do cobrimento com a exposição das 

armaduras. Através do aumento da espessura de cobrimento de concreto, com a 

redução do fator água/cimento e com emprego de revestimentos, se consegue  

aumentar a vida útil de projeto, retardando as chegada das frentes de carbonatação 

ou frentes de cloreto responsáveis pela corrosão. 

 Tais cuidados referem-se a um controle tecnológico eficiente e que são de 

fácil realização quando se está executando a obra, representando em redução de 

transtornos e despesas adicionais em um período futuro. 

 

2.1.5.3.3 Desagregações 

 
 Segundo o manual (DNIT, 2010), devido a presença, geralmente,  de sulfatos 

e cloretos, concreto com cimento inadequado ao meio ambiente, ou preparado com 

aditivo acelerador de pega com excesso de cloreto, ou imperfeitamente adensado, 

pode levar a uma mudança de coloração na superfície dos elementos de concreto, 

com aumento na abertura de fissuras entrecruzadas, aumentando o volume do 

concreto e a desintegração pela perda de coesão e resistência do concreto. 
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2.1.5.3.4 Disgregações 

 

A disgregação do concreto é caracterizada pela ruptura do mesmo, 

especialmente em regiões salientes dos elementos estruturais. O concreto 

disgregado é são e conserva suas características de origem, porém não foi capaz de 

suportar os esforços anormais que atuaram sobre o mesmo (BAUER, 2009). 

 

2.1.5.3.5 Carbonatação 

  

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. 

Nesse contexto, mediante o controle de execução, utilização de espaçadores 

para armaduras, de forma a garantir o cobrimento especificado em projeto, maior 

atenção dispensada à qualidade do concreto utilizado e uma cura adequada, são 

alguns requisitos preponderantes para a diminuição dos problemas ligados a este 

processo patológico. 

 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. 

 

2.1.5.3.6 Reação Álcali-Agregado ou Álcali-Sílica 

 

A reação álcalis-agregados,  resulta da interação entre a sílica reativa de 

alguns tipos de minerais utilizados como agregados com os íons álcalis ( Na  e K  ) 

presentes nos cimentos (quando em percentagem superior a 0,6%), libertados 
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durante a hidratação dos mesmos, ou ainda pela penetração de cloretos, contendo 

estes mesmos íons, no meio concreto. Esta reação torna-se expansiva pela 

formação adicional de sólidos em meio confinado, provocando, de início, a 

fissuração da superfície do concreto, conferindo à mesma o aspecto de um mosaico, 

para posteriormente vir a desagregar a estrutura, criando crateras  profundas, de 

aspecto cônico, pelas quais escorre, às vezes, um gel de sílica (SOUZA e RIPPER, 

1998). 

 

2.1.5.3.7 Abrasão e erosão 

 

 Segundo Ribeiro (2014), a degradação físico-mecânica do concreto pode 

ocorrer devido aos efeitos de abrasão e erosão, os quais desgastam 

superficialmente o concreto, com perdas progressivas de massa. 

A ação abrasiva pode ser devida à atuação de diversos agentes, sendo os 

mais comuns o ar e a água, que carregam partículas que provocam a abrasão, os 

veículos que passam sobre pistas de rolamento, o impacto das ondas, etc (SOUZA; 

RIPPER, 1998). 

A erosão é, muitas vezes, importante para as obras hidráulicas, onde a água 

que escorre sobre a superfície do concreto pode conter partículas sólidas, como 

areia, por exemplo (BERTOLINI, 2010). 

 

2.1.5.3.8 Danos de colisões 

 

 Caminhões transportando cargas em excesso de peso ou infringindo 

gabaritos, danificando pórticos de sinalização e passagens superiores, veículos que 

derrapam e atingem dispositivos de segurança, como defensas e barreiras, podendo 

danificar seriamente vários elementos estruturais (IPR, 2004). 

 A fiscalização para o controle do peso de cargas transportadas, altura de 

veículos adequada ao local em que podem circular e o reparo de avarias ocorridas 

após os danos provocados por colisões, são importantes para garantir a integridade 

dos elementos estruturais. 
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2.1.5.3.9 Patologias de aparelhos de apoio 

 

Segundo  o Manual do DNIT (2004), as possíveis patologias encontradas nos 

apoios podem estar relacionadas a: 

 

• Incapacidade do aparelho de apoio movimentar-se livremente por variações 

de 

  temperatura; 

• Movimentação indesejada; 

• Eventuais existências de fraturas, fissuras ou deformações nos elementos 

do aparelho de apoio; 

• Eventuais fissuras nos berços de apoio dos aparelhos bem como na infra e 

superestruturas; 

• Falhas na ancoragem dos aparelhos de apoio; 

• Deficiência na proteção anticorrosiva; 

• Falta de estanqueidade das juntas da superestrutura sobre aparelhos de 

apoio, quando estas existirem. 

 

2.1.6 Inspeção de Pontes de Concreto 

 

 O Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias (DNIT, 2004), destaca que 

antes do início de uma inspeção das condições de deterioração de um elemento de 

concreto, deve ser verificado se existe um relatório anterior referente ao assunto, 

assim permitindo a avaliação da progressão da deterioração e auxiliando a nova 

inspeção. 

 Este Manual também divide a inspeção do concreto em inspeção visual e 

inspeção física. 

 Na inspeção visual, é verificada a fissuração, onde todas as fissuras devem 

ser mapeadas de modo a permitir que futuras observações possam anotar eventuais 

modificações nos padrões e aberturas das fissuras. Também são observadas as 

desagregações e disgregações, as carbonatações, reações alcali-agregado, 

eflorescências, desgastes de superfície, vazios de concretagem, perdas de 

aderência e danos de colisões. 
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 Na inspeção física, alguns tipos de deterioração do concreto, ainda não 

visíveis, mas que já estão atuando na estrutura, como desagregações e 

disgregações e vazios de concretagem, podem ser detectados por leves batidas de 

pequenos martelos. 

 

 O manual DNIT (2004), destaca cinco tipos de inspeção: 

1 – Inspeção Cadastral: é a primeira inspeção da obra e deve ser efetuada 

após sua conclusão, ou assim que ela se incorpora no sistema viário. 

Também deve ser feita quando há uma alteração sensível na configuração da 

obra; 

2 – Inspeção Rotineira: é uma inspeção programada, com intervalos 

adequados, em geral de um a dois anos, destinada a coletar medições ou 

observações a fim identificar qualquer anomalia em desenvolvimento ou 

alteração  em relação a Inspeção Cadastral ou à Inspeção Rotineira anterior; 

3 – Inspeção Especial: deve ser efetuada em intervalos máximos de cinco 

anos, em todas as pontes consideras excepcionais, pelo seu porte, sistema 

estrutural ou comportamento problemático, ou sempre que julgado necessário 

por uma Inspeção Rotineira, em qualquer obra; 

4 – Inspeção Extraordinária: inspeção não programada, devendo ser efetuada 

quando ocorrem danos estruturais repentinos, provocados pelo homem ou 

pelo meio ambiente. 

5 – Inspeção Intermediária: é recomendada para monitorar uma anormalidade 

já suspeitada ou já detectada, como um pequeno recalque de fundação, 

erosão incipiente, encontro parcialmente descalçado, o estado de um 

determinado elemento estrutural, entre outros. 

 

2.1.6.1 Procedimento de inspeção de estrado de pontes de  concreto 

 

 O manual DNIT (2004), caracteriza como sendo a função principal do estrado 

da ponte a de suportar uma pista de rolamento. No estudo deste, avalia-se a pista 

de rolamento, as juntas de dilatação, os sistemas de drenagem, dispositivos de 

segurança, sinalização, iluminação e a transição entre a rodovia e a obra-de-arte. 
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 Quanto ao procedimento de inspeção, o manual DNIT (2004), recomenda 

que tanto  o topo quanto o fundo das lajes de concreto devem ser examinados, 

sendo os pontos mais importantes: 

  

a) Áreas expostas ao tráfego: verificar desgaste e estado geral; 

b) Áreas de drenagem: verificar possível deterioração do concreto; 

c) Áreas de apoio: verificar a existência de esmagamentos e trincas de 

esforço cortante; 

d) Áreas de ligação de elementos pré-moldados: verificar integridade das 

ligações; 

e) Restante da estrutura: verificar a existência de manchas, trincas, fissuras, 

armaduras corroídas, contaminação por cloretos. 

 

2.1.6.2 Procedimento de inspeção de juntas de dilatação de pontes de concreto,  

segundo o manual DNIT (2004): 

 

a) Acumulação de detritos: pode prejudicar  sua livre movimentação, podendo 

levar ao aparecimento de trincas ou fissuras no estrado; 

b) Alinhamento adequado: os dois trechos separados pela junta devem estar 

no mesmo nível, deve ser observado se os movimentos são consistentes com 

as variações da temperatura; 

c) Juntas danificadas: deve ser verificado se as movimentações do tráfego e 

os detritos provocaram danos às juntas, deslocando-as de suas  sedes ou 

provocando outras avarias que prejudicassem sua estanqueidade; 

e) Recapeamento da pista: devem ser evitados recapeamentos que cubram 

as juntas, o que poderia provocar o aparecimento de trincas transversais no 

pavimento. 

 

2.1.6.3 Procedimento de inspeção de aparelhos de apoio 

 
 O manual DNIT (2004), recomenda que seja feito: 
 

a) Verificação da capacidade do aparelho de apoio movimentar-se livremente 

para variações de temperatura da superestrutura; 
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b) Verificação da posição do aparelho de apoio e da posição relativa de seus 

elementos componentes; 

c) Verificação da possibilidade de movimentação indesejada do aparelho de 

apoio; 

d) Verificação da eventual existência de fraturas, fissuras ou deformações nos 

elementos do aparelho de apoio; 

e) Verificação da eventual existência de fissuras nos berços de apoio dos 

aparelhos, bem como na infra e seperestrutura; 

f) Verificação das ancoragens do aparelho de apoio; 

g) Verificação da proteção anti-corrosiva; 

h) Verificação da estanqueidade das juntas da superestrutura  sobre 

aparelhos de   apoio. 

 

2.1.6.4 Procedimento de inspeção de encontros 

 

 Conforme o manual DNIT (2004), os procedimentos devem abranger no 

mínimo: 

 

a) Verificação  das aberturas da junta entre a ponte e o encontro e da junta 

entre o  encontro e a laje de transição; aberturas não uniformes; ou maiores 

que as indicadas no projeto, representando movimentação do encontro; 

b) Verificação do comportamento de eventuais trincas existentes e do 

aparecimento de novas trincas; 

c) Verificação visual do nivelamento da ponte e do encontro; 

d) Verificação de sinais de erosão; 

e) Verificação das juntas das alas com o encontro. 
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2.2 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. 

  Durante o TCC2,  foi  realizado perícia técnica para avaliação de patologias 

de três pontes de vias rurais da região de Videira/SC.  

Para a identificação e caracterização das pontes estudadas, foi realizado 

vistoria “in loco”, com um total de três visitas. 

Para  a inspeção, seguindo as recomendações do Manual (DNIT, 2004), 

foram  utilizados os seguintes equipamentos:  

 

a) Equipamentos de limpeza: escova com cerdas de aço, foice, vassoura e 

pincel; 

b) Equipamentos de inspeção: espátula, canivete e martelo; 

c) Equipamentos de medição: trena; 

d) Equipamentos de documentação: prancheta, fichas cadastrais, caneta 

esferográfica, giz e câmera fotográfica digital, aparelho receptor de GPS; 

e) Equipamentos complementares: repelente, capacete, óculos de proteção; 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

 As pontes estudadas estão situadas nas localidades de rodovia Luiz Viecelli 

(estrada para o Distrito de Anta Gorda), próximo ao Centro de Treinamento da 

Epagri de Videira – CETREVI; linha XV de Novembro (Balneário XV) e Passo da 

Felicidade.   

As mesmas serão denominadas: 

• Ponte 01(CETREVI);  

• Ponte 02 (Balneário XV);  

• Ponte 03 (Passo da Felicidade) 
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Figura 13 - Localização das pontes estudadas 

 
Fonte: Google Earth (2016). 

 

2.3.1 Ponte 01 (CETREVI) 

 

Esta  ponte está localizada na rodovia municipal Luiz Viecelli, rodovia esta 

que liga o município de Videira ao distrito de Anta Gorda e próximo ao Centro de 

Treinamento da Epagri de Videira. A mesma dispõe de placa de inauguração com 

informações referentes à data de início e conclusão da obra, bem como o 

responsável pelo projeto e construção da mesma.  A referida placa não dispõe de 

informações referentes às dimensões da ponte, sendo que estas foram obtidas “in 

loco” com auxílio de trena. Também foram obtidas as coordenadas geográficas da 

ponte com utilização de aparelho receptor de GPS, modelo ETREX Vista HCX. 

Ponte: Alberto Zoller Filho 

Rio: XV de Novembro 

Projeto: Assessoria  De Planejamento – Secretaria de Obras  

Construção: Empreiteira Mão de Obra Bruschi Ltda 

Extensão: 53,00m (medida “in loco”) 
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Largura total: 5,50m  (medida “in loco”) 

Largura da pista de rolamento: 4,0m (medida “in loco”) 

Coordenadas Geográficas: 26°58'45.03"S; 51°11'47.69"O 

Início da obra : agosto de 1986 

Conclusão da obra: setembro de 1986 

 

Figura 14 - Imagem da placa de inauguração da ponte 

 

 
 
A ponte apresenta geometria reta ortogonal,  estrutura pré-molda na super-

estrutura, concreto ciclópico e concreto armado, moldado “in loco” na meso-estrutura 

e infra-estrutura. Quanto à classe, suspeita-se TB 30 ou 45. 

Em função de sua largura, tanto esta como as outras duas pontes estudadas, 

só permitem a passagem de um veículo por vez quando se considera dois sentidos 

de tráfego. Assim, quando um veículo estiver transitando em um sentido e se depara 

com outro veículo vindo em sentido contrário, é necessário que um deles aguarde o 

outro completar a travessia para que possa prosseguir. 

Também não existe passeio protegido para pedestres, sendo que este se 

confunde com o guarda-rodas, e o pedestre que precisar transitar sobre a ponte 

deverá fazê-lo com cautela, principalmente quando estiverem  transitando veículos 

grandes sobre a ponte. 



40 

 

Figura 15 - Vista frontal da ponte 

 
 
 

Figura 16 - Vista lateral da ponte 

 
 
 
 
Verificou-se que a ponte apresenta guarda – corpo em estrutura metálica, 

com 80cm de altura nas duas  laterais da ponte. Não foi observado danos no  



41 

 

guarda-corpo, estando este em bom estado de conservação, sem evidências de 

corrosão e apresentando-se com proteção através de tinta aplicada sobre o mesmo.  

 

Figura 17 - Vista do guarda corpo em estrutura metálica 

 
 

 

Referente à patologia  causada por agentes biológicos, foi identificada a 

presença de musgos, e raízes de plantas herbáceas, tanto na super-estrutura, como 

na meso-estrutura, tendo sido verificados em maior quantidade nesta última. 

 

Figura 18 – Vista da presença de agentes biológicos na estrutura 
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Figura 19 - Vista da presença de agentes biológicos na estrutura 

 
 

 
Quanto aos elementos denominados encontros desta referida ponte, estes 

foram construídos em concreto ciclópico, nos quais foi observado problemas de 

falhas de concretagem e segregação do concreto. Em um dos encontros foi 

verificado fissuras com abertura de 10mm. 

 

Figura 20 - Problemas de segregação do concreto em um dos  encontros 
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Figura 21 - Trinca em um dos encontros com abertura de 10mm 

 
               
Nos pilares foram verificados, além de patologias ligadas a fatores biológicos, 

musgos, segregação do concreto, desplacamento do concreto, com exposição e 

corrosão da armadura. Em um dos pilares centrais, foi evidenciado a presença de 

trinca, com desplacamento e exposição da armadura, desde a base até o topo do 

pilar. 

 

Figura 22 - Desplacamento do concreto em pilar, com exposição da armadura 
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Figura 23 - Desplacamento em pilar com exposição da armadura 

 
                   
Foi observado ainda a presença de troncos de árvores no leito do rio, 

causando obstrução do fluxo de água e atacando a base de alguns pilares, o que 

possivelmente, causou alguns dos danos existentes naqueles pilares que tiveram 

contato com este tipo de material. 

 

Figura 24 - Vista da presença de troncos de árvores em contato com  pilares 
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Não foi verificado a existência de  dispositivos de drenagem na ponte. 

A rodovia foi pavimentada em 2013, sendo que o pavimento passou sobre o 

tabuleiro da ponte. Desta forma, não foi observado problemas referente a pista de 

rolamento, sendo que a mesma apresentava-se íntegra, sem irregularidades ou 

ruptura da pavimentação. 

 

Figura 25 - Vista do pavimentação realizada na rodovia e passando sobre a    ponte 

 
       
 

Figura 26 - Vista do pavimento em boas condições de conservação 
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2.3.1.1 Sugestões para o tratamento das patologias da ponte 01 (CETREVI) 

 

 Para a melhoria da segurança de pedestres, seria necessário uma análise 

referente melhorias do  guarda-roda, sendo que este elemento é destinado a impedir 

a invasão dos veículos no passeio. 

Nos pilares recomenda-se a aplicação de jato de areia para retirada de todos 

os resíduos de corrosão do concreto e das armaduras. O jato de areia deverá 

sempre ser seguido de jatos de ar e jatos de água fria. Posteriormente, pode se 

fazer a aplicação de primer anticorrosivo para armadura, produto este elaborado à 

base de resina sintética com cromato de zinco e que oferece significativa proteção 

contra corrosão.  

Finalmente deverá ser feita a aplicação do material de reposição, podendo ser 

utilizado argamassa pronta de base mineral, modalidade tixotrópica (que muda sua 

viscosidade, seu estado de gel para sol ou sol para gel),  e que não escorre, 

podendo ser aplicada em superfície com qualquer inclinação em relação à 

horizontal. 

Para os elementos de contenção denominados encontros onde foram 

identificados problemas de falhas de concretagem, em pequenas áreas, recomenda-

se a utilização de argamassa seca (argamassa farofa), que segundo Souza e Ripper 

(1998), trata-se de uma mistura de cimento Portland com areia fina, na proporção de 

uma parte de cimento para 2,5 a 3 partes de areia em peso, com o fator 

água/cimento compreendido entre os valores 0,33 e 0,40.  Já em locais com 

superfícies maiores, tanto nos encontros como nas alas, pode-se utilizar pasta de 

cimento, com fator água/cimento em torno de 0,4, acrescentando-se aditivos 

plastificantes e expansores que lhe aumentam a fluidez, diminuem a segregação de 

água e ainda provocam expansão da massa, neutralizando a retração. 

No casos de fissuras e trincas, pode-se utilizar resinas epoxídicas, que de 

acordo com Souza e Ripper (1998), são as preferidas na grande maioria dos casos 

em que se pretende injetar fissuras inativas, por serem produtos não retrateis, de 

baixa viscosidade, altas capacidades resistente e aderente e bom comportamento 

em presença de agentes agressivos, além de endurecerem muito rapidamente e de 

continuarem a manter suas características básicas mesmo quando carregadas com 

"fillers". 
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Um programa de monitoramento e intervenções para limpeza e retirada de 

musgos, troncos no leito do rio e vegetação  que cresce atingindo a estrutura 

poderia assegurar maior durabilidade da ponte. 

 

2.3.2 Ponte 02 (Balneário XV) 

 

A ponte  localiza-se na estrada municipal que liga a cidade de Videira/SC à 

área rural da Localidade de Linha XV de Novembro. A mesma dispõe de placa de 

inauguração com informações referentes à data de início e conclusão da obra, bem 

como o responsável pelo projeto e construção, além das  dimensões da ponte. Tais 

dimensões foram conferidas “in loco” com auxílio de trena. Também foram obtidas 

as coordenadas geográficas da ponte com utilização de aparelho receptor de GPS, 

modelo ETREX Vista HCX. 

Ponte: Angelo Locatelli 

Rio: XV de Novembro 

Projeto e Construção: PROGEL VIDEIRA/SC 

Extensão: 72,00m 

Largura: 4,38m 

Largura da pista de rolamento: 3,50m (medida “in loco”) 

Coordenadas Geográficas: 26°58'39.00"S; 51°10'38.39"O 

Início da obra : junho de 1985 

Conclusão da obra: dezembro de 1985 
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Figura 27 - Imagem da placa de inauguração da ponte 

 
        

 

A ponte apresenta geometria reta ortogonal,  estrutura pré-molda na super-

estrutura, concreto ciclópico e concreto armado, moldado “in loco” na meso-estrutura 

e infra-estrutura. Quanto à classe, suspeita-se TB 30 ou 45. 

 Existe passeio  para pedestres com 44cm de largura, estando razoável o seu 

estado de conservação. No entanto, pelo fato de esta ponte estar localizada em um 

local conhecido como Balneário XV de Novembro, cuja presença de banhistas é 

frequente, há sempre movimentação de pessoas, principalmente em finais de 

semana e feriados. Assim, os pedestres  precisam ter bastante atenção ao transitar 

sobre a ponte, principalmente quando estiverem  transitando veículos grandes sobre 

a ponte. 
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Figura 28 - Vista frontal da ponte 

 
       
 

 

Figura 29 - Vista geral da ponte com área para banhistas à esquerda 
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Referente ao  guarda – corpo existente, este foi construído em concreto 

armado, com 1,10m de altura. Foram observados diversos pontos de desplacamento 

do concreto, com exposição e corrosão da armadura. Em uma das laterais, 

possivelmente devido à danos causados por colisão de veículo, parte do guarda-

corpo foi completamente destruída, deixando um vão totalmente desprotegido nesse 

local. 

 

Figura 30 - Detalhe do guarda-corpo quebrado 

 
 

 

Figura 31 - Detalhe do guarda-corpo quebrado, exposição e  corrosão da armadura 
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  Quanto ao sistema de drenagem, verificou-se que o mesmo encontrava-se 

com acúmulo de terra, poeira e demais detritos que causavam o entupimento, 

reduzindo a seção para escoamento das águas na pista de rolamento. 

 

Figura 32 - Detalhe  do sistema de drenagem com problema de entupimento 

 
                    

 

Figura 33 - Danos causados por infiltração no tabuleiro devido a problemas de 
entupimento no sistema de drenagem 
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  A pista de rolamento apresentava desgaste causado por abrasão, 

apresentando ainda exposição de armadura do tabuleiro em alguns pontos. As 

juntas de dilatação também apresentavam-se obstruídas pelo acumulo de terra, 

poeira e demais detritos. 

 

Figura 34 - Danos causados por abrasão na pista de rolamento, exposição da 
armadura  do tabuleiro e detritos em junta de dilatação 

 
                    
 
  Na meso-estrutura foi observado trinca na junção da ala com o encontro em 

uma das extremidades da ponte, apresentando também corrosão da armadura. 

 

Figura 35 - Trinca na junção da ala com encontro, exposição e corrosão da 
armadura 
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              Figura 36 - Trincas na parte inferior de um dos encontros 

 
                  

 

2.3.2.1 Sugestões para o tratamento das patologias da ponte 02 (Balneário XV) 

 

 Os danos mais pronunciados nesta ponte referem-se àqueles relacionados ao 

guarda-corpo, apresentando patologia em diversos pontos. Dessa forma, se faz 

necessário a intervenção no sentido do tratamento da corrosão das armaduras nos 

locais comprometidos, bem como o reparo no cobrimento dessas. Assim, o 

tratamento recomendado para as armaduras segue o mesmo já recomendado e 

descrito na ponte 01 (CETREVI),  quais sejam a aplicação de jatos de areia, ar 

comprimido e de água, aplicação de primer para proteção contra corrosão das 

armaduras e finalmente a aplicação de argamassa pronta de base mineral, 

modalidade tixotrópica. 

Ressalta-se ainda que existe parte do guarda corpo que foi totalmente 

destruída, possivelmente devido à dano causado por colisão de veículo e, sendo 

assim, se faz necessário a reconstrução do elemento naquele local. Nesse, pode se 

fazer   o picoteamento para exposição da armadura, facilitando o engastamento da 

armadura de reparo, podendo ser utilizado concreto com baixo fator água/cimento 
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com introdução de agentes plastificantes ou superplastificantes para moldagem in 

loco da parte a ser reconstruída. 

A pista de rolamento também necessita intervenções no sentido da cobertura 

das armaduras do tabuleiro. Sugere-se o mesmo tratamento já descrito para 

armaduras mediante jateamento de areia, jatos de ar e de água, além da aplicação 

de primer de proteção contra corrosão  

Como material de reposição a ser utilizado para sanar o problema da abrasão 

da pista de rolamento, já fazendo a cobertura das armaduras expostas, recomenda-

se a utilização de concreto modificado com polímeros (látex, epóxi ou resina à base 

P.V.A). Souza e Ripper (1980), destacam que estes materiais têm grande 

aplicabilidade em trabalhos de recuperação ou de reforço de estruturas de concreto, 

apresentando vantagens de aumento das resistências mecânicas e à abrasão e, 

principalmente, a resistência à adesão são mais sentidas quando o material é 

aplicado sob forma de camadas pouco espessas. 

Outro aspecto, refere-se à limpeza do sistema de drenagem, que por se tratar 

de uma ponte localizada em uma via sem pavimentação, ocorre a presença de terra, 

poeira e demais detritos naquele tipo de ambiente. Foi verificado ainda que o 

diâmetro (40mm) da tubulação do sistema de drenagem é insuficiente para 

drenagem das águas pluviais,  necessitando fazer a substituição desta tubulação por 

outra de diâmetro superior, garantindo a melhor eficiência do sistema, associado a 

um cronograma de manutenção com maior frequência. 

Na meso-estrutura, faz-se necessário a intervenção das trincas observadas 

na parte referente aos encontros a fim de tratar a corrosão das armaduras mediante 

a aplicação de jatos de areia, jatos de ar e de água, aplicação de primer para 

proteção a corrosão das armaduras e o cobrimento através de argamassa pronta de 

base mineral para as áreas maiores  e resina epóxi nas trincas menores na junção 

da ala com o encontro. 

 

2.3.3 Ponte 03 (Passo da Felicidade) 

 

Esta ponte   localiza-se na estrada municipal que liga a cidade de Videira/SC 

à área rural da Localidade de Linha Passo da Felicidade. A mesma não dispõe de 

placa   ou quaisquer outras  informações semelhantes às pontes anteriormente 
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citadas, sendo que as dimensões foram obtidas  “in loco” com auxílio de trena. 

Também foram obtidas as coordenadas geográficas da ponte com utilização de 

aparelho receptor de GPS, modelo ETREX Vista HCX. 

Ponte: informação indisponível 

Rio: Bonito 

Projeto e Construção: informação indisponível 

Extensão: 25,20m 

Largura: 4,00m 

Coordenadas Geográficas: 27° 7'9.86"S; 51° 5'15.07"O 

Início da obra : 2009 (conforme Lei Ordinária 2178/2009, o qual autoriza 

celebrar o termo de convênio entre os município de Videira e Tangará para a 

construção da ponte) 

Conclusão da obra: estima-se entre 2009/2010 

 

A ponte apresenta estrutura pré-molda na super-estrutura, concreto ciclópico 

e concreto armado, moldado in loco na meso-estrutura e infra-estrutura. Um dos 

encontros foi construído com pedras sobrepostas, sem uso de argamassa. 

Verificou-se que a ponte apresenta guarda – corpo com 80cm de altura em 

apenas uma das laterais. Na outra lateral, existe apenas defensa com 30cm de 

altura.  

 

Figura 37 - Vista frontal da ponte com guarda-corpo em apenas um lado 
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No guarda-corpo foi observado deterioração do concreto com canto quebrado, 

possivelmente por dano mecânico ocorrido durante a montagem e exposição da 

armadura. Também verificou-se exposição da armadura na ligação da base da 

defensa com o tabuleiro. Além disso, existe grande quantidade de vegetação sobre 

o guarda-corpo. 

Outra patologia observada nesta ponte refere-se àquelas causadas por 

agentes biológicos, presença de musgos e liquens, no guarda corpo e defensa, 

principalmente. 

Na pista de rolamento não verificou-se patologias, apenas acúmulo de terra, 

dado a localização da ponte em via não pavimentada. Também foi observado a 

presença de dispositivos de drenagem com diâmetro adequado e não obstruídos. 

 

Figura 38 - Vista frontal da ponte com vegetação sobre o guarda-corpo 
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Figura 39 - Vista de desplacamento do concreto com exposição da armadura do 
guarda-corpo 

 
 

 

Figura 40 - Vista da exposição da armadura na base da defensa 
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Figura 41 - Vista da pista de rolamento da ponte 

 
 

 

Figura 42 - Vista dos dispositivos de drenagem 
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Quanto aos elementos denominados encontros desta referida ponte, uma vez 

que a mesma localiza-se na divisa dos municípios de Videira/SC e Tangará/SC, no 

encontro localizado no lado pertencente a Videira, este elemento é constituído 

unicamente de rochas basálticas sobrepostas, sem o uso de argamassa.  

Durante a vistoria não verificou-se danos evidentes nesse elemento. Já no 

lado pertencente a Tangará, o encontro é construído em concreto armado moldado 

in loco. Neste foi observado problemas de segregação do concreto em 4 pontos. 

Também ficou evidente a presença de fissuras e rachaduras. Estas variam com 

aberturas de  2mm a 50mm. Em uma ala do dispositivo de contenção, observou-se  

rachaduras provenientes, possivelmente, pela ação mecânica das raízes de uma 

árvore existente sobre o elemento, provocando uma fissura de 10mm no sentido 

horizontal e uma outra com 50mm de abertura no sentido vertical, na qual foi 

possível observar parte de uma das raízes da árvore agindo como uma cunha nesta 

fissura. Ainda na região de ligação entre o encontro com a ala,  constatou-se a 

presença de uma fenda  no sentido vertical em forma de cunha, com 26 cm de 

abertura  na parte superior, possivelmente causado pela ação do empuxo do solo e 

ação mecânica das raízes da árvore atuando sobre aquele elemento. 

 

Figura 43 - Encontro construído com rochas basálticas sobrepostas sem argamassa 
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Figura 44 - Rachadura em encontro com abertura de 50mm 

 
 
 
 

Figura 45 - Rachadura em ala com abertura de 10 a 50mm com raiz de árvore 
agindo como uma cunha na rachadura vertical 

 
 

Raiz 
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Figura 46 - Rachadura na junção da ala com encontro com abertura de 26cm    na 
parte superior e terminando em forma de cunha na base 

 
 

Nos pilares  e transversina da extremidade da ponte, no lado pertencente à 

Videira, verificou-se problemas de falhas de concretagem, com exposição da 

armadura, bem como corrosão desta. Estas patologias também foram verificadas 

nos dois pilares centrais da ponte. 

 

Figura 47 - Falhas de concretagem com exposição da armadura em transversina 
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Figura 48 - Problema de falhas de concretagem e exposição da armadura em pilares 

 
 

 

Figura 49 - Problema de corrosão da armadura em pilar 
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2.3.3.1 Sugestões para o tratamento das patologias da ponte 03 (Passo da 

Felicidade) 

 

 Nesta ponte, as patologias mais significativas, observadas, estão 

relacionadas às trincas no encontro e ala no lado pertencente a Tangará, causados 

pela ação de raízes de árvores sobre o elemento de contenção do solo.  

Por se tratar de Área de Preservação Permanente (APP), se faz  necessário a 

tomada de medidas legais junto ao órgão ambiental estadual para supressão de 

vegetação nativa em área de APP, conforme Resolução CONAMA Nº 369/2006, Art. 

2ᵒ, inciso I, alínea “b”, em que o órgão ambiental competente  poderá autorizar a 

intervenção ou supressão de vegetação em APP no caso de:  “obras essenciais de 

infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e 

energia”, principalmente no que diz respeito às raízes das árvores que estão 

causando interferência nos elementos de contenção do solo na cabeceira da ponte. 

Posteriormente deverá ser demolido e reconstruído o elemento de contenção 

do solo desta ponte, assim garantindo a segurança da estrutura. 

Assim como na ponte 02 (Balneário XV),  já apresentada anteriormente, a 

ponte 03 (Passo da Felicidade) por se tratar de uma ponte localizada em uma via 

sem pavimentação, onde há presença constante  de terra, poeira e demais detritos,   

um cronograma de manutenção com maior frequência seria importante, com limpeza 

da pista de rolamento mediante jato de água sob pressão controlada, assim 

permitindo melhor análise das condições da pista de rolamento. 

No guarda-corpo, assim como na defensa, na parte que faz a ligação com o 

tabuleiro, necessita de jateamento  de areia, jatos de ar e de água, seguido de 

aplicação de primer anticorrosivo para tratamento das armaduras e finalmente a 

cobertura através da aplicação de argamassa pronta de base mineral ou resina 

epóxi.  

Na meso-estrutura, faz-se necessário a intervenção para tratamento da 

corrosão das armaduras pelos métodos acima mencionados, além do tratamento 

das falhas de concretagem em transversinas e pilares através de argamassa seca e 

pasta de cimento com baixo fator água/comento para diminuição de problemas de 

retração.  
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3 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa, 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. 

Finalmente, verifica-se a importância da manutenção: ação necessária para 

garantia da funcionalidade da estrutura; reparo de danos causados por acidentes, 

continuidade do tempo de vida útil e segurança da estrutura para os usuários.  
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