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RESUM O 
Os programas de ampliação e atualização da malha rodoviária brasileira, evidenciaram diversos 
problemas de ordem funcional e estrutural das pontes existentes, que até então não eram muito 
notados. Um dos principais problemas observados nas pontes das rodovias federais, estaduais e 
municipais, deve-se ao fato que muitas dessas obras são muito antigas, várias delas com mais de 
40 anos de construídas e tendem a ficar funcionalmente obsoletas e estruturalmente deficientes, 
caso não sejam alargadas e reforçadas, de modo a adequá-las aos novos gabaritos transversais 
das rodovias e às cargas móveis exigidas pelas normas atualmente vigentes. 

É nesse contexto que foi definido o objetivo principal desta Tese, qual seja realizar um estudo 
comparativo entre quatro métodos de alargamento de pontes de concreto armado, aplicados a 
três pontes existentes que, pelas suas características geométricas e estruturais, podem ser 
consideradas referências das pontes típicas que compõem as rodovias brasileiras. 

Ao longo do texto são abordados conceitos pertinentes ao tema objeto desta Tese como: análise 
estrutural, durabilidade, vida útil e estabilidade estrutural de pontes existentes. Em seguida 
apresenta-se o estudo comparativo, composto por uma análise estrutural e uma análise 
econômica e construtiva dos quatro métodos de alargamento dos tabuleiros para cada ponte de 
referência. 

Esse estudo foi feito por meio de modelagem dos tabuleiros com programa de elementos finitos, 
com a utilização das ações permanentes e variáveis da norma brasileira e dos Eurocódigos, de 
modo a permitir que, além da comparação entre os quatro métodos de alargamento quando 
analisados pela norma brasileira, também seja possível fazer a análise dos esforços e as suas 
repercussões nos tabuleiros alargados, quando o estudo foi feito pelos Eurocódigos. 

Nas conclusões finais são apresentadas as melhores opções para o alargamento, considerando os 
resultados obtidos para cada método e a correspondente aplicação nos tipos de pontes escolhidas 
para a análise comparativa. Também são feitas sugestões para o desenvolvimento de futuras 
pesquisas sobre este tema 

 

PALAVRAS – CHAVES: Ponte, Estrutura, Alargamento, Reforço, Eurocódigo. 
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ABSTRACT  
The expansion and upgrade programs on Brazilian road network have revealed several 
functional and structural issues among the existing bridges, which hadn’t been noticeable since 
then. One of the main problems observed on federal highway bridges is due to the age of these 
works - some of them were built more than 40 years ago. They tend to be functionally obsolete 
and structurally deficient if not widened and strengthened in order to match the new highway 
transversal gauges and moving loads required by the currently standards. 

This thesis conducts a comparative study of four widening methods of reinforced concrete 
bridges applied to three existing bridges that, due to its structural and geometric characteristics, 
can be considered typical references of Brazilian highway bridges. 

Throughout the thesis the following topics are addressed: structural analysis, durability, useful 
life, and structural stability of existing bridges. Then we present a comparative study composed 
of a structural analysis and one economic, constructive analysis of 4 deck widening methods for 
each reference bridge. 

This study was done by deck modeling using a finite element program, with the use of 
permanent actions, Brazilian standard variables and the Eurocodes. In addition to the 
comparison among the four methods when analyzed by Brazilian standards, it was also possible 
to analyze the efforts and their impact on the widened decks, when the study was done by the 
Eurocodes. 

In the conclusions the best options for widening are presented - considering the results obtained 
from each method and the corresponding application on the types of bridges chosen for 
comparative analysis. Suggestions are also made for the future developments on this topic. 

 

KEYWORDS: Bridge, Structure, Widening, Reinforcement, Eurocode. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Um estudo comparativo sobre métodos de alargamento de pontes rodoviárias de concreto armado 

 

vii 

 

RÉSUM É 
Les programmes d’extension et d’amélioration du réseau routier au Brésil ont démontré 
plusieurs problèmes d’ordre fonctionnel et structurel relatifs aux ponts existants sur les routes 
tant à niveau fédéral qu’à celui des états et même municipal. En effet, la vétusté significative de 
certaines de ces oeuvres (40 ans d’existence), ainsi que leur conformation aux normes actuelles 
rend nécessaires des travaux pour élargir et renforcer ceux-ci.  

C’est dans ce contexte qu’a été defini l’objectif principal de cette thèse qui est celui de l’étude 
comparative entre quatre méthodes d’élargissement de ponts en béton armé appliqués à trois 
ponts existants, ayant les caractéristiques géométriques et structurelles les plus couramment 
rencontrés sur les routes brésiliennes. 

Dans cette thèse sont examinés des concepts ayant trait à l’analyse structurelle, à la durabilité et 
à la stabilité des ponts existants. Ensuite nous présentons l’étude comparative composée d’une 
analyse structurelle, économique et de faisabilité des quatre méthodes d’élargissement des 
tabliers pour chaque pont de référence.  

Cette étude a été réalisée par modélisation des tabliers à partir d’un programme d’éléments finis, 
avec l'utilisation d’actions permanentes et variables de la norme brésilienne et des Eurocodes, 
afin de permettre la possibilité d'analyser les efforts et leur impact sur les tabliers élargis.  

Les conclusions finales présentent les meilleures options pour l'expansion, compte tenu des 
résultats obtenus pour chaque méthode et l'application correspondante sur les types de ponts 
retenus pour l'analyse comparative. Des suggestions sont également faites pour le 
développement de  recherches futures sur ce thème. 

 

MOTS - CLES: pont, structure, élargissement, amélioration, Eurocode. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. JUSTIFICATIVA  

Ao longo da história da humanidade, as pontes sempre simbolizaram as mais significativas 
formas de expressão da capacidade criadora da engenharia, seja nos tempos mais remotos, 
quando o homem improvisava troncos de árvores e cordas vegetais para superar os obstáculos 
naturais e continuar o seu trajeto (ver figuras 1.1 e 1.2), ou nos tempos atuais, quando as 
grandes estruturas desafiam a lei da gravidade e a própria imaginação humana pela ousadia de 
seus vãos e harmonia de suas formas. 

Não é por acaso que essas maravilhosas obras da engenharia civil são conhecidas por Obras de 
Arte Especiais. 

As estruturas das pontes, porém, também sofrem os efeitos de males, congênitos e adquiridos, 
são vulneráveis a acidentes e deterioram-se com o passar do tempo. Mesmo considerando-se 
que, de modo geral, essas obras têm dado verdadeiros exemplos de grande durabilidade, muitas 
vezes em condições de uso bastante adversas, convém lembrar que elas não têm vida útil 
infinita. 

Os programas de ampliação e atualização das malhas rodoviárias brasileiras, deflagrados nos 
últimos anos pelo governo federal, e por diversos governos estaduais, trouxeram à tona os 
problemas de ordem funcional e estrutural das pontes e viadutos que compõem essas malhas. 

Muitas pontes do sistema viário brasileiro foram construídas há mais de 40 anos e podem se 
tornar funcionalmente obsoletas e estruturalmente deficientes, caso não tenham os seus 
tabuleiros alargados e reforçados para se adequarem aos novos gabaritos transversais das 
rodovias e às cargas móveis atualmente exigidas pelas normas vigentes. 

A própria experiência profissional do autor, responsável pela elaboração de significativa 
quantidade de projetos de recuperação, alargamento e reforço estrutural de pontes rodoviárias e, 
também, professor da disciplina “Reforço e Recuperação de Pontes e Viadutos” ministrada em 
nível de Especialização pela Universidade de Pernambuco, constatou a carência de literatura e 
de pesquisas voltadas para este tema, motivando, portanto, a elaboração desta Tese. 

É importante salientar que a literatura técnica sobre pontes está quase sempre direcionada para 
projetos e construção de obras novas, de modo que os projetos de alargamento de pontes 
existentes, mesmo daquelas mais simples, constituem um campo ainda a ser explorado. Uma 
das raras exceções de publicações sobre o assunto é o documento Guide for Widening Highway 
Bridges (1998), do American Concret Institute, que apresenta diretrizes de ordem geral, com 
ênfase aos aspectos construtivos, para o alargamento de pontes rodoviárias de concreto. 

A malha rodoviária federal brasileira tem algo em torno de 5.600 pontes cadastradas, muitas 
delas necessitando de intervenções urgentes de recuperação, alargamento e reforço, sob pena de 
transformarem-se em pontos críticos para a ocorrência de acidentes. Isso, sem contabilizar as 
malhas rodoviárias estaduais e municipais cujas quantidades de pontes, inclusive as que 
necessitam de intervenção, são, de modo geral, desconhecidas pela ausência de dados cadastrais. 

É nesse contexto, portanto, que esta Tese pretende contribuir para a produção do conhecimento 
e para a melhoria da qualidade dos projetos em um setor que, mesmo estando atualmente em 
grande atividade, ainda é, no Brasil, muito carente em pesquisas e em literatura técnica 
especializada. Por isso, é importante evoluir nos estudos que possibilitem definir procedimentos 
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decisórios sobre quais os melhores métodos de alargamento e reforço das pontes rodoviárias 
típicas considerando a tipologia, o sistema construtivo, os materiais utilizados, etc., sem deixar 
de considerar as variáveis relacionadas à análise sobre as condições de estabilidade da estrutura 
existente. Também devem ser analisados os prazos e os custos de construção, elementos 
imprescindíveis para a viabilização de qualquer empreendimento de engenharia. 

As análises e estudos desta Tese são realizados com a utilização das normas brasileiras e dos 
Eurocódigos estruturais, de modo a permitir estabelecer também uma comparação, ainda que 
incipiente, entre os dois aparatos normativos quando aplicados aos projetos de alargamento de 
pontes rodoviárias de concreto. 

 

 
Figura 1.1 – Ponte improvisada com um tronco de árvore. (Fonte: WITTFOHT, 1975) 
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Figura 1.2 – Ponte primitiva constituída por cordas vegetais. (Fonte: WITTFOHT, 1975) 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GERAL  

A ausência de políticas e estratégias voltadas para a conservação e a atualização da malha 
rodoviária brasileira durante décadas, resultou em um grande problema para o país, tanto pelo 
risco aos usuários quanto ao prejuízo do funcionamento da cadeia produtiva nacional, que 
depende em grande parte do transporte rodoviário. 

As pontes que compõem as malhas rodoviárias nos âmbitos federal, estaduais e municipais, 
também sofrem com a ausência de políticas de conservação e significativa quantidade delas 
apresenta problemas de natureza estrutural, de gabarito transversal insuficiente para a demanda 
de tráfego e de desatualização quanto aos carregamentos móveis atualmente exigidos pelas 
normas vigentes. 

Diante disso, esta Tese tem como objetivo geral, fornecer elementos para a melhoria dos 
projetos de alargamento e reforço de pontes rodoviárias convencionais de concreto armado, 
baseados na análise comparativa dos métodos construtivos atualmente mais utilizados no Brasil. 

 

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos são: propor uma metodologia mais adequada para a elaboração de 
projetos de alargamento e reforço das pontes de concreto armado mais usualmente existentes 
nas rodovias brasileiras; contribuir para facilitar o processo decisório sobre qual o melhor 
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método a escolher nos projetos de alargamento e reforço de pontes; incentivar a implantação de 
um sistema de monitoração de pontes alargadas pelos métodos pesquisados, de modo a 
possibilitar que outros pesquisadores possam comprovar os resultados obtidos neste trabalho; 
avaliar o aparelho normativo sobre o tema abordado, incluindo sugestões para o 
aperfeiçoamento das normas e procedimentos em vigor; e, sugerir diretrizes para a realização de 
futuros estudos que possam complementar os resultados obtidos neste trabalho, aperfeiçoando-
os e contribuindo para ampliar a produção do conhecimento técnico sobre este tema. 

 

1.3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram adotados os seguintes procedimentos 
metodológicos: 

 Descrição detalhada dos métodos construtivos atualmente utilizados no Brasil para o 
alargamento e reforço de pontes típicas de concreto armado, de modo a contextualizar o 
tema objeto desta Tese. 

 Revisão Bibliográfica, destacando as manifestações patológicas que ocorrem nas 
estruturas das pontes, os conceitos de durabilidade e vida útil das estruturas e os 
aspectos relacionados ao projeto e à análise estrutural de pontes, a partir da evolução 
das normas técnicas e dos procedimentos de cálculo adotados desde a década de 40, 
quando começou a vigorar o aparelho normativo brasileiro. São relacionados os tipos de 
análise estrutural, as ações e solicitações e as deformações diferidas. Também são 
abordados, resumidamente, os modelos atuais de dimensionamento e os modelos 
antigos utilizados para o projeto de pontes. Outra questão abordada é a avaliação das 
condições de estabilidade das pontes antigas, que se constituem em um dos problemas 
de maior complexidade para a elaboração dos projetos de alargamento e reforço.  

 Análise comparativa dos parâmetros, estruturais e econômicos, de três pontes existentes 
adotadas como referência. Tais pontes, com suas respectivas características geométricas 
e estruturais, são representativas da malha rodoviária brasileira e foram submetidas a 
modelagem de elementos finitos com o software de análise estrutural STRAP, tendo 
sido realizadas duas análises: uma com a utilização das normas brasileiras e outra com a 
utilização dos Eurocódigos Estruturais correspondentes. Tomando como base os 
resultados obtidos para cada tipologia com os respectivos métodos de alargamento e 
reforço, foi realizado estudo para comparar o comportamento estrutural e as 
viabilidades econômicas e construtivas de cada método por meio da variação dos 
parâmetros mais significativos, como também as variações mais significativas entre os 
dois aparatos normativos empregados. 

 

1.4. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO  

O texto está dividido em 8 capítulos, incluindo este capítulo introdutório. 

O capítulo 2 contém a contextualização do tema escolhido como objeto da pesquisa, onde são 
comentadas e esclarecidas questões relevantes sobre a conservação e os sistemas estruturais das 
pontes da malha rodoviária brasileira. Também são descritos os principais métodos atualmente 
utilizados para o alargamento e reforço de pontes, e os quatro modelos escolhidos para estudos 
na Tese; são ainda abordados os fundamentos para reforço de fundações de pontes. 
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No capítulo 3 é feita a apresentação dos conceitos relacionados à durabilidade e à vida útil das 
estruturas de concreto, com ênfase para as estruturas de pontes. Também são descritas as 
principais manifestações patológicas, com as suas respectivas causas, nas diversas partes das 
estruturas das pontes de concreto armado, incluindo exemplos práticos de pontes inspecionadas. 
Em seguida são feitas considerações sobre a inclusão de procedimentos de projeto que atuem 
preventivamente contra as manifestações patológicas. Finalmente, é proposto um modelo 
alternativo para a realização de inspeções em Obras de Arte Especiais. 

O capítulo 4 é destinado ao projeto e análise estrutural de pontes. Nesse capítulo é feita a 
descrição dos conceitos, dos tipos de análise (segundo as normas brasileiras e o Eurocódigo), da 
segurança estrutural e da evolução das normas técnicas de pontes no Brasil. Também são 
apresentados os modelos de cargas móveis do Eurocódigo e um relato resumido sobre os 
procedimentos de cálculo, desde os primórdios dos projetos de pontes no Brasil até o advento 
dos softwares de elementos finitos atualmente utilizados, conceituando as principais ações e 
solicitações. 

No capítulo 5 é feita uma análise sobre o estágio do conhecimento atual a respeito da avaliação 
da capacidade de carga e das condições de estabilidade das pontes antigas, com a citação de 
diretrizes e procedimentos adotados para tal finalidade, incluindo os resultados de dois estudos 
realizados pelo autor para a avaliação das condições de estabilidade estrutural em 140 pontes 
existentes nas rodovias federais do Brasil. 

O capítulo 6 é dedicado à análise comparativa dos tabuleiros de três pontes adotadas como 
referência, alargadas por cada um dos métodos estudados nesta Tese a partir de três variações de 
vãos para cada ponte com o uso das normas brasileiras e dos Eurocódigos. As pontes escolhidas 
para o estudo têm características geométricas e estruturais representativas da grande maioria das 
Obras de Arte Especiais existentes nas rodovias brasileiras. As análises são realizadas por meio 
de modelagem com a utilização de software de elementos finitos (STRAP), para cada tipo de 
ponte submetida aos respectivos métodos de alargamento.  

O capítulo 7 é dedicado à análise econômica de cada um dos quatro métodos de alargamento 
estudados, tomando como base os quantitativos e os preços (em reais e em euros) dos itens de 
serviço necessários para a execução das respectivas obras. Isso permitirá a obtenção de 
parâmetros de custos dos alargamentos dos tabuleiros das pontes típicas brasileiras e de pontes 
assemelhadas em Portugal, além de possibilitar a comparação econômica entre os métodos. 

No capítulo 8 são apresentadas as conclusões e as recomendações, tanto no que se refere à 
elaboração de projetos de alargamento do tabuleiro de pontes, como à evolução do tema em 
futuras pesquisas. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO  DO TEMA 

As pontes rodoviárias federais, estaduais e municipais do Brasil, conhecidas como Obras de 
Arte Especiais, compõem um acervo público de valor inestimável, pela importância que 
representam para o desenvolvimento econômico e social da Nação. 

Existe, porém, um costume bastante habitual de considerar que a vida das pontes é 
extraordinariamente longa, talvez até infinita. Isso se deve, em parte, à impressão que, de modo 
geral, é transmitida por esse tipo de obra, sempre associada à robustez e solidez. 

A realidade mostra, porém, que uma ponte, como qualquer outra edificação, também se 
deteriora com o passar do tempo e necessita de cuidados para não se debilitar e tornar-se 
vulnerável às ações de agentes, sejam eles endógenos ou exógenos, que ponham em risco às 
suas condições de estabilidade e funcionalidade. Dados divulgados pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) informam que algo em torno de 75% das pontes existentes nas rodovias brasileiras 
que não estão sob o regime de concessão encontram-se em precário estado de conservação e 
necessitam de intervenções de recuperação, reforço ou alargamento para se adequarem a 
condições de uso que sejam consideradas satisfatórias. Outros dados, do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), publicados por MENDES (2009), mostram o seguinte 
perfil do universo de 5.600 pontes cadastradas nas rodovias federais pelo referido Órgão. 

a) 70% do número de pontes, correspondentes a 64% da área de tabuleiro construída, 
possui idade superior a 30 anos; 

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

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 240KN ou de 360KN; 

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

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

É possível concluir que este perfil também se aplica às pontes das rodovias estaduais e 
municipais, cujas quantidades não estão disponíveis devido à ausência de informações 
cadastrais na grande maioria dos estados e municípios. Porém, é importante registrar que apenas 
nas rodovias do Estado de São Paulo que estão sob concessão existem 4.050 pontes cadastradas. 

A simples observação dos índices apresentados acima mostra a necessidade de adequação da 
grande maioria das pontes existentes aos atuais padrões de geometria e de carregamentos 
exigidos para a atualização da malha rodoviária brasileira. 

 

2.1. EVOLUÇÃO DO GABARITO TRANSVERSAL DAS PONTES RODOVIÁRIAS 
BRASILEIRAS  

Quase todas as informações disponíveis sobre a implantação da malha rodoviária brasileira, 
incluindo as pontes que a compõem, referem-se à década de 1940 do Século passado, quando 
foram editadas as primeiras normas de cálculo estrutural e também começaram a funcionar 
alguns dos Órgãos responsáveis pela construção das estradas federais e estaduais, como foi o 
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DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem) e os DER’s (Departamentos 
Estaduais de Estadas de Rodagens). 

De modo geral, a grande maioria das pontes rodoviárias foi projetada com o sistema construtivo 
em concreto armado, que ainda se constitui, até hoje, no mais utilizado, especialmente nas 
pontes com vãos inferiores a 20m. 

Desde 1940, as pontes vêm passando por variações no gabarito transversal, que era inicialmente 
8,30m, e não incluía os acostamentos da estrada. Atualmente, as pontes nas áreas não urbanas 
são projetadas com 12,80m de largura, incorporando os acostamentos e tornando-se com isso 
obras mais seguras para os usuários, pelo fato de diminuir os riscos de acidentes com veículos e 
pedestres. As pontes localizadas em áreas urbanas são atualmente projetadas com largura em 
torno de 16,00m, pelo fato de incorporarem um passeio de pedestres de cada lado do tabuleiro. 

Outras características geométricas das pontes rodoviárias também mudaram ao longo das seis 
últimas décadas, como é o caso da substituição dos antigos e ineficazes guarda-rodas por 
barreiras de proteção tipo New Jersey, a adoção de pingadeiras nos bordos inferiores da laje, o 
desligamento das transversinas da laje e a adoção de declividades na laje superior, diminuindo 
assim a grande espessura da camada de pavimentação que existia sobre o tabuleiro. 

Na figura 2.1 estão indicadas as seções transversais típicas das pontes rodoviárias entre os anos 
de 1940 e 2011, obtidas do Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias do DNIT (Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes), Órgão federal que substituiu o DNER, extinto na 
década de 1990. 
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a 

 
b 

 
c 

 
d 

Figura 2.1 - Evolução do gabarito transversal das pontes rodoviárias: a)De 1940 a 1960; b) De 1960 a 
1975; c) De 1975 a 1985; d) Após 1985. (Fonte DNIT, 2004) 

 

2.2. SISTEMAS ESTRUTURAIS MAIS FREQUENTES NAS PONTES RODOVIÁRIAS 
EXISTENTES  

O sistema estrutural mais usual nas pontes existentes é o tabuleiro em vigas de concreto armado 
ou protendido (94%, conforme informações do DNIT). Este sistema pode ser classificado em 
dois tipos: com duas vigas e com vigas múltiplas (tabuleiro em grelha). 

Também são encontrados tabuleiros em lajes maciças de concreto armado, que eram utilizados 
para pequenas pontes, com vão máximo da ordem de 15,00m. 

Outro tipo de sistema muito utilizado, especialmente nas obras de viadutos curvos em estrutura 
contínua, é o tabuleiro celular, cuja grande resistência à torção permite uma boa distribuição 
transversal dos esforços entre as vigas principais. 

Um sistema estrutural muito adotado no passado mas que encontra-se atualmente em desuso é o 
tabuleiro em Vigas Gerber que embora aparente ser constituído de vigas contínuas, na realidade 
é composto por vigas isostáticas insensíveis aos recalques de apoio. Tais pontes foram muito 
utilizadas quando havia a necessidade de uma grande quantidade de pilares e não havia muito 
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conhecimento sobre o comportamento do terreno de fundação e sobre a intensidade de possíveis 
recalques diferenciais. 

A figura 2.2 a seguir indica os principais sistemas estruturais dos tabuleiros de pontes 
atualmente existentes nas rodovias brasileiras. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 2.2 – Sistemas estruturais mais frequentes: a) Vigas e lajes de concreto moldadas no local; b) 
Vigas pré-moldadas; c) Laje maciça; d) Tabuleiro celular. 

 

2.3. PRIMEIROS PROJETOS DE ALARG AMENTO E REFORÇO DE PONTES NO 
BRASIL  

As primeiras intervenções de alargamento e reforço de pontes rodoviárias, foram realizadas por 
meio do acréscimo de duas novas vigas de cada lado do tabuleiro, de modo a ampliar a pista de 
rolamento e incluir os passeios de pedestres, até então inexistentes. 

Esse tipo de sistema não previa qualquer ligação entre o tabuleiro original e os alargamentos 
laterais, de modo que, para efeito estrutural, a superestrutura alargada ficava constituída por três 
tabuleiros independentes, separados por duas juntas longitudinais ao longo de toda a extensão 
da ponte, conforme mostram as figuras 2.3 e 2.4. 
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Como a grande maioria das pontes alargadas por este sistema eram constituídas de um único 
vão ou, no máximo, de dois vãos, sem acréscimo nos valores das cargas móveis, era necessário 
apenas o alargamento dos encontros e talvez o reforço do apoio central, no caso das pontes com 
dois vãos. 

Ainda encontra-se em operação uma certa quantidade de pontes alargadas desta forma, mas, 
como pode ser observado na figura 2.4, a própria concepção de tal sistema de alargamento 
tornou-se responsável pela instalação de um quadro de graves manifestações patológicas, 
originadas pela infiltração de água pelas juntas longitudinais entre o tabuleiro original e os dois 
alargamentos laterais. Atualmente este tipo de alargamento está em desuso, e recomenda-se que 
as juntas longitudinais sejam eliminadas a partir de uma análise estrutural que transforme o 
tabuleiro em uma única grelha, incorporando todas as vigas e transversinas, novas e antigas. 

 

 
Figura 2.3 - Seção transversal de uma antiga ponte estreita, após ser alargada. 

 
 

 
Figura 2.4 - Vista inferior de um dos lados da ponte alargada. 

 
 

2.4. DESCRIÇÃO DOS QUATRO MÉTODOS CONSTRUTIVOS DE ALARGAMENTO E 
REFORÇO ESTUDADOS  

A atividade de projeto de alargamento e reforço de pontes rodoviárias no Brasil, só começou a 
ter importância entre a comunidade técnica a partir de meados da década de 1990, quando 
tiveram início algumas obras de duplicação e alargamento de rodovias federais e estaduais. 
Porém, é nos últimos dez anos que se observa uma grande quantidade de obras de adequação de 
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pontes antigas aos novos gabaritos exigidos para importantes rodovias que cruzam o país em 
várias direções e que estão atualmente em fase de duplicação ou alargamento. 

O fato de a malha rodoviária brasileira ter ficado estagnada durante tantos anos, por causa de 
sucessivas crises econômicas, sem passar por manutenções e ampliações, talvez explique a 
carência de estudos e de literatura técnica especializada sobre um tema tão necessário e 
importante como é o reforço e alargamento das pontes antigas. 

O gabarito transversal adotado atualmente para os tabuleiros das pontes e viadutos varia de 
acordo com a especificidade de cada rodovia, porém, de modo geral, nas rodovias federais a 
largura total adotada para o tabuleiro após o alargamento é 12,80m. No caso das pontes situadas 
nas áreas urbanas das rodovias federais o tabuleiro é alargado para 16,10m devido a inclusão de 
dois passeios de pedestres, cada um com 1,50m de largura. 

No que se refere às cargas móveis, a grande maioria das pontes alargadas devem ser 
recalculadas para o Trem-tipo Classe 45 da NBR 7188 da ABNT (1984). 

Quanto aos métodos atualmente utilizados para o alargamento e reforço, fica evidente que não 
ocorreram grandes inovações pois, na maioria dos casos, são empregados basicamente dois 
processos construtivos. O primeiro método consiste no alargamento com o acréscimo lateral de 
novas longarinas de concreto armado moldadas no local e incorporadas ao tabuleiros antigo, 
caracterizando uma nova grelha; o segundo processo prevê o alargamento da laje com a 
aplicação de protensão transversal e o reforço das vigas originais com protensão longitudinal 
externa. 

No desenvolvimento da pesquisa são estudados, além dos dois métodos acima referidos, outros 
dois modelos de alargamento e reforço que são utilizados em menor escala e, por isso mesmo, 
necessitam ser mais aprofundados para que seja possível definir as suas viabilidades do ponto 
de vista técnico e econômico. Um desses sistemas construtivos prevê o alargamento do tabuleiro 
por meio de vigas pré-moldadas de concreto armado ou protendido; o outro, por meio de vigas 
metálicas ligadas às lajes de concreto por conectores (vigas mistas). Em ambos os casos podem 
ser utilizadas pré-lajes pré-moldadas de concreto apoiadas na mesa superior das vigas. Tais pré-
lajes além de funcionarem como forma para a parte moldada “in loco” da ponte alargada são 
também dimensionadas para absorver os esforços provenientes das ações sobre o novo 
tabuleiro. 

A seguir uma descrição sumária de cada um dos quatro métodos que se constituem em objeto de 
estudos nesta Tese: 

 

2.4.1. MÉTODO DE ALARGAMENTO  COM CONCRETO ARMADO 
CONVENCIONAL MOLDADO NO LOCAL  

Este método construtivo é o mais utilizado nas pontes em geral, em especial nas de pequeno 
porte. Do ponto de vista da análise e do dimensionamento estrutural, é adotado o modelo de 
grelha, incluindo e solidarizando todas as vigas e lajes (novas e antigas) ao tabuleiro alargado, 
evitando assim os inconvenientes decorrentes das duas juntas longitudinais que existiam nos 
primórdios dos alargamentos de pontes realizados no Brasil, descritos em 2.3. 

A utilização de softwares avançados de elementos finitos, (STRAP e SAP-2000) que realizam a 
modelagem da estrutura e permitem a obtenção dos esforços no tabuleiro alargado com razoável 
nível de aproximação, facilita a análise dos esforços e do próprio comportamento estrutural após 
o alargamento. Isso elimina um dos maiores problemas que existiam neste tipo de projeto, antes 
do advento de tais softwares, que era a dificuldade da avaliação da distribuição das cargas 



 

12 

 

móveis sobre o novo tabuleiro, geralmente feita por métodos que, embora engenhosos, tinham 
um certo grau de incerteza quanto aos valores finais dos esforços no tabuleiro alargado. 

Uma questão que necessita sempre ser avaliada é a pertinência da adição de novos pilares nas 
pontes alargadas, principalmente quando se utiliza este método em pontes com mais de um vão, 
pois, dependendo do regime hidrológico do rio a ser transposto, as dificuldades construtivas 
podem ser tais que inviabilizem operacionalmente a execução de novas fundações. Há que 
observar, também, no caso das pontes esconsas em relação ao curso d’água, que a introdução de 
uma nova linha de pilares pode contribuir para o estrangulamento da seção de vazão e vir a 
causar futuros problemas de erosão e solapamento das fundações, fenômeno responsável pela 
grande maioria dos desabamentos de pontes em todo o mundo. 

A figura 2.5 mostra a seção transversal de uma ponte cujo tabuleiro foi alargado para 12,80m 
com a adição de duas novas vigas de concreto armado convencional, de modo que a nova 
superestrutura ficou constituída por uma grelha de quatro vigas. Mesmo com o novo cálculo 
para o Trem-tipo Classe 450KN (na ponte antiga o Trem-tipo era Classe 360KN), as duas vigas 
antigas não tiveram acréscimo nos esforços, devido ao efeito de grelha, e por isso, não 
necessitaram ser reforçadas. Os pilares existentes necessitaram ser recuperados devido às 
patologias instaladas e receberam consoles de concreto para a realização da troca dos aparelhos 
de apoio, que também estavam deteriorados. 

A figura 2.6 mostra um caso de alargamento em que houve aumento nos valores dos esforços 
nas vigas antigas, que necessitaram de acréscimo de armaduras de flexão colocadas em um talão 
de reforço na parte inferior, e da adição de novas armaduras de cisalhamento por meio de 
estribos. 

A solidarização entre os tabuleiros original e alargado geralmente é feita por meio de uma 
sobre-laje na parte superior do estrado, como mostram as figuras 2.5 e 2,6. 

As figuras 2.7 e 2.8 mostram, respectivamente, o detalhe das armações de reforço das vigas 
antigas e uma vista inferior do tabuleiro na fase de colocação de tais armaduras na ponte cuja 
seção transversal se encontra na figura 2.6. 

 

 
Figura 2.5 – Seção transversal do alargamento de uma ponte com a adição de novas vigas e pilares de 

concreto armado sem necessidade de reforço das vigas antigas. 
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Figura 2.6 – Seção transversal do alargamento de uma ponte com a necessidade de reforço das vigas 

antigas por meio de um talão inferior. 

 

 

 
Figura 2.7 – Detalhe das armações de reforço de flexão e cisalhamento das vigas antigas da ponte. 

 

 

 
Figura 2.8 – Colocação das armações de reforço das vigas antigas de uma ponte alargada. (Fonte: Projeto 

do autor). 

 

Na figura 2.9 está representado o novo gabarito transversal típico de uma ponte antiga em um 
trecho rodoviário urbano que necessitou ser alargada para 16,10m de modo a incluir dois 
passeios de pedestres, cada um com 1,50m. 
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Figura 2.9 – Seção transversal de uma ponte alargada para 16,10m pelo fato de estar situada em um 

trecho urbano da rodovia. 

 
2.4.2. MÉTODO DE ALARGAMENTO  COM PROTENSÃO EXTERNA  

A utilização de protensão externa para reforço de pontes danificadas, ou que necessitam ter a 
capacidade de carga ampliada, é praticada há algumas décadas, porém, quando se procura 
aprofundar este tema por meio do acesso a estudos publicados e à literatura técnica 
especializada no Brasil, percebe-se que existe uma grande lacuna quanto ao conhecimento 
disponível. 

Esse método de reforço é bastante apropriado para a adequação da capacidade de carga das 
pontes antigas que necessitam ser reforçadas para atender aos esforços provenientes da nova 
distribuição das cargas móveis nos tabuleiros alargados. 

É possível afirmar de imediato que a protensão externa melhora o desempenho estrutural das 
pontes antigas, aumenta a capacidade de carga das longarinas (caso da protensão longitudinal) e 
da laje do tabuleiro (caso da protensão transversal). O efeito da protensão ainda aumenta a 
rigidez da estrutura, diminui significativamente a fissuração e melhora a resistência ao 
cisalhamento. 

Outra das principais características e vantagens é a aplicação em vigas e lajes carregadas e 
deformadas, sem a necessidade de ter que descarregar tais peças nem eliminar antecipadamente 
as deformações, pois a recuperação das condições iniciais se dará por meio da aplicação das 
forças de protensão nos cabos colocados externamente e sem aderência ao longo das peças, e 
nelas fixados por meio de dispositivos conhecidos com desviadores, conforme a figura 2.10 que 
ilustra a utilização da protensão externa não aderente no reforço de uma viga de ponte. 

 

 
Figura 2.10 – Protensão externa sem aderência para reforço de vigas de pontes. (Fonte: VERÍSSIMO, 

1988). 
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Como os demais sistemas construtivos, tem também as suas desvantagens, de modo que a sua 
utilização precisa ser muito bem avaliada pelo projetista estrutural, em especial quanto à grande 
dificuldade de execução em determinados tipos de ponte. 

Uma dificuldade a ser vencida na fase de projeto é a correta avaliação da força de protensão que 
deve ser aplicada para garantir o reforço da ponte, considerando que as obras antigas foram 
executadas com um concreto de resistência à compressão bastante inferior à utilizada pelas 
estruturas atuais e que os limites das tensões de compressão no concreto precisam ser atendidos 
para não provocar a ruptura durante a operação de protensão, situação que se torna ainda mais 
delicada quando o concreto encontra-se muito deteriorado. Convém lembrar que a relação entre 
as resistências mínimas do concreto exigidas pelas normas de 2003 (atualmente em vigor no 
Brasil) e das normas da década de 1960 é de duas vezes. 

Outra dificuldade a ser vencida é a maior vulnerabilidade à corrosão das cordoalhas externas, 
em especial nos locais das ancoragens, o que implica na necessidade de uma eficiente proteção, 
com especial atenção quando a ponte estiver localizada em um meio de forte agressividade 
ambiental. 

A protensão pode ser efetuada em três modalidades: total, limitada e parcial. 

A protensão total caracteriza-se por não ter tensões de tração no concreto para as combinações 
desfavoráveis das cargas em serviço.  

Na protensão limitada existem tensões de compressão mais moderadas no concreto e admite-se 
tensões de tração limitadas. 

Na protensão parcial adotam-se tensões de compressão ainda menos intensas do que na 
modalidade limitada, de modo que as tensões de tração no concreto para as combinações 
desfavoráveis das cargas são bem mais elevadas. 

De modo geral, recomenda-se que para o projeto de pontes seja adotada a protensão limitada, 
pelo fato de possibilitar soluções mais econômicas. 

No caso de reforço e alargamento de pontes, a aplicação da protensão tem diversas 
peculiaridades que a diferenciam da protensão tradicional, utilizada nas novas estruturas e que, 
por isso, necessitam ser avaliadas. 

Uma outra questão que precisa ser analisada é uma diferença básica entre a protensão externa 
não aderente e a tradicional com cabos aderentes, pois a falta de aderência entre as cordoalhas 
externas e a viga a ser reforçada faz com que os cabos não acompanhem a deflexão da viga em 
todos os pontos, gerando uma variação da excentricidade do cabo. Esse deslocamento relativo 
entre o cabo e o eixo da viga caracteriza um efeito de segunda ordem (ALMEIDA, 2001), 
conforme mostra a figura 2.11. 

 

 
Figura 2.11 – Efeito de segunda ordem – redução da excentricidade do cabo. (Fonte: ALMEIDA, 2011). 
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2.4.2.1. MÉTODO MAIS ANTIGO DE REFORÇO COM PROTENSÃO EXTERNA  

Os primeiros reforços de pontes com o emprego da protensão externa no Brasil foram realizados 
entre as décadas de 1960 e 1970, com a utilização de cabos envolvidos em bainhas que tinham 
trechos rígidos dentro dos desviadores de concreto e trechos flexíveis na parte externa (no 
vazio). Tal solução foi bastante utilizada até o advento dos desviadores metálicos e apresentava 
muitas dificuldades construtivas, principalmente no que se refere à introdução da força de 
protensão por meio de grandes blocos de reforço nas extremidades (blocos de ancoragem), nos 
apoios (desviadores superiores) e no meio dos vãos das vigas (desviadores inferiores). 

A figura 2.12 mostra o reforço das vigas de uma ponte com a utilização do sistema acima 
descrito. Na figura 2.13 está detalhado um modelo de desviador então utilizado. 

 

 
Figura 2.12 – Reforço das vigas principais de uma ponte por meio de protensão externa com cabos 

embutidos em bainhas flexíveis. 

 

 

Figura 2.13 – Modelo de desviador de cabo de protensão externa utilizado nos primeiros reforços de 
pontes. 
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2.4.2.2. MÉTODO ATUALMENTE MAIS UTILIZADO PARA A APLICAÇÃO DA 
PROTENSÃO EXTERNA  

A evolução dos processos construtivos muito contribuiu para a redução das dificuldades 
existentes no sistema de reforço descrito anteriormente. 

Mesmo considerando que a aplicação da protensão externa para reforço de uma viga de ponte 
ainda continua sendo um processo com elevado grau de complexidade, vários procedimentos 
foram simplificados, a partir do emprego de aços de alta resistência na fabricação dos 
desviadores e da utilização de feixes de monocordoalhas em substituição aos cabos envoltos em 
bainhas flexíveis de PVC que eram utilizados antigamente. 

O próprio processo de dimensionamento da protensão de reforço também muito evoluiu com o 
advento dos softwares avançados, tornando-se mais eficaz, especialmente no que se refere a 
uma análise mais realista dos esforços atuantes na estrutura reforçada. 

O sistema mais usualmente empregado para o reforço de vigas de pontes convencionais de 
concreto armado é o que utiliza monocordoalhas de aço para concreto protendido agrupadas em 
feixes rentes às faces laterais das vigas e fixadas à estrutura por meio de dispositivos de aço 
especial, fabricados para cada caso especifico. Tais dispositivos são geralmente fixados à 
estrutura por meio de barras Dywidag protendidas no sentido transversal da viga. 

A figura 2.14 mostra a metade de um corte longitudinal de uma ponte cujas vigas foram 
reforçadas por este sistema para suportar o acréscimo de carga devido ao alargamento do 
tabuleiro. Neste caso foi utilizado um feixe com 18 cordoalhas de 12.7mm de Aço CP-190RB 
de cada face lateral da viga. A força de protensão aplicada em cada cordoalha foi de 135kN, 
totalizando uma força de protensão de 4.860kN em cada viga. 

 

 
Figura 2.14 – Reforço das vigas de uma ponte com feixe de monocordoalhas fixadas por dispositivos 

metálicos. 

 
Nas figuras 2.15, 2.16, 2.17 e 2.18 são mostrados alguns detalhes da fixação dos dispositivos 
metálicos e dos feixes de monocordoalhas no reforço de uma ponte rodoviária. Na figura 2.19 a 
operação de protensão já encontra-se encerrada e tanto as cordoalhas como os dispositivos já 
estão devidamente protegidos com concreto, para evitar os efeitos deletérios da agressividade 
ambiental. 
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Figura 2.15 – Dispositivos metálicos utilizados para a ancoragem das cordoalhas nas extremidades da 

viga. 

 

 

Figura 2.16 – Detalhe de um desviador metálico das cordoalhas na parte inferior da viga (no vão). 

 

 

Figura 2.17 – Detalhe de um desviador metálico das cordoalhas na parte superior da viga (no apoio). 
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Figura 2.18 – Aplicação da protensão em cada cordoalha. 

 

 
Figura 2.19 – Conclusão da protensão de reforço e envolvimento das cordoalhas e desviadores metálicos 

com concreto para evitar a corrosão. 

 
2.4.2.3. PROTENS ÃO TRANSVERSAL NA LAJ E DO TABULEIRO  

Quando em um projeto de alargamento de ponte se faz a opção pelo reforço das vigas com 
protensão externa, sem a adição de novas vigas ao tabuleiro, torna-se evidentemente necessário 
aumentar as dimensões das lajes, adequando-as à nova largura da ponte, o que acarreta um 
significativo acréscimo no comprimento dos dois balanços laterais. Tal acréscimo conduz a 
grandes deformações, caso o novo balanço seja dimensionado pelos métodos do concreto 
armado convencional. 

A situação torna-se ainda mais crítica pelo fato de o balanço representar a situação mais 
desfavorável para a nova distribuição das cargas móveis no tabuleiro alargado chegando a haver 
situações em que todo o veículo fica contido no trecho da laje em balanço, como é o caso da 
ponte cuja seção transversal alargada está na figura 2.20. Observa-se que os balanços da laje 
original tinham 1,65m e com o acréscimo de 2,10m do alargamento em cada lado passaram a ter 
3,75m, o que representa um significativo aumento do comprimento, cujos dimensionamento e 
limitação da deformação só serão possíveis com a utilização da protensão transversal. 
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Figura 2.20 – Grande acréscimo nos comprimentos dos balanços transversais da laje do tabuleiro, causado 

pelo alargamento da ponte. 

 

A protensão transversal da laje é feita por meio de cabos constituídos por uma ou duas 
cordoalhas, envolvidas em bainhas metálicas chatas, espaçadas conforme o dimensionamento 
obtido para a armadura ativa. Neste caso, a protensão é aderente porque após a sua aplicação é 
feita injeção de nata de cimento nas bainhas com a utilização de purgadores. 

O dimensionamento da protensão é feito por metro linear de laje, sendo também utilizadas 
armaduras passivas para complementar a ligação entre o concreto novo e o concreto antigo. 

A figura 2.21 mostra o posicionamento e a especificação da armadura de protensão transversal 
para o alargamento de uma laje de ponte. Na figura 2.22 estão indicados os detalhes dos nichos 
de ancoragem dos cabos.  

 

 
Figura 2.21 – Posicionamento e especificação da armadura transversal de protensão para o alargamento e 

reforço da laje. 
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Figura 2.22 – Detalhe dos nichos de ancoragem dos cabos de protensão nas extremidades da laje alargada. 

 
 

2.4.3. MÉTODO DE ALARGAMENTO  COM VIGAS PRÉ-MOLDADAS  

A utilização de vigas pré-moldadas de concreto já está consolidada como uma boa opção para o 
caso de projetos de pontes novas, tanto pela rapidez de execução como pela garantia da 
qualidade do concreto, geralmente proporcionada pela pré-moldagem. A economia de escala, no 
caso da execução de uma grande quantidade de vigas e lajes é, por si só, um fator de redução de 
custos. Por isso, o sistema construtivo com vigas pré-moldadas de concreto armado ou 
protendido é utilizado na grande maioria das novas pontes de pequeno e médio porte que tem 
sido construídas no Brasil ao longo dos últimos anos. 

De modo geral, a aplicação do concreto pré-moldado em pontes restringe-se aos tabuleiros com 
vãos máximos de 40m, pois em tais situações os pesos e as dimensões das vigas permitem que 
sejam produzidas em fábrica e transportadas aos locais das obras. Muitas vezes, dependendo da 
disponibilidade de espaço, as peças são concretadas no próprio canteiro da obra e 
posteriormente içadas e posicionadas sobre as travessas e pilares (ver figura 2.23). 
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Figura 2.23 – Içamento e posicionamento de vigas pré-moldadas no tabuleiro de uma ponte. (Fonte: El 

Debs, 2000). 

 

Porém, este sistema construtivo vem sendo pouco utilizado nas obras de alargamento de pontes 
antigas no Brasil, e ainda não existem muitas informações disponíveis, sejam de ordem técnica 
ou econômica, sobre suas vantagens, desvantagens, e em que situações deve ser utilizado. Por 
isso, torna-se importante estudá-lo, de modo a possibilitar o conhecimento do comportamento 
estrutural de vigas pré-moldadas de concreto armado ou protendido, quando utilizadas em 
alargamentos e reforços de pontes existentes. 

A utilização de peças pré-moldadas no alargamento do tabuleiro de pontes construídas com 
concreto armado convencional caracteriza o emprego de elementos compostos, cujas seções 
resistentes são constituídas por elementos pré-moldados de seção parcial, complementadas com 
concreto moldado no local, conforme a figura 2.24 que mostra um exemplo do alargamento do 
tabuleiro de uma ponte convencional de concreto armado, com a utilização de vigas de seção 
composta, cujos comportamentos são regidos fundamentalmente pela transferência das tensões 
de cisalhamento na interface entre o concreto pré-moldado da viga e o concreto da laje, moldado 
no local. 

Na figura 2.25 está ilustrado o comportamento de uma seção composta por viga pré-moldada e 
laje moldada no local, com a transferência de cisalhamento na interface das duas superfícies 
atravessadas pela armadura de costura. 

 

 
Figura 2.24 – Alargamento de uma ponte com a utilização de vigas pré-moldadas 
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Figura 2.25 – Comportamento de seção composta com deslizamento na interface entre concreto pré-
moldado e moldado no local (Fonte: EL DEBS, 2000) 

 

Por se tratar de uma seção composta por dois concretos com características diferentes, deve ser 
considerada na análise a ocorrência de módulos de elasticidade diferentes. El Debs (2000) 
considera que o módulo de elasticidade do concreto moldado no local deve ser 0,85 do módulo 
de elasticidade do concreto pré-moldado. 

Recentemente foi realizada no Recife, uma obra de alargamento do tabuleiro celular de um 
viaduto com a utilização de vigas pré-moldadas (figura 2.26 e 2.27), cujo projeto estrutural é do 
autor, e se trata de uma das primeiras experiências com esse sistema na referida cidade. Porém, 
com o aprofundamento do conhecimento a respeito das peculiaridades e simplificações 
oferecidas pela pré-moldagem, inclusive com alguns dos resultados obtidos nesta pesquisa, será 
possível delinear as situações mais apropriadas, estruturalmente e economicamente, para o 
emprego do sistema pré-moldado em obras de alargamento e reforço de pontes antigas. 
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Figura 2.26 – Alargamento do tabuleiro celular de viaduto, com o emprego de vigas pré-moldadas. 

(Fonte: Projeto do autor). 

 
 

 

Figura 2.27 – Vista lateral das vigas pré-moldadas do alargamento do viaduto (Fonte: Projeto do autor). 

 

2.4.4. MÉTODO DE ALARGAMENTO  COM VIGAS MISTAS  

As pontes metálicas surgiram no final do século XVIII, com as estruturas de ferro fundido.  
Com o início das ferrovias, tornaram-se necessárias grandes obras para suportar elevadas cargas. 
Tais pontes passaram a ser erguidas com os novos materiais de construção que eram então as 
novidades daquela época: o ferro forjado e o aço.  Começara então o período das grandes pontes 
tipo pênseis e em treliças metálicas, como a ponte ferroviária sobre o Firt of Forth (1883) na 
Escócia, com vãos de 512m. 
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Com a revolução industrial e a competitividade dos produtos siderúrgicos, as pontes de aço 
estrutural passaram a ser largamente utilizadas a partir do final do século XIX, com destaque 
para as pontes pênseis.  Após a segunda Guerra Mundial começaram a ser construídas as pontes 
estaiadas.  No Brasil, a ponte Hercílio Luz (1926), localizada em Florianópolis – SC, destaca-se 
na literatura técnica das pontes penseis.  O viaduto Santa Efigênia (1913), localizado em São 
Paulo, é uma estrutura metálica que ainda se constitui em um dos cartões-postais do centro da 
cidade. 

No Recife, a ponte Seis de Março, também conhecida como ponte Velha (1921), e a ponte da 
Boa Vista (1876) são exemplos de obras metálicas que estão incorporadas à paisagem urbana da 
capital de Pernambuco. 

Mesmo assim, o Brasil não consolidou uma tradição na utilização das estruturas metálicas em 
grande escala, tanto é que ainda não existe uma norma brasileira para pontes metálicas, (nos 
projetos desses tipos de pontes são utilizadas as normas da AASHTO). O concreto ainda é o 
material estrutural mais utilizado, inclusive nas pontes e viadutos. Uma das justificativas citadas 
é o alto custo das estruturas metálicas, associado à vulnerabilidade quanto à corrosão ambiental. 

Com o advento dos aços com altas resistências mecânica e à corrosão atmosférica, o 
desenvolvimento da solda e o emprego de chapas de grandes dimensões, chegou-se a soluções 
possíveis de serem adotadas em certas situações em que não haveria a necessidade de tirar total 
partido da elevada resistência do aço, a partir da utilização racional de elementos de concreto 
associados a elementos metálicos. Tais soluções de projetos foram denominadas estruturas 
mistas. 

Conceitualmente, uma ponte mista é definida como a junção de vigas metálicas com um 
tabuleiro de concreto. Para que isso seja estruturalmente possível é necessário garantir a 
solidarização entre os dois materiais por meio de elementos de ligação conhecidos como 
conectores de cisalhamento, sendo o conector tipo Stud Bolt um dos mais utilizados. 

No Brasil, nos últimos anos, foram projetadas e construídas várias pontes mistas com vigas “I” 
ou “caixão”, porém, quase não se tem conhecimento sobre a utilização deste sistema construtivo 
em obras de alargamento e reforço de pontes antigas, ao contrário do que acontece nos Estados 
Unidos e em países da Europa. Por isso, se justifica a necessidade de incluir este tema em 
estudos e pesquisas que permitam conhecer com maior profundidade as peculiaridades do seu 
comportamento estrutural, especialmente no que se refere às diferenças com o sistema usual em 
concreto armado. Especial atenção deve ser dada aos efeitos da retração, fluência e temperatura, 
afinal, o concreto sob tensão sofre deformações diferidas ao longo do tempo, de modo que tais 
efeitos são responsáveis pela transferência de esforços para as vigas metálicas. 

Na figura 2.28 está indicada a seção transversal do alargamento e reforço de uma ponte de 
concreto armado com a utilização de vigas mistas e transversinas metálicas na parte nova do 
tabuleiro. 
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Figura 2.28 – Seção transversal do alargamento e reforço de uma ponte com a utilização de longarinas e 
transversinas metálicas. 

  

Outra questão importante nas vigas mistas é a análise da transmissão das tensões de 
cisalhamento ao longo da conexão entre a viga e a laje. Tais tensões variam conforme a 
ilustração na figura 2.29, sendo este fenômeno conhecido como “efeito Shear Lag”. 

A AASHTO indica para vigas mistas a relação de altura total (viga metálica + 
laje)/comprimento do vão, preferencialmente, não menor que 1/30. Na figura 2.30 está ilustrado 
o detalhe dos conectores tipo Stud Bolts. Na figura 2.31 são apresentadas as situações de 
funcionamento de vigas mistas simplesmente apoiadas com carregamento vertical. 

 

 
Figura 2.29 – Efeito “Shear lag” em vigas mistas (Fonte: KLINSKY, 1999) 

 

Figura 2.30 – Detalhes dos conectores Stud Bolts (Fonte: DE NARDIN et al. 2005). 
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Figura 2.31 – Funcionamento da seção mista de viga biapoiada sob carga uniformemente distribuída. 
(Fonte: PFEIL, 2008) 
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2.5. TÓPICOS SOBRE REFORÇO DE FUNDAÇÕES DE PONTES  

Na maioria das vezes em que o tabuleiro de uma ponte necessita ser alargado e reforçado para 
atender às atuais demandas do tráfego nas rodovias, torna-se necessário, também, reforçar as 
fundações. 

Este tipo de reforço é bastante complexo, pelo fato de envolver uma série de incertezas quanto à 
capacidade real de carga das fundações originais, somadas às dificuldades naturais para a 
realização de inspeções em estruturas enterradas e/ou submersas, à ausência dos projetos 
originais e outros fatores dificultadores inerentes ao reforço de fundações. 

Mesmo que o objetivo desta Tese seja o estudo comparativo entre quatro métodos de 
alargamento de pontes, enfocando os aspectos relacionados aos comportamentos estrutural e 
econômico dos novos tabuleiros alargados, não poderiam deixar de ser abordados, mesmo que 
de forma preliminar, alguns tópicos sobre reforço de fundações, considerando que, dependendo 
do tipo de alargamento realizado, poderá haver significativos acréscimos nos valores dos 
esforços transmitidos aos pilares e fundações, o que implicará na necessidade de reforço de tais 
componentes. 

Os tipos de fundações mais utilizados nas pontes brasileiras são as estacas (fundações 
profundas) e sapatas (fundações diretas). Em algumas regiões do Brasil é também utilizada 
fundação em tubulões. 

A figura 2.32 mostra a seção transversal de uma ponte alargada cujas fundações originais eram 
constituídas por tubulões, Após o alargamento com a adição de novas longarinas de concreto 
armado ao tabuleiro, foi necessário reforçar as fundações, o que foi feito por meio da cravação 
de estacas raiz sob os novos pilares, de modo que as estacas ficassem ancoradas na rocha, no 
mesmo nível onde estavam assentes as bases dos tubulões. 
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Figura 2.32 – Seção transversal após alargamento, mostrando o reforço das fundações com estacas. 

(Fonte: Projeto do autor). 

 

Nos casos em que as fundações existentes são constituídas por estaqueamento, uma solução 
bastante apropriada para o reforço é a adição de novas estacas, que são solidarizadas ao 
estaqueamento original por meio do envolvimento do bloco de coroamento existente por um 
novo bloco de concreto. 

A solidarização entre os dois blocos é realizada na maioria das vezes por meio de protensão com 
barras Dywidag, de modo a garantir que o conjunto passe a funcionar como um novo bloco 
monolítico para a transmissão dos esforços às novas estacas. 

Na figura 2.33 está indicada a nova seção transversal de uma ponte cuja fundação em estacas foi 
reforçada com a utilização deste método. Observar, também, que as vigas desta ponte estão 
reforçadas com a aplicação de protensão externa com feixes de monocordoalhas. A figura 2.34 
mostra detalhes do reforço dos blocos de estacas desta mesma ponte. As figuras 2.35 e 2.36 
mostram fases de execução deste tipo de reforço. 
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Figura 2.33 – Seção transversal de uma ponte cujas fundações foram reforçadas com a adição de novas 

estacas e utilização de protensão nos blocos. (Fonte: Projeto do autor). 

 
 

 
Figura 2.34 – Detalhes do envolvimento do bloco original pelo novo bloco, e das armaduras de protensão. 

(Fonte: projeto do autor). 
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Figura 2.35 – Execução do reforço de bloco de fundação de uma ponte com a utilização de protensão. 

 

 

Figura 2.36 – Reforço do bloco após a realização da concretagem. 

 

O segundo tipo de reforço de fundação adotada nas pontes rodoviárias é utilizada quando o solo 
é de boa capacidade resistente (fundações diretas). 

Quando, durante a elaboração de um projeto de alargamento de uma ponte existente, existe a 
necessidade de reforço das fundações em sapatas, é utilizado o método conhecido como 
“encamisamento” que consiste em envolver a sapata existente com concreto armado, cujas 
dimensões são definidas em função das novas cargas transmitidas e da tensão admissível do 
solo. A ligação entre o concreto existente e o concreto de reforço é feita por meio de conectores 
metálicos que são fixados à estrutura antiga com a utilização de resina à base de epóxi. 

O reforço dos pilares também é realizado por meio de encamisamento com concreto, 
convencional ou projetado, e a utilização de conectores para garantir a aderência entre concretos 
antigo e novo. 

As figuras 2.37 e 2.38 mostram detalhes do reforço de sapatas e pilares de uma ponte. 
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Figura 2.37 – Reforço de uma fundação direta (sapata) de uma ponte. 

 

 
Figura 2.38– Detalhe do reforço de um pilar de ponte, com a inclusão de consoles para a substituição dos 

aparelhos de apoio. 

 
Uma outra forma de reforço de fundações bastante utilizada é quando a ponte original foi 
projetada e construída com fundações diretas, porém as novas cargas transmitidas, em função do 
alargamento do tabuleiro, excedem os valores das tensões admissíveis do solo onde a obra foi 
edificada. Nesses casos, as fundações diretas são transformadas em fundações profundas por 
meio da cravação de estacas nas sapatas existentes, que passam a se comportar como blocos de 
coroamento do estaqueamento por causa do encamisamento com concreto armado, conforme 
mostram os detalhes das figuras 2.39, 2.40 e 2.41. 

Para este tipo de reforço são usualmente utilizadas estacas do tipo raiz, pela sua grande 
facilidade de cravação e de mobilidade dos equipamentos sob a estrutura da ponte, condição 
geralmente não atendida pelos outros tipos de estacas, que necessitam de grandes equipamentos 
para a cravação que na maioria das vezes nem cabem sob o tabuleiro. 
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      a) Corte vertical               b) Corte horizontal 

Figura 2.39 – Detalhe de reforço de fundação de ponte por meio da introdução de estacas nas sapatas 
existentes. 

 

 

Figura 2.40 – Furos nas sapatas para a cravação de estacas raiz de reforço das fundações de uma ponte. 

 

 

Figura 2.41 – Reforço dos pilares e operação de cravação das estacas raiz. 
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2.6. NECESSIDADE DA DEFINIÇÃO DE PROCESSOS DECISÓRIOS PARA A 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ALARGAMENTO DE PONTES  

As peculiaridades dos quatro métodos anteriormente descritos requerem um adequado 
conhecimento sobre as vantagens e desvantagens de cada um deles, levando em conta os 
aspectos estruturais, construtivos, econômicos e de durabilidade, fatores considerados 
determinantes para a escolha mais adequada, de acordo com cada situação que se apresente. 

Esta questão torna-se ainda mais relevante ao se considerar que uma determinada ponte pode ser 
alargada, e reforçada, com a utilização de qualquer um dos quatro métodos citados e tal decisão 
é tomada na maioria das vezes, com base apenas na experiência, na conveniência e até nos 
interesses do projetista ou do construtor, pela carência no Brasil de parâmetros consistentes que 
indiquem a melhor alternativa a ser adotada. 

Por isso, muitas vezes, um projeto é elaborado sem que se consiga obter o melhor proveito da 
interação entre o sistema estrutural da ponte original e o novo sistema estrutural resultante do 
alargamento. Isso, por sua vez, prejudica questões fundamentais, como a garantia de melhor 
desempenho, da boa funcionalidade, e até de uma maior vida útil. Não se deve esquecer que a 
garantia de uma maior vida útil residual para tal tipo de obra é uma questão da maior 
importância sob o ponto de vista da relação custo/benefício, pois a grande maioria dessas pontes 
têm, no mínimo, 30 anos de construídas, algumas delas chegando a ter até mais de 40 anos. 

Portanto, a definição de um processo decisório, baseado em critérios e parâmetros tecnicamente 
confiáveis, se constitui em um dos objetivos desta pesquisa e certamente, poderá dar uma boa 
contribuição para a melhoria da qualidade dos projetos o que, em última análise, será, também, 
uma contribuição para boa aplicação dos recursos públicos utilizados para o alargamento, 
reforço e reabilitação das pontes rodoviárias do Brasil. 

Outro aspecto importante a se considerado é que, além do processo decisório e da metodologia 
obtida, esta pesquisa também poderá contribuir para a produção do conhecimento em uma área 
ainda carente de estudos e de literatura técnica no Brasil. 
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3. CONCEITOS  E  DIRETRIZES PARA A  
DURABILIDADE  E  VIDA ÚTIL  DAS PONTES DE  
CONCRETO 

3.1. CONCEITUAÇÃO DE DURABILIDADE E VIDA ÚTIL  

Neste capítulo, são abordados os principais conceitos relacionados à durabilidade e vida útil das 
estruturas de concreto, com ênfase para as pontes. Também são relacionados e comentados 
estudos sobre estes temas, que envolvem os mecanismos responsáveis pela degradação do 
concreto, como é o caso da permeabilidade, baixa resistência, cobrimento insuficiente das 
armaduras, etc., sem esquecer as diretrizes inerentes à concepção dos projetos e à execução das 
obras. 

Outro fator, também gerador da degradação das estruturas, que tem sido observado nas obras 
atuais é a busca desenfreada pela economia que muitas vezes negligencia os procedimentos 
relacionados à segurança, reduzindo com isso a durabilidade e trazendo como consequência, um 
significativo aumento dos custos de recuperação e reforço. 

Na figura 3.1 estão resumidos os parâmetros relacionados à durabilidade e desempenho de uma 
estrutura de concreto. 

 

 
Figura 3.1 – Conceitos relacionados à durabilidade e desempenho de uma estrutura. (Fonte: SOUZA, e 

RIPPER, 2004). 
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Entende-se por vida útil o período de tempo no qual a estrutura é capaz de desempenhar as 
funções para as quais foi projetada sem a necessidade de intervenções não previstas. Isto quer 
dizer que as intervenções de manutenção que forem previstas e especificadas durante a fase de 
projeto, fazem parte do período de tempo durante o qual se admite que a estrutura esteja 
cumprindo a sua missão. 

A previsão da vida útil das estruturas de concreto vem sendo objeto de estudo por diversos 
pesquisadores, com ênfase para as obras executadas em ambientes agressivos, como é o caso 
das pontes e estruturas off-shore. 

Existem vários modelos para prever a vida útil das estruturas expostas a determinados 
mecanismos de degradação. Tais modelos devem fornecer aos projetistas estruturais as 
informações suficientes para avaliar as mudanças que certamente ocorrerão ao longo do tempo 
de utilização. 

A figura 3.2 mostra os tipos de vida útil que uma estrutura pode apresentar, de acordo com 
HELENE (1993), conforme as seguintes definições: 

a) Vida útil de projeto: fase em que os agentes agressivos – cloretos, CO2, sulfatos, ainda 
estão penetrando através dos poros do cobrimento, sem causar maiores danos à 
estrutura. 

b) Vida útil de serviço ou de utilização: fase em que os efeitos dos agentes agressivos já 
começam a se manifestar, como fissuração do concreto, corrosão de armaduras, etc. 

c) Vida útil total: fase correspondente à ruptura e ao colapso parcial ou total da estrutura. 

d) Vida útil residual: correspondente ao período de tempo no qual a estrutura será capaz de 
desenvolver as suas funções após uma vistoria e/ou intervenção. 

 

 
Figura 3.2 – Vida útil das estruturas (Fonte: HELENE, 1993) 

 

A vida útil de uma estrutura, depende tanto do desempenho dos componentes estruturais 
propriamente ditos, como de outros componentes diversos, que podem vir a comprometer a 
funcionalidade e até a estabilidade da obra, caso não funcionem adequadamente. 

Esta situação fica bastante evidente no caso das estruturas das pontes, que muitas vezes têm a 
sua vida útil reduzida pelo funcionamento inadequado de componentes específicos como juntas 
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de dilatação, aparelhos de apoio, drenos do tabuleiro e porosidade do pavimento, entre outros. 
Tais componentes, que, de modo geral possuem vidas úteis inferiores à da estrutura da ponte, se 
transformam em elementos geradores de patologias que aceleram o processo de deterioração 
estrutural e, como consequência, a diminuição da durabilidade e vida útil da ponte como um 
todo. 

O Eurocódigo 0 (NP EN, 1990). “Bases para o projeto de estruturas”, apresenta categorias do 
tempo de vida útil de projeto, cujos valores também poderão ser utilizados para determinar o 
desempenho em função do tempo, como é o caso dos cálculos relacionados com a fadiga. Tais 
valores estão indicados no quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1 – Valores indicativos do tempo de vida útil de projeto. (Fonte: NP EN, 1990) 

Categoria do tempo de vida útil de 

projeto 

Valor indicativo do tempo de 

vida útil de projeto (anos) 
Exemplos 

1 10 Estruturas provisórias1) 

2 10 a 25 
Componentes estruturais substituíveis, por exemplo, 

vigas-carril, apoios 

3 15 a 30 Estruturas agrícolas e semelhantes 

4 50 Estruturas de edifícios e outras estruturas correntes 

5 100 
Estruturas de edifícios monumentais, pontes e outras 

estruturas de engenharia civil 
1)  As estruturas ou componentes estruturais que podem ser desmontados, tendo em vista a sua reutilização, não deverão ser 

consideradas como provisórios. 

 

Quanto à durabilidade, o Eurocódigo prevê que a estrutura deverá ser projetada de modo a que a 
sua deterioração, ao longo da vida útil de projeto, não reduza o seu desempenho abaixo do 
prescrito, tendo em conta o ambiente e o nível de manutenção previsto. 

Para obter uma estrutura com adequada durabilidade, deverão ter-se em conta os seguintes 
aspectos: 

- a utilização prevista ou futura da estrutura; 

- os critérios requeridos para o projeto; 

- as condições ambientais previstas; 

- a composição, as propriedades e o desempenho dos materiais e dos produtos; 

- as propriedades do solo; 

- a escolha do sistema estrutural; 

- a forma dos seus elementos e as disposições construtivas; 

- a qualidade da execução e o seu nível de controle; 

- as medidas especificas de proteção; 

- a manutenção prevista durante o tempo de vida útil de projeto. 

As condições ambientais devem ser identificadas na fase de projeto, de modo a estimar a sua 
importância em relação à durabilidade e permitir que se tomem medidas adequadas para a 
proteção dos materiais utilizados na estrutura. 
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O grau de deterioração poderá ser avaliado com base em cálculos, na investigação experimental, 
na experiência obtida em construções anteriores ou por combinação destes diferentes processos. 

As normas brasileiras não especificam valores para a vida útil de projeto das estruturas mas, a 
NBR 6118/2007 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento, prioriza, em sua última 
edição, diretrizes para a durabilidade das estruturas de concreto ao definir exigências 
relacionadas aos mecanismos de envelhecimento e deterioração para as classes de agressividade 
ambiental em que uma estrutura poderá ser construída. 

A referida norma também estabelece critérios de projeto que visam a durabilidade, tendo como 
um dos exemplos a qualidade e a espessura do concreto do cobrimento das armaduras. 

Os quadros 3.2, 3.3 e 3.4 mostram os critérios relacionados à agressividade ambiental, à 
qualidade do concreto e ao cobrimento nominal das armaduras exigidas pela NBR 6118/2007 
para garantir a durabilidade das estruturas.  

 

Quadro 3.2 – Classes de agressividade ambiental. (Fonte: NBR 6118/2007). 

Classe de 
agressividade 

ambiental 
Agressividade 

Classificação geral do tipo de 
ambiente para efeito de projeto 

Risco de deterioração da 
estrutura 

I Fraca 
Rural 

Insignificante 
Submersa 

II Moderada Urbana1), 2) Pequeno 

III Forte 
Marinha1) 

Grande 
Industrial1), 2) 

IV Muito forte 
Industrial1), 2) 

Elevada 
Respingos de maré 

1)Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (um nível acima) para ambientes 

internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de serviço de apartamentos residenciais e conjuntos 

comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura). 
2)\pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (um nível acima) em: obras em regiões de clima 

predominantemente secos, ou regiões onde chove raramente. 

3)Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indústrias de celulose e 

papel, armazém de fertilizantes, indústrias químicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Um estudo comparativo sobre métodos de alargamento de pontes rodoviárias de concreto armado 

 

39 

 

Quadro 3.3 – Correspondência entre classes de agressividade e qualidade do concreto. (Fonte: NBR 
6118/2007). 

Concreto Tipo 
Classe de agressividade 

I II III IV 
Relação 

água/cimento em 
massa 

CA ≤ 0,65 ≤ 0,60 ≤ 0,55 ≤ 0,45 

CP ≤ 0,60 ≤ 0,55 ≤ 0,50 ≤ 0,45 

Classe de concreto 
(ABNT NBR 8953) 

CA ≥ C20 ≥ C25 ≥ C30 ≥ C40 
CP ≥ C25 ≥ C30 ≥ C35 ≥ C40 

NOTAS 

1 O concreto empregado na execução das estruturas deve cumprir com os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 

12655. 

2 CA corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto armado. 

3 CP corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto protendido. 

 
Quadro 3.4 – Correspondência entre classes de agressividade e cobrimento nominal. (Fonte: NBR 

6118/2007). 

Tipo de estrutura 
Componente ou 

elemento 

Classe de agressividade 
I II III IV3) 

Cobrimento nominal 
mm 

Concreto armado 
Laje2) 20 25 35 45 

Viga/Pilar 25 30 40 50 
Concreto protendido1) Todos 30 35 45 55 

1)Cobrimento nominal da armadura passiva que envolve a bainha ou os fios, cabos e cordoalhas, sempre superior ao 

especificado para o elemento de concreto armado, devido aos riscos de corrosão fragilizante sob tensão. 

2)Para a face superior de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos finais 

secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento tais como pisos de elevado 

desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfálticos e outros tantos, as exigências desta tabela podem ser substituídas por 

7.4.7.5, respeitado um cobrimento nominal ≥ 15 mm. 

3)Nas faces inferiores de lajes e vigas de reservatórios, estações de tratamento de água e esgoto, condutos de esgoto, 

canaletas de efluentes e outras obras em ambientes química e intensamente agressivos, a armadura deve ter 

cobrimento nominal ≥ 45 mm. 

 
 

3.2.  PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS,  COM AS SUAS RESPECTIVAS  
CAUSAS ,  NAS ESTRUTURAS DAS P ONTES  

Neste item, são relacionadas as principais manifestações patológicas que acontecem nas 
estruturas das pontes de concreto, evidenciando as peculiaridades de tais estruturas, que, de 
modo geral, estão expostas a condições ambientais totalmente adversas, são submetidas a 
condições de uso para as quais não foram projetadas e são carentes de manutenções adequadas 
ao longo da vida útil. 

As patologias estão diretamente relacionadas com as diversas etapas de produção e uso, como 
pode ser observado na figura 3.3, válida para as obras civis em geral, incluindo as pontes. 
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Figura 3.3 - Origem dos problemas patológicos com relação às etapas de produção e uso das obras civis. 

(Fonte: DEGUSA, 2003) 

 

A seguir estão classificadas as principais causas das manifestações patológicas nas estruturas 
das pontes e a conceituação dos danos estruturais mais observados. 

 

3.2.1. CLASSIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS CAUSAS  

3.2.1.1. FALHAS CONGÊNITAS 

a) decorrentes da concepção do projeto; 
 
b) devidas a inadequado estudo das condições do local onde a obra foi executada; 
 
c) devidas à inobservância das normas técnicas vigentes. 

 

3.2.1.2. FALHAS ADQUIRIDAS DURANTE A CONSTRUÇÃO  

a) devidas ao uso de materiais impróprios ou com características diferentes daquelas 
especificadas no projeto; 

 
b) decorrentes da adoção de equipamentos e métodos construtivos inadequados; 
 
c) devidas à utilização de mão de obra não especializada; 
 
d) causadas pela falta de entrosamento nos diversos níveis, envolvendo projetista, 

construtora, fornecedores, fiscalização e proprietário. 
 

3.2.1.3. FALHAS MOTIVADAS POR CAUSAS ACIDENTAIS  

a) carregamento excessivo; 
 

b) utilização inadequada da estrutura; 
 
c) mudanças repentinas das condições originais do leito do rio, como é o caso das 

enchentes e erosões. 
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3.2.1.4. FALHAS ADQUIRIDAS PELAS CONDIÇÕES DE EXPOSIÇÃO  

a) obras situadas em meio-ambiente agressivo. 
 

3.2.2. CONCEITUAÇÃO DOS DANO S MAIS OBSERVADOS 

As causas relacionadas anteriormente tendem a causar os seguintes danos nas estruturas das 
pontes de concreto armado ou protendido. 

 

3.2.2.1. FISSURAS  

Um dos danos mais observados nas estruturas é o fissuramento causado pela baixa resistência à 
tração do concreto. 

As fissuras podem ser classificadas de duas formas: estáveis - ou passivas - e em movimentação 
- ou ativas 

As fissuras passivas, quando chegam à sua máxima amplitude, estabilizam-se devido ao 
cessamento das causas que as geraram, como é o caso das fissuras de retração hidráulica ou das 
provocadas por um recalque diferencial de fundação que esteja estabilizado. 

As fissuras ativas são produzidas por ações de magnitude variáveis que provocam deformações 
também variáveis no concreto.  É o caso das fissuras de origem térmica e das de flexão 
provocadas por ações dinâmicas. No item 3.2.3 será feita uma análise mais detalhada da 
fissuração nas estruturas das pontes. 

 

3.2.2.2. CARBONATAÇÃO  

Uma das causas mais frequentes da corrosão em estruturas de concreto armado, a carbonatação 
é a transformação do hidróxido de cálcio, com alto PH, em carbonato de cálcio, que tem um PH 
mais neutro. 

A perda de PH do concreto representa um problema, pois em seu ambiente alcalino - PH 
variando de 12 a 13 -, as armaduras estão protegidas da corrosão, mas, abaixo de 9.5, tem-se o 
início do processo de formação de células eletroquímicas de corrosão, começando a surgir, 
depois de algum tempo, fissuras e desprendimentos da camada de cobrimento. 

A existência de umidade no concreto influencia bastante o avanço da carbonatação.  Outros 
fatores que também contribuem para que o fenômeno se desenvolva com mais rapidez são: a 
quantidade de CO2 do meio ambiente, a permeabilidade do concreto e a existência de fissuras. 

 

3.2.2.3. DESAGREGAÇÃO  

É a deterioração, por separação de partes do concreto, provocada, em geral, pela expansão 
devido à oxidação ou dilatação das armaduras, e também pelo aumento de volume do concreto 
quando este absorve água.  Pode ocorrer também por conta das movimentações estruturais e 
choques. 
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3.2.2.4. DISGREGAÇÃO  

Caracteriza-se pela ruptura do concreto, em especial nas partes salientes da estrutura.  O 
concreto disgregado geralmente apresenta as características originais de resistência, porém não 
foi capaz de suportar a atuação de esforços anormais. 

 

3.2.2.5. SEGREGAÇÃO  

É a separação entre os elementos do concreto - a brita e a argamassa - logo após o lançamento. 

 

3.2.2.6. PERDA DE ADERÊNCIA  

Pode ocorrer entre a armação e o concreto ou entre dois concretos.  A perda de aderência entre o 
concreto e o aço ocorre geralmente nos casos de oxidação ou dilatação da armadura. 

 

3.2.2.7. CORROSÃO DAS ARMAÇÕES  

A porosidade do concreto, a existência de trincas e a deficiência no cobrimento fazem com que 
a armação seja atingida por elementos agressivos, acarretando, desta maneira, a sua oxidação.  
A parte oxidada aumenta o seu volume em cerca de 8 vezes e a força da expansão expele o 
concreto do cobrimento, expondo totalmente a armadura à ação agressiva do meio.  A 
continuidade desse fenômeno acarreta a total destruição da armação. 

 

3.2.2.8. CORROSÃO DO CONCRETO  

O concreto, mesmo sendo bastante resistente quando de boa qualidade, está sujeito a sofrer 
danos em presença de agentes agressivos.  Normalmente, o concreto mais atacado é o de má 
qualidade, permeável, segregado, etc. 

Os agentes ácidos, os sulfatos, o cloro e seus compostos, os nitratos e nitritos são os principais 
fatores destrutivos do concreto.  Mesmo a água totalmente pura, como é o caso das águas de 
chuvas nas pontes, pode atacar o concreto através da infiltração e do acumulo ao longo do 
tempo, devido à ausência de pingadeiras e à deficiência das juntas e da drenagem do tabuleiro. 

 

3.2.2.9. MOVIMENTAÇÕES ESTRUTURAIS  

Podem ser provocadas por recalques diferenciais, desníveis, vibrações excessivas, variações de 
temperatura, etc. 

 

3.2.2.10. CALCINAÇÃO  

É o ressecamento das camadas superficiais do concreto devido à ocorrência de incêndios. 

 

3.2.2.11. REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO  

A reação álcali-agregado (RAA) é um tipo de degradação que afeta o concreto através de um 
fenômeno de expansão. A expansão é causada pela reação química que se processa entre certos 
tipos de agregados e os álcalis de Sódio (Na) e de Potássio (K) existentes no cimento Portland. 
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A expansão provoca fissuras e desenvolve grandes esforços adicionais no volume de concreto 
submetido a RAA. 

 

3.2.3. ANÁLISE DAS FISSURAS NAS ESTRUTURAS DAS PONTES  

Para o conhecimento das causas que produziram algum tipo de defeito na estrutura de uma 
ponte é muito importante a análise do quadro de fissuração, identificando a localização e o tipo 
de fissura existente. Muitas vezes é possível emitir um diagnóstico preliminar a partir de tais 
observações. 

A seguir estão relacionados os casos mais correntes nas estruturas das pontes, sendo alguns 
deles obtidos dos estudos realizados por THOMAZ (1987). 

 

3.2.3.1. FISSURAÇÃO NA SUPERESTRUTURA  

a) Articulações Gerber em vigas de pontes e viadutos 
As articulações Gerber, também conhecidas como dentes Gerber, sofrem 
normalmente fissuras inclinadas a 45º que partem do canto interno (Figura 3.4). 

Tais fissuras são causadas pelo mau dimensionamento das armaduras horizontais e 
de suspensão. A infiltração de água através das fissuras provoca a corrosão das 
armaduras, o que pode levar o dente Gerber à ruptura. 

Na maioria dos casos é recomendável fazer reforço estrutural devido à dificuldade 
de recuperação das fissuras. 

 
Figura 3.4 – Fissuras em dentes Gerber 

 

b) Fissuras de flexão em vigas principais 
As fissuras de flexão ocorrem geralmente no trecho central do vão.  Nascem na 
fibra inferior, sobem pela alma da viga, a princípio verticalmente, e depois 
inclinam-se devido a influência do esforço cortante quando se aproximam dos 
apoios. 

Tais fissuras são ativas e podem ser causadas por armação de flexão insuficiente 
(passiva no caso de concreto armado ou ativa no caso de concreto protendido). 

Grandes variações de temperatura também provocam importantes solicitações, 
gerando deformações no tabuleiro que se traduzem em um aumento dos momentos 
positivos em uma viga contínua.  Este fenômeno pode causar em certas seções 
efeitos comparáveis aos das cargas de serviço. 

Outra causa desse tipo de fissuração pode ser a aplicação de cargas móveis 
superiores àquelas previstas no projeto, caso muito comum atualmente, 
especialmente em pontes projetadas há várias décadas. 
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O aumento do peso próprio da superestrutura devido à pavimentação e acréscimos 
de passeios também está entre as causas que devem ser investigadas. A figura 3.5 
mostra esquematicamente esse tipo de fissuração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Fissuras de flexão em vigas de pontes. (Fonte: CHATELAINI et.al. 1991) 

 

c) Cantos inferiores extremos das vigas 
Nas vigas de pontes, em especial as de grande porte, o canto inferior extremo tende 
a se romper devido ao aparecimento de fissuras inclinadas a 45º tangentes à 
armação dobrada ou à placa de ancoragem no caso de vigas protendidas. 

A causa desse problema é a falta de armadura no canto da viga, região submetida a 
altas tensões de compressão (Figura 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Um estudo comparativo sobre métodos de alargamento de pontes rodoviárias de concreto armado 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6 – Fissuras nos cantos inferiores externos das vigas: a) vigas de concreto armado; b) vigas de 

concreto protendido. 

 

d) Fissuras verticais a meia altura das vigas 
Esse tipo de fissuração é geralmente causado pela insuficiência da “armadura de 
pele” distribuída na alma da viga, na zona tracionada.  É essa armadura que resiste 
aos esforços de tração liberados pela ruptura da camada periférica do concreto que 
lhe é adjacente. 

As fissuras são praticamente nulas junto à armadura principal de flexão e crescem 
atingindo valores máximos à meia altura, voltando a crescer junto à linha neutra.  
No caso de pontes com cargas variáveis bem maiores que as cargas permanentes, 
essas fissuras são ativas com grande variação (Figura 3.7). 

 

 
Figura 3.7 – Fissuras verticais a meia altura das vigas. 
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e) Fissuras nas lajes superiores 
São fissuras que ocorrem junto aos apoios, geralmente causadas pela falta de 
armadura longitudinal nas lajes (Figura 3.8). 

 

 
Figura 3.8 – Fissuras nas lajes junto aos apoios. 

 

f) Fissuras verticais no bordo inferior junto aos apoios intermediários de vigas 
contínuas protendidas 
Tais fissuras são causadas por protensão excessiva e por uma avaliação incorreta do 
hiperestático de protensão, situação encontrada geralmente nas pontes mais antigas 
cujos projetos eram deficientes quanto a essa questão. 

 

 
Figura 3.9 – Fissuras verticais em vigas protendidas. 
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g) Fissuras longitudinais ao longo das armaduras 
O aumento de volume da barra de armação, devido à corrosão, produz fissuras 
paralelas à superfície da peça que tendem a romper o cobrimento de concreto. 

 

 
Figura 3.10 – Fissuras causadas pela corrosão das armaduras. 

 

h) Exposição de armadura devido a falha de concretagem 

A falta de cobrimento adequado das armaduras levam à exposição das armaduras, 
facilitando o processo de corrosão. 

 

 
Figura 3.11 – Exposição de armaduras devido a falhas de concretagem. 

 

3.2.3.2. FISSURAÇÃO NA MESOESTRUTURA  

a) Fissuras de tração em encontros 

Os encontros de alvenaria de pedra ou concreto ciclópico muito utilizado nas 
pontes mais antigas, não têm resistência à tração e tendem a fissurar quando 
submetidos a movimentos estruturais que podem ter diversas origens, entre elas 
deformações no solo, carregamentos excessivos, variação de temperatura, etc. 
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Figura 3.12 – Fissuras de tração em encontros em alvenaria de pedra ou concreto ciclópico. 

 

b) Fissuras nos pilares de pontes dentro de rios 

Nos pilares, os trechos localizados dentro da água sofrem desagregação do 
concreto de cobrimento, em especial nos rios com muito material sólido 
carreado.  

A exposição e oxidação das armaduras longitudinais provocam o aparecimento 
de fissuras ao longo das barras acima do nível das águas. 

 

 
Figura 3.13 – Danos em pilares de pontes em rios com grande velocidade ou com muito material sólido. 

 

 



Um estudo comparativo sobre métodos de alargamento de pontes rodoviárias de concreto armado 

 

49 

 

c) Fissuras em pilar-parede de pontes e viadutos 

Nos pilares-parede com várias vigas no topo podem surgir fissuras verticais 
próximas ao topo do pilar, causadas por armadura insuficiente. 

 

 
Figura 3.14 – Fissuras verticais em pilar-parede. 

 

d) Articulações tipo Freyssinet 

Neste tipo de articulação, atualmente em desuso, mas muito utilizada nas pontes 
antigas, podem ocorrer fissuras nas partes laterais devidas às elevadas tensões 
sem confinamento lateral.  Também pode acontecer ruptura nos cantos da 
articulação causada pela falta de armadura de fretagem. 

 

 
Figura 3.15 – Fissuras nas faces laterais e quebra nos cantos das articulações Freyssinet. 
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e) Fissuras em pilares e encontros provocadas por recalque 

A consolidação não uniforme de camadas de argila mole provoca recalques 
diferenciais que, por sua vez, podem gerar deformações e fissuração na 
estrutura, com a configuração ilustrada na figura 3.16. 

 

 
Figura 3.16 – Fissuras em pilares ou encontros provocadas por recalque diferencial. 

 

3.3. PANORAMA DAS ATUAIS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS  PONTES 
BRASILEIRAS  

Um panorama da situação atual das pontes brasileiras, no que se refere aos danos estruturais, 
está indicado a seguir com a avaliação das principais manifestações patológicas identificadas em 
vistorias realizadas pelo autor em 40 pontes de concreto armado, a maioria com mais de 40 anos 
de construída, de sete rodovias federais brasileiras. Tais pontes, com as suas principais 
características, estão relacionadas no quadro 3.5. Considerando que as 40 obras vistoriadas e 
analisadas constituem uma amostra típica das pontes existentes nas rodovias brasileiras, no que 
se refere aos sistemas estruturais, aos materiais empregados, aos vãos e ao período de 
construção, é possível presumir que as patologias observadas são representativas dos problemas 
estruturais existentes na grande maioria das pontes antigas brasileiras. 

Os principais danos estruturais identificados nas inspeções com as respectivas incidências no 
conjunto das obras estão indicados nos quadros 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9. 

Algumas dessas patologias identificadas estão ilustradas nas figuras 3.17 a 3.27. 

Os resultados das inspeções dessas 40 pontes foram utilizados para pesquisa sobre o grau de 
risco estrutural, cujos resultados são apresentados no capítulo 5. 
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Quadro 3.5 – Relação das 40 pontes inspecionadas. (Fonte: VITÓRIO, 2008). 

OAE 

N° 
ROD. Descrição / Localização 

Extensão 

m 

Fundação Tabuleiro 

Idade 

(anos) 

01 BR101/PE Ponte sobre o rio Cap. Mirim – km4,60 45,10 estacas grelha 50 
02 BR101/PE Ponte sobre o Canal de Goiana – km5,60 91,00 estacas grelha 50 
03 BR101/PE Ponte sobre o rio Tracunhaem – km8,50 54,00 estacas grelha 50 
04 BR101/PE Ponte sobre o rio Arataca – km24,30 54,00 estacas grelha 50 
05 BR101/PE Ponte sobre o rio Botafogo – km33,40 40,30 estacas grelha 50 
06 BR101/PE Ponte sobre o rio Tabatinga – km39,27 8,10 diretas laje 50 
07 BR101/PE Ponte sobre o rio Igarassu – km41,70 26,90 diretas grelha 50 
08 BR101/PE Ponte sobre o rio Desterro – km47,40 9,00 diretas laje 40 
09 BR101/PE Viaduto sobre RFFSA – km110,50 17,80 diretas grelha 40 
10 BR101/BA Ponte sobre o rio Pojuca – km153,62 80,00 estacas grelha 40 
11 BR101/BA Viaduto sobre RFFSA – km215,70 20,00 diretas grelha 40 
12 BR101/BA Ponte sobre o rio Preto – km347,70 105,00 diretas grelha 50 
13 BR101/BA Ponte sobre o rio Burundanga – km508,00 14,80 diretas grelha 40 
14 BR101/BA Ponte sobre o rio Malhada – km523,00 15,00 diretas grelha 40 
15 BR101/BA Ponte sobre o rio Barra da Viasa – km545,00 6,00 diretas laje 40 
16 BR101/BA Ponte sobre o rio Jucuruai Norte – km812,00 315,80 estacas grelha 40 
17 BR116/BA Ponte sobre o rio Dois Limões – km366,00 31,50 diretas laje 45 
18 BR116/BA Ponte sobre o rio Pojuca – km420,40 26,60 diretas grelha 45 
19 BR116/BA Ponte sobre o rio Aguiadas – km453,50 28,80 diretas grelha 45 
20 BR116/BA Ponte sobre o rio Cavaco – km456,90 41,20 estacas pórtico 50 
21 BR116/BA Ponte sobre o rio Curamatai – km472,00 41,20 diretas pórtico 50 
22 BR116/BA Ponte sobre o rio Paratigi – km496,80 91,00 tubulão grelha 45 
23 BR116/BA Ponte sobre o Riacho Grande 1– km578,00 6,00 diretas laje 45 
24 BR116/BA Ponte sobre o rio Ribeirão – km680,60 34,00 diretas grelha 45 
25 BR116/BA Ponte sobre o rio Santa Rosa 1 – km680,60 6,00 diretas grelha 50 
26 BR116/BA Ponte sobre o rio Santa Rosa 2 – km680,80 6,05 diretas grelha 50 
27 BR116/BA Ponte sobre o rio Santa Rosa 5 – km686,60 9,90 diretas grelha 50 
28 BR116/BA Ponte sobre o rio Jibóia – km726,00 41,40 diretas grelha 45 
29 BR116/BA Ponte sobre o rio Pavão – km798,40 10,40 diretas grelha 45 
30 BR116/CE Ponte sobre o rio Porcos – km488,30 84,60 tubulão grelha 40 
31 BR116/CE Ponte sobre o rio Tamanduá – km500,53 26,20 diretas grelha 40 
32 BR324/BA Ponte sobre o rio Camisãosinho – km415,00 28,60 diretas grelha 40 
33 BR324/BA Ponte sobre o rio do Peixe – km470,00 43,00 diretas laje 45 
34 BR324/BA Viaduto São Sebastião – km576,00 71,00 estacas clular 40 
35 BR324/BA Viaduto Porto Aratu – km612,00 55,00 estacas pórtico 40 
36 BR343/PI Ponte sobre o rio Jacarei – km121,10 30,40 diretas grelha 40 
37 BR343/PI Ponte sobre o rio Titara – km244,30 26,40 diretas grelha 40 
38 BR343/PI Ponte sobre o rio Raposo – km294,50 16,60 diretas grelha 40 
39 BR428/PE Ponte sobre o rio Traíras – km1,70 181,60 diretas grelha 35 
40 BR428/PE Ponte sobre o rio Brigida – km44,60 340,00 diretas celular 35 
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Quadro 3.6 – Ocorrência de patologias na superestrutura de 40 pontes inspecionadas. (Fonte: VITÓRIO, 
2008). 

Tipo de dano 
Quantidade 

De obras 
% 

Desplacamento do concreto das vigas principais 31 77,5 

Desplacamento do concreto das lajes do tabuleiro 35 87,5 

Desplacamento do concreto das transversinas 25 62,5 

Fissuras nas vigas principais 21 52,5 

Fissuras nas lajes do tabuleiro 15 37,5 

Fissuras nas transversinas 10 25,0 

Oxidação de armaduras das vigas principais  31 77,5 

Oxidação de armaduras das lajes do tabuleiro 25 62,5 

Oxidação de armaduras das transversinas 7 17,5 

Deformações nas vigas principais 5 12,5 

Deformações nas lajes 8 20,0 

Fissuras e/ou esmagamento de dente Gerber 1 2,5 

Carbonatação 25 62,5 

Eflorescências 15 37,5 

 

 
Figura 3.17 –Vista inferior das lajes do tabuleiro, mostrando desplacamento do concreto e corrosão das 

armaduras. (Fonte: VITÓRIO, 2008). 
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Figura 3.18 – Detalhe do avançado grau de deterioração do concreto e oxidação das armaduras das vigas 

principais. (Fonte: VITÓRIO, 2008). 

 
 

 
Figura 3.19 – Abertura excessiva da junta do tabuleiro, esmagamento do concreto nos apoios e patologias 

diversas nas vigas principais. (Fonte: VITÓRIO, 2008). 

 

 
Figura 3.20 – Abertura excessiva da junta de dilatação do tabuleiro, causando infiltração e desconforto ao 

tráfego. (Fonte: VITÓRIO, 2008). 
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Quadro 3.7 – Ocorrência de patologias na mesoestrutura de 40 pontes inspecionadas. (Fonte: VITÓRIO, 
2008). 

Tipo de dano 
Quantidade 

De obras 
% 

Desplacamento do concreto de pilares e/ou encontros 22 55,0 

Lixiviação do concreto de pilares e/ou encontros 15 37,5 

Deformações em pilares e/ou encontros 5 12,5 

Fissuras em pilares e/ou encontros 25 62,5 

Oxidação de armaduras de pilares e/ou encontros 22 55,0 

Deformações e/ou travamento de aparelhos de apoio 30 75,0 

Carbonatação 10 25,0 

Eflorescências 10 25,0 

Infiltrações causadas por deficiências de drenagem dos encontros 15 37,5 

 

 
Figura 3.21 – Fissuras verticais dos dois lados, nas partes onde a ponte foi alargada, e a grande 

intensidade de lixiviação do concreto. (Fonte: VITÓRIO, 2008). 

 

 
Figura 3.22 – Destruição do concreto e armaduras além do travamento dos aparelhos de apoio. (Fonte: 

VITÓRIO, 2008). 
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Figura 3.23 –  Pilar com desplacamento do concreto, oxidação das armaduras e destruição dos estribos na 

parte inferior. (Fonte: VITÓRIO, 2008). 

 

Quadro 3.8 – Ocorrência de patologias na infraestrutura de 40 pontes inspecionadas. (Fonte: VITÓRIO, 
2008). 

Tipo de dano 
Quantidade 

de obras 
% 

Erosão nas fundações de encontros e pilares 18 45,0 

Descalçamento das fundações de encontros e pilares 6 15,0 

Recalque de fundações de encontros e pilares 5 12,5 

Exposição e desconfinamento de estacas 4 10,0 

Deterioração do concreto de sapatas, blocos de estacas ou tubulões 10 25,0 

Oxidação das armaduras de sapatas, blocos de estacas e cintas 10 25,0 

Deterioração de concreto e oxidação de armaduras nos fustes de tubulões 2 5,0 

Erosão nos aterros dos encontros 10 25,0 

 

 
Figura 3.24 – Situação das estacas de fundação da ponte, caracterizando a falta de confinamento lateral. 

(Fonte: VITÓRIO, 2008). 
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Figura 3.25 – Retenção de sólidos e ocorrência de erosões e descalçamento das fundações. (Fonte: 

VITÓRIO, 2008). 

 

Quadro 3.9 – Ocorrência de patologias em componentes diversos de 40 pontes inspecionadas. (Fonte: 
VITÓRIO, 2008). 

Tipo de dano 
Quantidade 

de obras 
% 

Destruição parcial de guarda-corpos e barreiras 30 75,0 

Destruição total de guarda-corpos e barreiras 10 25,0 

Deterioração do concreto, fissuras e oxidação de armaduras em guarda-rodas 20 50,0 

Obstrução e/ou destruição de buzinotes 35 87,5 

Destruição parcial do pavimento sobre a ponte 18 45,0 

Deformação dos aterros de acesso 23 57,5 

 

 
Figura 3.26 – Vista superior mostrando a destruição dos guarda-corpos, empoçamento de água sobre o 

tabuleiro. (Fonte: VITÓRIO, 2008). 
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Figura 3.27 – Erosão no aterro de acesso na ligação ponte/rodovia. (Fonte: VITÓRIO, 2008). 

 

3.4. INCLUSÃO NOS PROJETOS DE DIRETRIZES DE PREVENÇÃO ÀS PATOLOGIAS 
ESTRUTURAIS E DE AUMENTO DA VIDA ÚTIL  

A partir dos conceitos e dos casos reais aqui analisados, fica evidente a necessidade da adoção 
de diretrizes, em nível de projetos, para a prevenção contra as manifestações patológicas, 
garantindo assim melhores desempenho e vida útil para as estruturas das pontes rodoviárias. 

Deverão ser incluídas providências que, quando adotadas ainda na fase de projeto, reduzirão e 
até eliminarão, os efeitos deletérios dos agentes que mais danificam as estruturas de pontes por 
causa das falhas de algum componente estrutural, como por exemplo o caso típico de infiltração 
de água no tabuleiro, que se dá principalmente por quatro fatores: mau funcionamento das 
juntas de dilatação, ausência de pingadeiras nas extremidades das lajes, insuficiências dos 
drenos da superestrutura e porosidade do concreto. 

Também se faz necessário adotar concretos com resistência mais elevada e cobrimentos mais 
adequados para a proteção das armaduras, melhorando o desempenho da estrutura e evitando a 
corrosão sob a ação da carbonatação e/ou cloretos, conforme a classe de agressividade 
ambiental na qual a ponte esteja situada. 

Convém lembrar que tais questões tornam-se ainda mais complexas, e também mais relevantes, 
para o caso de uma ponte antiga, com 30 ou 40 anos de construída, que necessite ter o seu 
tabuleiro alargado e a sua estrutura reforçada para suportar as novas condições impostas pelo 
alargamento e pelas cargas dos veículos atuais. 

Tal situação se caracteriza pela utilização conjunta de materiais com idades e características de 
resistência diferentes, com peculiaridades tais que implicam na necessidade de estudos, voltados 
para a durabilidade e vida útil da nova estrutura da ponte alargada e reforçada. Por isso, todos os 
procedimentos adotados ainda em fase de projeto para reduzir a ação dos agentes geradores de 
patologias, garantindo assim um acréscimo de vida útil, tornam-se ainda mais importantes neste 
caso do que nas estruturas de outros tipos de obras. Tais procedimentos devem ainda incluir 
uma programação de manutenções preventivas. Convém lembrar que as manifestações 
patológicas são evolutivas e tendem a se agravar com o tempo, acarretando com isso outros 
problemas decorrentes do inicial, ou seja, toda providência adotada ainda na fase de projeto com 
o objetivo de aumentar a proteção e a durabilidade da estrutura, poderá significar uma 
considerável economia de recursos no futuro, de acordo com a Lei de evolução dos custos, 
também conhecida como Lei de Sitter, que mostra que a evolução dos custos de correção de 
uma obra cresce segundo uma progressão geométrica de razão cinco, conforme a figura 3.28. As 
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diretrizes tomadas ainda na fase de projeto para melhorar o desempenho e a durabilidade da 
obra estão associados ao valor 1 do Eixo Custo Relativo. Caso não sejam adotadas providências 
de melhoria durante as fases de construção e manutenção preventiva, o custo final de correção 
das patologias poderá chegar a 125, quando a obra atingir o estágio de manutenção corretiva. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.28 - Lei de evolução de custos, Lei de Sitter. (Fonte: SITTER, 1984) 

 

3.5. VISTORIAS DE PONTES RODOVIÁRIAS 

É indiscutível que a garantia de maior vida útil, com satisfatórios desempenhos funcional e 
estrutural de uma obra, depende dos fatores relacionados ao projeto e à construção. Porém, isso 
pouco adianta se não houver uma boa manutenção ao longo do tempo. 

No caso das pontes, a manutenção é um fator essencial para a garantia do bom desempenho 
estrutural e da funcionalidade, pois, são obras com maiores tendências a acidentes e estão, de 
modo geral, localizadas em ambientes agressivos, tornando-se mais vulneráveis que as demais 
edificações à deterioração ao longo do tempo. 

A manutenção deverá, porém, fazer parte de um processo mais amplo de conservação e gestão 
da malha rodoviária, cuja primeira fase se caracteriza pela realização de vistorias periódicas que 
visem identificar as falhas estruturais existentes, diagnosticando-as, e em seguida definindo as 
ações, sejam de recuperação, reforço, alargamento, ou até de substituição da obra quando isto 
for necessário. 

Em 1983 foi publicado um trabalho pioneiro no Brasil sobre vistorias de Obras de Arte 
Especiais (CARDOSO, e REGO, 1983) no qual foram sugeridas as diretrizes consideradas 
básicas para o processo de inspeção e avaliação das condições estruturais das pontes existentes. 

Nesse sentido, está proposto a seguir um roteiro de vistoria baseado nas premissas do referido 
trabalho, porém mais completo e atualizado, no qual consta um conjunto de procedimentos 
técnicos que permitirão a identificação de todas as informações sobre a ponte vistoriada, com 
vistas a inseri-la em um banco de dados que permita conhecer a sua geometria atual, o seu 
estado de conservação, as anomalias existentes e as condições aparentes de estabilidade e 
funcionalidade. Isso facilitará a definição das intervenções de reparo e os respectivos custos. 

No roteiro também consta uma Ficha de Inspeção Cadastral, elaborada pelo autor, que deverá 
ser utilizada para coletar de forma mais simples e precisa as informações obtidas durante a 
inspeção, de modo a facilitar o cadastro no banco de dados do sistema de gerenciamento de 
pontes. 
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Convém esclarecer que no Brasil, as vistorias são realizadas de acordo com a NBR 9452/86 – 
“Vistorias de Pontes e Viadutos de Concreto”, considerada desatualizada pelo fato de ser pouco 
abrangente, e bastante omissa, quanto à inspeção de importantes itens, como é o caso dos 
aparelhos de apoio, das juntas de dilatação e dos componentes estruturais de concreto 
protendido, só para citar alguns exemplos. 

Por isso, faz-se necessário a realização de uma profunda revisão em tal norma, para adequá-la 
aos procedimentos atualmente exigidos para a realização de vistorias em pontes e viadutos, 
condição fundamental para a boa elaboração dos projetos de alargamento e reforço estrutural de 
pontes antigas. 

 

3.5.1. SUGESTÃO DE ROTEIRO ALTERNATIVO PARA A RE ALIZAÇÃO DE 
VISTORIAS  

A vistoria deve ser realizada de modo a atender as seguintes etapas: 

 inspeção da ponte; 

 análise do projeto (original e das modificações, se for o caso); 

 relatório final. 

 

3.5.1.1. INSPEÇÃO DA PONTE  

Trata-se de detalhada inspeção da ponte, com minuciosa observação de todas as suas partes.  
Nessa ocasião deverão ser feitas todas as anotações com base no roteiro adotado, de modo que 
não escape qualquer detalhe que possa ser útil para a interpretação do comportamento da 
estrutura, bem como do diagnóstico a ser emitido no relatório final da vistoria.  Também nessa 
ocasião deverão ser feitas as fotografias que irão compor o relatório e que terão importante 
papel na elucidação das anomalias porventura existentes na obra. 

A sequencia de inspeção deverá compreender a análise da infraestrutura (fundações), da 
mesoestrutura (pilares, encontros, aparelhos de apoio), da superestrutura (vigamento, lajes, 
cortinas, etc.), dos acabamentos (guarda-corpo, pavimentação, sinalização) e dos acessos. 

 

a) Inspeção da infraestrutura 

Devem ser observados os seguintes elementos: 

- tipo de fundação adotada, citando, se possível, material, dimensões, condições de 
prumo, fissuras, trincas, indícios de punção ou de esmagamento e descalçamento de 
sapatas; 

- no caso de fundações em estacas, verificar o estado de conservação dos blocos, vigas 
de amarração e das próprias estacas, descrevendo se estão expostas, partidas ou com 
corrosão, no caso de perfis metálicos; 

- características do terreno de fundação, ocorrência de erosão, empuxos de terra ou de 
água, condições dos taludes das cabeceiras, tipo e condições da proteção adotada; 

- avaliação do processo construtivo adotado, indicando a qualidade de execução. 

 

b) Inspeção da mesoestrutura 
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A mesoestrutura é constituída, de modo geral pelos encontros, pilares e aparelhos de 
apoio, que devem ser vistoriados conforme as recomendações a seguir: 

Encontros 

- tipo estrutural e materiais adotados (alvenaria de pedras, concreto ciclópico, concreto 
armado, outros); 

- geometria (normais ou esconsos); 

- condições atuais (prumo, alinhamento, fissuras, trincas, infiltração d’água, umidade, 
falhas de concretagem, cobrimento e exposição das armaduras); 

- sistema de drenagem (funcionamento dos drenos e barbacans, água acumulada no 
encontro); 

- contenção das terras (atuação dos empuxos de terras sobre as diversas paredes, fugas 
de aterro, solapamento / descalçamento das fundações, ação de enchentes sobre 
aterros); 

- no caso das pontes com extremidades em balanço, observar as condições das cortinas, 
alas laterais e placas de transição.  Verificar a ocorrência de deslizamento de terras 
dos aterros de acesso sob as cortinas; 

- no caso de encontros de grande altura, implantados em encosta ou meia encosta, 
verificar a possibilidade de ruptura do maciço, bem como de deslizamento ou 
tombamento. 

 

Pilares 

- Os pilares devem ser inspecionados tanto isoladamente como em conjunto, de modo a 
se verificar se as rigidezes definidas no projeto estão de acordo com as condições 
reais na obra. 

 

Deverão ser registrados os seguintes elementos: 

- tipo de pilar (pilar isolado, pilar parede, seção transversal, maciço ou vazado, de seção 
constante ou variável, comprimento, prumo, inclinação); 

- hipótese estrutural adotada (pórtico, pilar esbelto, extremidade livre, montante, 
pêndulo); 

- estado atual (cobrimento, deterioração do concreto, fissuras, trincas, armaduras 
expostas, anomalias provocadas por flambagem, esmagamento, contraventamento, 
condições de ligação com as fundações); 

- desgaste devido às condições ambientais (erosão hidráulica, meio ambiente agressivo, 
vibrações, impacto de veículos ou embarcações, proximidade de linha férrea); 

- impedimento à livre rotação (para o caso de pilares pêndulos). 

 

Aparelhos de apoio 

Condições que devem ser observadas: 
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- tipos do aparelho: fixos (articulações Freyssinet), móveis (pêndulos, rolos metálicos), 
elastoméricos (Neoprene), chumbo, teflon; 

- textura, dimensões, posicionamento em relação aos apoios e infra-dorso da estrutura; 

- compatibilidade com as deformações externas e internas da estrutura, deformações 
residuais, excentricidades em relação ao posicionamento projetado; 

- estado de conservação (corrosão, ataque de agentes agressivos, deformação angular, 
ressecamento dos aparelhos de borracha sintética, fissuras nas articulações de 
concreto, esmagamentos, deformações incompatíveis); 

- influência da protensão. 

 

c) Inspeção da superestrutura 

A inspeção da superestrutura deverá contemplar todas as suas partes, estabelecendo 
critérios e tolerâncias conforme a maior ou menor importância estrutural de cada peça 
examinada, devendo constar do seguinte: 

- sistema estrutural (pontes em laje, em vigas retas, vigas curvas, vigas Gerber, inércia 
constante ou variável, caixão celular, em grelha, em pórtico, em arco); 

- material empregado (concreto armado, concreto protendido, estrutura mista, metálica, 
madeira); 

- número de vãos, especificando dimensões de cada um, comprimento total da obra, 
largura da pista de rolamento, dos passeios e demais peças do tabuleiro; 

- definição das dimensões das peças examinadas como comprimento, altura, largura, se 
seção cheia ou vazada, etc; 

- exame detalhado das vigas principais, transversinas, cortinas, lajes centrais, lajes em 
balanço, lajes inferiores (tabuleiros celulares) e dentes, visando definir as condições 
atuais do concreto, das armaduras e do cobrimento; 

- verificação da ocorrência de fissuras ou trincas, caracterizando-as de acordo com a 
configuração, a abertura, a intensidade, o posicionamento nas peças examinadas e 
seção passiva ou ativa; 

- verificação, nas estruturas de concreto protendido, da ocorrência de fissuras ou 
anomalias decorrentes de protensão inadequada, injeção deficiente, falhas nas 
ancoragens passivas ou ativas, perdas de protensão, deformação lenta, etc; 

- análise de flecha, grau de vibração e deformações acentuadas, diagnosticando, sempre 
que possível, as suas causas (escoramento, dimensionamento, rotação nos apoios, 
desníveis por recalques, etc.); 

- deficiências de concretagem (juntas, saliências, nichos, brocas, trincas, segregação, 
etc.); 

- fissuras na junção de duas ou mais peças, especialmente com a laje inferior no caso 
dos tabuleiros celulares (característica de falhas na concretagem); 

- infiltração de água no tabuleiro, em especial nas lajes inferiores das estruturas 
celulares; 
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- fissuras ou linhas de ruptura nos painéis de lajes (características de majoração das 
cargas móveis); 

- esmagamentos, trincas, desagregação de concreto e exposição de armaduras em dentes 
Gerber; 

- verificação de anomalias decorrentes de recalques de fundação. 

 

d) Inspeção dos acabamentos 

Numa ponte são considerados acabamentos as partes que tenham função de natureza 
estética ou de proteção, tais como: guarda-corpo, guarda-rodas, pavimentação, 
drenagem, sinalização, cantoneiras de proteção, pintura, iluminação, etc. 

A inspeção de tais componentes deve constar do seguinte: 

- análise do estado dos guarda-corpos, registrando a necessidade de substituição ou de 
reparos; 

- verificação da ocorrência de danos na pavimentação, asfáltica ou de concreto, sobre a 
ponte; 

- análise da vedação, fixação e desgaste das juntas de dilatação do tabuleiro; 

- análise do sistema de drenagem (insuficiência e/ou obstrução de drenos, declividade 
insuficiente, empoçamento e infiltração de água no tabuleiro); 

- verificação de desgaste nos guarda-rodas e nos passeios de pedestres; 

- observação de falhas e/ou ausência do sistema de sinalização.  

 

e) Inspeção dos acessos 
Os aterros das cabeceiras na ligação da ponte com a rodovia, constituem-se em 
elementos importantes para a funcionalidade e segurança da obra, bem como da 
integridade dos usuários.  Numa inspeção recomenda-se observar os seguintes itens: 

- ocorrência de desníveis entre a ponte e o aterro de acesso (indicativo de ausência de 
laje de transição); 

- abatimentos e trincas no pavimento sobre os aterros; 

- situação dos taludes dos aterros (ocorrência de erosão, tipo de proteção, sistema de 
drenagem, etc.); 

- ocorrência de erosão no interior do corpo do aterro, comprometendo a faixa de 
rolamento; 

- existência ou não de acostamentos; 

- existência ou não de sinalização; 

- condições do sistema de sinalização dos acessos. 

 

3.5.1.2. ANÁLISE DO PROJETO  

A análise do projeto, incluindo a concepção original e eventuais modificações realizadas, é de 
fundamental importância para se obter um diagnóstico preciso sobre o comportamento da ponte 
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e também, subsidiar as decisões a serem tomadas com base nas conclusões do relatório de 
vistoria.  O projeto geralmente é composto por: 

- planta de locação; 

- plantas de forma e armação das fundações; 

- plantas de forma e armação da mesoestrutura; 

- plantas de forma e armação da superestrutura; 

- detalhes especiais, quando necessário; 

- detalhes de escoramentos especiais, quando for o caso; 

- memória de cálculo contendo as hipóteses de cálculo formuladas e o dimensionamento 
de toda a estrutura; 

- relatórios de sondagens e estudos geotécnicos utilizados para a definição das 
fundações adotadas; 

- levantamento topográfico plani-altimétrico do local da obra; 

- estudos hidrológicos utilizados para definir seção de vazão e o vão da obra. 

- Todos os elementos utilizados para a elaboração do projeto representam importante 
fonte de consulta e contribuem para que a vistoria alcance melhor nível de 
eficiência. 

 

Todas as possíveis falhas detectadas no projeto devem ser assinaladas, de modo que o 
especialista responsável pela análise tenha condições de concluir se elas têm ou não influência 
nos problemas existentes na ponte. 

A seguir algumas das incorreções mais encontradas nos projetos de pontes de concreto armado e 
protendido: 

- seção de vazão insuficiente; 

- adoção de fundações inadequadas e/ou vulneráveis à erosão; 

- contenção inadequada para os aterros de acesso; 

- inexistência de lajes de transição; 

- comprimento insuficiente; 

- locação da obra inadequada; 

- condições de apoio da superestrutura inadequadas ou insuficientes; 

- distribuição inadequada dos comprimentos dos tramos; 

- posicionamento inadequado de armaduras (passivas ou ativas), o que dificulta o 
lançamento do concreto e uma eficiente vibração; 

- traçados inadequados de cabos de protensão; 

- peças com seções transversais incompatíveis; 

- esconsidade e curvatura da obra não consideradas no projeto; 

- insuficiência na largura da plataforma (faixas de rolamento e passeios); 
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- drenagem inadequada (ausência ou insuficiência de drenos, falta de declividade no 
pavimento e a não previsão de pingadeiras); 

- proteção insuficiente ao tráfego e pedestres (guarda-rodas, guarda-corpos, etc.); 

- utilização de taxa de trabalho insuficiente (ou exagerada) para os materiais 
empregados; 

- falta de uma estética apropriada, o que provoca impactos negativos à paisagem rural 
ou urbana onde a ponte foi edificada. 

 

3.5.1.3. ENSAIOS 

Após a análise visual e/ou instrumental da ponte vistoriada, torna-se necessário em algumas 
ocasiões a realização de ensaios destinados a fornecer valores relacionados às condições de 
resistência e de ruptura das peças estruturais, bem como de caracterização do solo de fundação. 

A decisão de realização ou não de ensaios fica a cargo do especialista responsável pela vistoria e 
pelo diagnóstico da obra. No Brasil são, de modo geral realizados os seguintes ensaios: 

a) Não destrutivos 

- esclerometria; 

- carbonatação; 

- controle de fissura com selos de gesso ou vidro; 

- ultrassonografia; 

- gamagrafia; 

 

b) Destrutivos 

- resistência à compressão axial em testemunhos de concreto retirados da estrutura; 

- resistência à tração por compressão diametral em testemunhos de concreto retirados da 
estrutura; 

- módulo de deformação do concreto; 

- reconstituição do traço de concreto; 

- massa específica, permeabilidade e absorção d’água; 

- teor de cloretos; 

- determinação do escoamento a tração em amostra de armaduras retiradas da estrutura; 

- determinação do potencial de corrosão de amostras de armadura retiradas da estrutura. 

 

c) No solo de fundação 

- sondagens; 

- ensaios de caracterização da capacidade de suporte. 

 

d) No curso d’água 
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- caracterização do nível de agressividade da água do rio, do mar, pluvial ou do lençol 
freático. 

 

e) Ensaios estruturais 

São aqueles que, através de simulações ou solicitações de cargas móveis 
previamente conhecidas, fornecem o comportamento elástico da estrutura.  Tais 
ensaios são importantes como subsídios para a decisão sobre a necessidade de 
reforçar ou não a ponte. 

Outros ensaios estruturais são os dinâmicos, os quais servem para a determinação de 
parâmetros estruturais como: rigidez, frequências naturais, vibração, 
amortecimentos, condições de vinculação etc., permitindo a avaliação das 
características estruturais em serviço e suas modificações ao longo do tempo. 

 

3.5.1.4. RELATÓRIO FINAL  

O relatório final representa a última etapa da vistoria, devendo, portanto, para atender à sua 
finalidade, ser objetivo e redigido em linguagem técnica adequada, com disposição racional dos 
textos e ilustrações.  Devem ser evitados parágrafos longos que possam parecer inconclusivos e 
de difícil interpretação. 

Devem ser feitas apenas as considerações que não suscitem qualquer dúvida de natureza técnica 
e que estejam respaldadas por observações e conceituações evidentes, além de amparadas pela 
literatura existente sobre o tema.  Afinal, este documento passará a representar o diagnóstico 
sobre o comportamento atual da obra e será o principal indicador para definir os tipos de 
intervenções que deverá receber, seja de recuperação, de reforço, de alargamento, ou até de 
demolição.  O texto também servirá de referência para os casos de demanda judicial envolvendo 
a obra vistoriada. 

São recomendados os seguintes itens para o relatório final de vistoria: (previstos na NBR-
9452/86). 

a) índice; 

b) introdução; 

c) relatórios preliminares, fichas cadastrais e rotineiras; 

d) registros das observações de campo; 

e) relatório técnico complementar (análise, estudos estruturais, hidrológicos ou 
geotécnicos, instrumentações, provas de carga, etc.) 

f) parecer final; 

g) recomendações; 

h) bibliografia. 

 

3.5.1.5. QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL NECESS ÁRIAS PARA 
AS INSPEÇÕES 

A eficácia de uma inspeção depende, em grande parte, da qualificação e experiência profissional 
do engenheiro vistoriador. 



 

66 

 

Alguns países, como é o caso dos Estados Unidos e França, definem um perfil que deve ser 
atendido pelo profissional responsável por tais atividades.  A AASHTO – American Association 
of State Highaway and Tranportation Oficials – destaca em seu manual de manutenção de 
pontes que os serviços de inspeção, informação e inventário devem ser feitos por quem tem 
formação de engenheiro, registrado na respectiva entidade profissional, tenha experiência em 
serviços de inspeção e tenha realizado um curso completo de preparação baseado no Manual de 
Formação de Inspetores de Pontes.  Essa pessoa será responsável pela exatidão das inspeções de 
campo, pela análise de tudo o que for decorrente das mesmas, pelas recomendações para corrigir 
os defeitos encontrados e poderá, também, impor limitações de tráfego, seja de carga ou 
velocidade, quando necessário.   

No Brasil ainda não existem cursos voltados para a formação e qualificação de engenheiros em 
inspeções de pontes. De modo geral, as vistorias são realizadas pelos profissionais dos Órgãos 
responsáveis pelas construções e administrações das rodovias nos âmbitos federal, estaduais e 
municipais. 

Também são contratadas empresas privadas para a realização de vistorias de pontes antigas, na 
maioria das vezes quando tais obras já estão em processo de pré-ruptura. Porém, a maioria dos 
profissionais de tais empresas também não são especialistas em pontes e estruturas. 

A seguir, está indicado no quadro 3.10 o modelo de ficha de inspeção que faz parte do roteiro de 
vistoria. 
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Quadro 3.10 – Modelo de Ficha de Inspeção sugerida para vistoria de pontes. (Fonte: VITÓRIO, 2008) 
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4. ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DE 
PONTES 

Neste capítulo, são abordas as questões relacionadas à análise estrutural e à elaboração de 
projetos de pontes, conforme os conceitos das principais normas, diretrizes e recomendações em 
vigor no Brasil, também incluindo algumas diretrizes das normas europeias (Eurocódigos 
Estruturais). 

 

4.1. ANÁLISE ESTRUTURAL SEGUNDO AS NORMAS BRASILEIRAS  

A norma brasileira NBR 6118 (2007) define a análise estrutural como sendo o estabelecimento 
das distribuições de esforços internos, tensões, deformações e deslocamentos, em uma parte ou 
em toda a estrutura, com o objetivo de determinar os efeitos das ações, visando efetuar 
verificações de Estados Limites Últimos (ELU) e Estados Limites de Serviço (ELS). 

O advento e a evolução dos softwares atualmente disponíveis, permitem que a análise estrutural 
seja feita de forma mais realista, sem a necessidade das simplificações utilizadas nas décadas 
anteriores, de modo que hoje é possível analisar uma estrutura de forma global, levando em 
conta a interação entre os seus diversos componentes. 

A análise estrutural de pontes no Brasil está prevista no item 8.4 da NBR 7187 – Projeto de 
Pontes de Concreto Armado e Protendido, porém com a indicação de que deve ser realizada de 
acordo com o disposto na seção 14 da NBR 6118, que por sua vez, prevê a aplicação de cinco 
métodos, descritos a seguir, que se diferenciam pelo comportamento admitido para os materiais 
constituintes da estrutura. É exigida a conformidade com pelo menos um dos métodos para a 
aceitação do projeto. 

 

4.1.1. ANÁLISE LINEAR  

Este modelo admite o comportamento elástico-linear para os materiais. Os resultados da análise 
linear são, de modo geral, utilizados para a verificação de estado limite de serviço (ELS); 
Quanto ao Estado Limite Último ELU, só poderá ser utilizado para situações em que, mesmo 
com tensões elevadas, seja possível garantir a ductilidade dos elementos estruturais. 

 

4.1.2. ANÁLISE LINEAR COM REDISTRIBUIÇÃO  

Após realizada a análise linear de uma estrutura, os efeitos das ações podem ser redistribuídos 
para as combinações de carregamento do ELU. As condições de equilíbrio e de ductilidade 
devem ser obrigatoriamente satisfeitas e todos os esforços internos devem ser recalculados para 
garantir o equilíbrio de cada um dos elementos estruturais e da estrutura como um todo. 

As verificações de combinações de carregamento de ELS, ou de fadiga, podem ser feitas na 
análise linear sem redistribuição. 

 

4.1.3. ANÁLISE PLÁSTICA  

Plasticidade é a propriedade dos materiais de guardar deformações residuais. 
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Denomina-se análise estrutural plástica quando as não linearidades podem ser consideradas, 
admitindo-se comportamento rígido-plástico perfeito ou elasto-plástico perfeito para os 
materiais. 

Para as estruturas reticuladas deve ser evitada a análise plástica quando se consideram os efeitos 
de segunda ordem global e quando não houver suficiente ductilidade pra que as configurações 
adotadas sejam alcançadas. 

Também deve ser evitado o cálculo plástico no caso de carregamento cíclico sujeito à fadiga. 

 

4.1.4. ANÁLISE NÃO -LINEAR  

A análise não-linear considera o comportamento não-linear dos materiais. Um material tem 
comportamento não-linear quando apresenta uma relação não-linear entre tensões e 
deformações, de modo que essa relação não pode ser definida por uma constante. 

Para que a análise não-linear possa ser realizada é necessário que toda a geometria da estrutura, 
e todas as suas armaduras, sejam conhecidas, pois a resposta da análise depende de como a 
estrutura foi armada. 

Uma análise não-linear complexa exige os softwares mais avançados devido à grande 
complexidade do cálculo interativo, pois ao final de cada etapa, têm-se novos esforços, que 
permitem o cálculo de uma armadura diferente, de modo que tal armadura seja utilizada na 
interação seguinte. O processo é repetido até que a armadura obtida seja próxima à da etapa 
anterior. 

Análise não-linear pode ser adotada tanto para verificação de estado limite último (ELU) como 
para verificação de estado limite de serviço (ELS). 

 

4.1.5. ANÁLISE ATRAVÉS DE MO DELOS FÍSICOS 

Neste tipo de análise, o comportamento estrutural é determinado por meio de ensaios realizados 
com modelos físicos de concreto, considerando os critérios de semelhança mecânica. 

Deve ser adotada uma metodologia nos ensaios que garanta a possibilidade de se obter a correta 
interpretação dos resultados. Obrigatoriamente devem ser obtidos resultados para todos os 
estados limites últimos e de serviço a serem empregados na análise da estrutura. 

Os modelos físicos não são usualmente utilizados pelo alto custo dos ensaios, que necessitam de 
sofisticados equipamentos de laboratório e de pessoal treinado e especializado. Este tipo de 
análise é recomendado pela NBR 6118 (2007), quando os modelos de cálculo são insuficientes, 
ou estão fora do escopo da referida norma. De modo geral, é utilizado apenas em obras de 
grande porte e de grande importância econômica. 

No quadro 4.1 a seguir estão indicados resumidamente os cinco métodos de análise estrutural 
que foram relatados, e quais as verificações que devem ser realizadas em cada um deles. 
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Quadro 4.1 – Tipos de análise estrutural com respectivas aplicações. (Fonte: FONTES et al. 2005). 

ANÁLISE ESTRUTURAL TIPO DE VERIFICAÇÃO 

Linear 
Estado Limite Último (com a garantia de ductilidade) 

Estado Limite de Serviço 

Linear com redistribuição Estado Limite Último 

Plástica Estado Limite Último 

Não-linear 
Estado Limite Último 

Estado Limite de Serviço 

Através de modelos físicos 
Estado Limite Último 

Estado Limite de Serviço 

 

4.2. ANÁLISE ESTRUTURAL SEGUNDO O EUROCÓDIGO  

O Eurocódigo 0 – Base para o projeto de estruturas (NP EN 1990, 2009) define análise 
estrutural como método ou algoritmo para determinação dos efeitos das ações em qualquer 
ponto de uma estrutura, podendo ser necessário realizar uma análise a três níveis, utilizando 
diferentes modelos: análise global, análise por elementos e análise local. 

 

4.2.1. ANÁLISE GLOBAL  

Determinação numa estrutura de um conjunto coerente de esforços, ou de tensões, que estão em 
equilíbrio com um conjunto particular e definido de ações que atuam na estrutura, e que 
dependem das grandezas geométricas, das propriedades estruturais e das propriedades dos 
materiais. 

 

4.2.2. ANÁLISE ELÁSTICA LINEAR DE PRIMEIRA ORDEM SEM 
REDISTRIBUIÇÃO  

Análise estrutural elástica baseada em relações lineares de tensões/extensões ou de 
momentos/curvaturas e aplicada à geometria inicial da estrutura. 

 

4.2.3. ANÁLISE ELÁSTICA LINEAR DE PRIMEIRA ORDEM COM 
REDISTRIBUIÇÃO  

Análise elástica linear na qual os esforços são modificados para o dimensionamento estrutural, 
de uma forma coerente com as ações aplicadas e sem um cálculo explícito da capacidade de 
rotação. 

 

4.2.4. ANÁLISE ELÁSTICA LINE AR DE SEGUNDA ORDEM  

Análise estrutural elástica, utilizando relações lineares de tensões/extensões, aplicada à 
geometria da estrutura deformada. 
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4.2.5. ANÁLISE NÃO LINEAR DE PRIMEIRA ORDEM 

Análise estrutural, aplicada à geometria inicial da estrutura, que tem em consideração as 
propriedades de deformação não linear dos materiais. 

 

4.2.6. ANÁLISE NÃO LINEAR DE SEGUNDA ORDEM  

Análise estrutural, aplicada à geometria da estrutura deformada, que tem em consideração as 
propriedades de deformação não linear dos materiais. 

 

4.2.7. ANÁLISE ELÁSTICA -PERFEITAMENTE PLÁSTICA DE PRIMEIRA ORDEM  

Análise estrutural baseada em relações momentos/curvaturas com uma parte inicial elástica 
linear seguida de uma parte plástica sem endurecimento, aplicada à geometria inicial da 
estrutura. 

 

4.2.8. ANÁLISE ELÁSTICA -PERFEITAMENTE PLÁSTICA DE SEGUNDA ORDEM  

Análise estrutural baseada em relações momentos/curvaturas com uma parte inicial elástica 
linear seguida de uma parte plástica sem endurecimento, aplicada à geometria da estrutura 
deslocada (ou deformada). 

4.2.9. ANÁLISE ELÁSTICA -  PLÁSTICA (DE PRIMEIRA OU DE SEGUNDA 
ORDEM) 

Análise estrutural baseada em relações tensões-extensões ou momentos/curvaturas com uma 
parte inicial elástica linear seguida de uma parte plástica com ou sem endurecimento. 

 

4.2.10. ANÁLISE RÍGIDA-PLÁSTICA  

Análise, aplicada à geometria inicial da estrutura, que utiliza os teoremas da análise limite para 
a avaliação direta da capacidade resistente. 

 

4.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE SEGURANÇA ESTRU TURAL  

É importante considerar que o tipo de análise estrutural a ser utilizado irá depender das 
características de cada estrutura, de modo que em cada caso haja a coerência com as teorias 
existentes para a realização, objetivando uma análise que seja a mais realista possível, buscando 
sempre a segurança exigida pelas normas vigentes. 

A utilização de análise plástica, linear com redistribuição ou não linear depende de um amplo 
conhecimento sobre o tema, além de ferramentas computacionais avançadas. 

Os projetos estruturais atuais, principalmente os das grandes pontes, estão passando por grandes 
mudanças em suas concepções e dimensionamento, deixando de usar unicamente a análise 
linear como antigamente e incorporando todos os avanços permitidos pela ampliação do 
conhecimento obtido pelas pesquisas e pela sofisticação dos softwares de engenharia. 

No que se refere aos requisitos exigíveis de segurança, os projetos estruturais, incluindo os de 
pontes, no Brasil devem obedecer à norma NBR 8661 (2003) – Ações e segurança nas 
estruturas – Procedimento, que estabelece as definições e os critérios de quantificações das 
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ações e da resistência a serem consideradas nos projetos. De acordo com a norma, a segurança é 
introduzida por meio dos estados limites, a partir de uma formulação semiprobabilística, de 
caráter intermediário entre os métodos determinísticos que foram utilizados nas normas do 
passado, e os métodos puramente probabilísticos. 

O método dos estados limites define estatisticamente, ou com base na experiência, os valores 
característicos e de cálculo tanto para as ações como para as resistências com coeficientes 
parciais de segurança calibrados empiricamente. 

 

4.4.  AÇÕES CONSIDERADAS NAS ESTRUTURAS DAS PONTES  

Ações são as cargas que provocam o aparecimento de esforços ou deformações nas estruturas. 
No caso das pontes, podem ser classificadas como: 

- Ações permanentes 

- Ações variáveis 

- Ações excepcionais 

 

4.4.1. AÇÕES PERMANENTES  

Ações que ocorrem com valores constantes ou de pequena variação em torno de sua média, 
durante praticamente toda a vida da construção. A variabilidade das ações permanentes é 
medida num conjunto de construções análogas. Compreendem, entre outras: 

- As cargas provenientes do peso próprio dos elementos estruturais; 

- As cargas provenientes do peso da pavimentação, dos trilhos, dos dormentes, dos 
lastros, dos revestimentos, das barreiras, dos guarda-rodas, dos guarda-corpos e de 
dispositivos de sinalização; 

- Os empuxos de terra e de líquidos; 

- As forças de protensão; 

- As deformações impostas, isto é, provocadas por fluência e retração do concreto, por 
variações de temperatura e por deslocamentos de apoios. 

 

4.4.2. AÇÕES VARIÁVEIS  

São as ações de caráter transitório que compreendem, entre outras: 

- As cargas móveis; 

- As cargas de construção; 

- As cargas de vento; 

- O empuxo de terra provocado por cargas móveis; 

- A pressão da água em movimento; 

- O efeito dinâmico do movimento das águas; 

- As variáveis de tempera. 
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4.4.3. AÇÕES EXCEPCIONAIS 

São as ações que têm duração extremamente curta e muito baixa probabilidade de ocorrência 
durante a vida da construção, mas que devem ser consideradas nos projetos de determinadas 
estruturas, como é o caso de choques de objetos móveis e fenômenos materiais pouco 
frequentes, como enchentes catastróficas e sismos, entre outros. 

 

4.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CARGAS MÓVEIS SEGUNDO A NORMA 
BRASILEIRA E O EUROCÓDIGO  

As cargas móveis são constituídas pelo peso dos veículos tipo e pessoas (multidão) que 
transitam sobre a ponte. As cargas dos veículos tipo podem variar conforme as normas de cada 
país. 

As cargas dos veículos e multidão são colocadas nas posições mais desfavoráveis, de modo a 
obter-se as solicitações máximas e mínimas na estrutura. 

Os veículos também produzem no tabuleiro, esforços horizontais longitudinais devidos à 
frenagem e aceleração. 

Nas pontes em curva, o movimento dos veículos faz aparecerem esforços horizontais 
transversais causados pela força centrífuga. 

 

4.5.1. NORMA BRASILEIRA  

Na norma brasileira para levar em conta o efeito dinâmico das cargas móveis, os esforços 
solicitantes correspondentes são majorados através de um coeficiente de impacto vertical, 
estabelecido pela expressão a seguir: 

1.007,04,1                      [4.1] 

Onde: 

 é o comprimento de cada vão teórico do elemento carregado, qualquer que seja o sistema 
estrutural, em metros. 

No caso de vãos desiguais, em que o menor vão seja igual ou superior a 70% do maior, permite-
se considerar um vão ideal equivalente à média aritmética dos vãos teóricos. No caso de vigas 
em balanço,   é tomado igual a duas vezes o seu comprimento. 

As cargas móveis das pontes rodoviárias foram objetos de variações de valores, estabelecidas 
pelas normas brasileiras desde 1946 até a presente data, e encontram-se atualmente em fase de 
estudo pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) visando ao estabelecimento de 
valores mais realistas e coerentes com os padrões dos veículos que trafegam pelas rodovias nos 
últimos anos. 

A primeira norma de cargas móveis para pontes rodoviárias no Brasil foi a NB-6/1946, que 
estabeleceu o Trem-tipo Classe 24 (24tf ou 240KN) e vigorou até 1960, quando entrou em vigor 
a NB-6/1960, estabelecendo a Classe 36 (36tf ou 360KN), constituída por um veículo com 3 
eixos e 6tf por roda, multidão de 500kgf/m² na frente e atrás do veículo e multidão de 300kgf/m² 
no restante da pista e nos passeios. Tais cargas móveis foram utilizadas para o cálculo das 
pontes projetadas entre 1975 e 1984, nas rodovias federais brasileiras. 

A figura 4.1 mostra o esquema do veículo tipo e a distribuição das cargas móveis no tabuleiro 
da ponte. 
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Figura 4.1 – Esquema do veículo classe 36 e da distribuição das cargas móveis no tabuleiro. (Fonte: NB-

6, 1960). 

 

A última modificação das cargas móveis, que permanece em vigor até a data atual, ocorreu com 
a edição da NB-6/1982 atual NBR 7188/84 que definiu o Trem-tipo Classe 45 (45tf ou 450KN). 
A norma atual também permite cargas móveis Classe 30 e Classe 12, que podem ser utilizadas 
para os projetos de pontes em rodovias secundárias e com menor intensidade de tráfego. 

Outro tipo de carga móvel que necessita, mesmo que eventualmente, ser considerada sobre as 
pontes existentes, é a que trata dos veículos especiais que transportam equipamentos de peso 
excepcional. Nestes casos os parâmetros para a fixação da forma como se dará a transposição de 
tais veículos, são definidos por meio de legislação específica do DNIT (Resolução nº 11/2004). 

Na figura 4.2 estão ilustrados os esquemas dos carregamentos móveis estabelecidos pela norma 
NBR 7188/84, atualmente em vigor no Brasil. O quadro 4.2 mostra os valores de tais 
carregamentos. 

 

 
Figura 4.2 - Esquemas das cargas móveis estabelecidas pela norma brasileira. (Fonte: NBR 7188/84). 
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Quadro 4.2 - Valores das cargas móveis transmitidas pelos veículos conforme a norma brasileira. (Fonte: 
NBR 7188/84). 

Classe da 

ponte 

Veículo Carga uniformemente distribuída 

Tipo 
Peso total P P’ 

Disposição da carga 
kN tf kN/m² kgf/m² kN/m² kgf/m² 

45 45 450 45 5 500 3 300 Carga p em toda a pista 

30 30 300 30 5 500 3 300 Carga p’ nos passeios 

12 12 120 12 4 400 3 300  

 
 

4.5.2. EUROCÓDIGO  

As normas europeias para projetos de estruturas (Eurocódigos Estruturais) definem  quais as 
ações provocadas pelo tráfego de veículos em pontes rodoviárias por meio do Eurocódigo 1 (NP 
EN 1991-2): Ações em estruturas. Parte 2: Ações de tráfego em pontes. São considerados vários 
modelos de carga descritos a seguir. 

- Modelo LM1 (Load Model 1) – É o principal modelo de carga móvel do EC1 
constituído por cargas concentradas e cargas distribuídas, utilizado para verificações 
globais e locais, com tráfego com elevado percentual de caminhões pesados. 

- Modelo LM2 (Load Model 2) – Composto por um único eixo de 400KN (200KN por 
roda), utilizado para verificações locais, como é o caso de punção em lajes. 

- Modelo LM3 (Load Model 3) – Utilizado para simular veículos especiais, de modo 
geral com grandes cargas e que necessitam de autorizações específicas para circular. 

- Modelo LM4 (Load Model 4) – Para verificações gerais, cargas uniformemente 
distribuídas devidas à multidão. É utilizado apenas quando o seu efeito não é coberto 
pelo modelo LM1. 

No LM1, que é o principal modelo do Eurocódigo 1 as cargas móveis devem ser colocadas nas 
posições mais desfavoráveis de modo a obter as envoltórias dos esforços no elemento estrutural. 
O LM1 define a divisão da seção transversal do tabuleiro da ponte (w) em três pistas ideais 
(national lanes), nº 1, nº 2 e nº 3 para o posicionamento dos veículos tipo, e em uma área 
remanescente conforme a figura 4.3. No quadro 4.3 são mostrados os critérios para a definição 
do número de faixas de tráfego e suas respectivas larguras. No quadro 4.4 estão indicados os 
valores característicos do modelo de carga LM1. 
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Key 

w Carriageway width 

l w Notional lane width 

1 Notional Lane Nr. 1 

2 Notional Lane Nr. 2 

3 Notional Lane Nr. 3 

4 Remaining area  

Figura 4.3 – Divisão de faixas do modelo LM1 (Fonte: Eurocódigo EN1991-2). 

 

Quadro 4.3 – Definição do número e largura das vias de tráfego (Fonte: Eurocódigo EN1991-2). 

Carriageway 
width w 

Number of 
notional lanes 

Width of a 
notional lane wl 

Width of the 
remaining area 

mw 4,5  
mwm 64,5   

 
wm 6  

1ln  
2ln  

 









3
wIntnl  

m3  

2
w  

 
m3  

mw 3  
0  
 
 

lnw 3  

NOTE  For example, for a carriageway width equal to 11m, 3
3









wIntnl ,and the 

width of the remaining area is m23311  . 
 

Quadro 4.4 – Valores característicos do modelo LM1 (Fonte: Eurocódigo EN1991-2). 

Location 

Tandem system TS 
UDL system 

 

Axle loads  Qik (kN) 

 
qik (or qik) (kN/m2) 

Lane Number 1 300 9 

Lane Number 2 200 2,5 

Lane Number 3 100 2,5 

Other lanes 0 2,5 

Remaining area (qrk) 0 2,5 
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A aplicação do modelo LM1 está ilustrada na figura 4.4 conforme regras definidas no 
Eurocódigo, como as indicadas a seguir. 

- Não mais que um veículo tipo deve ser aplicado em cada pista; 

- Apenas veículos completos devem ser considerados; 

- Cada eixo deve ser considerado com duas rodas idênticas com uma carga igual a 
0,5αQQk. As cargas uniformemente distribuídas tem o valor de αqqk por m² de pista ideal; 

- A área de contato de cada roda deve ser quadrada de lado 0,4m; 

- Para uma análise local um veículo tipo deve ser considerado na posição mais 
desfavorável; 

- As cargas uniformemente distribuídas devem apenas ser aplicadas nas zonas 
desfavoráveis das superfícies de influência quer longitudinal quer transversalmente. 

 

 
Figura 4.4 – Aplicação do modelo LM1. (Fonte: Eurocódigo EN 1991-2, apud FERRAZ, 2009). 

 

Os coeficientes de correção para as cargas concentradas (αQ) e para as cargas uniformemente 
distribuídas (αq) assume valores unitários para situações correspondente a um tráfego industrial, 
internacional intenso e pesado. 

Para composições de tráfego mais comuns (estradas e autoestradas) os coeficientes alfa podem 
ser reduzidos entre 10% e 20% na pista 1.  

O modelo LM2 é constituído por uma carga de 400KN aplicada por um único eixo, com duas 
rodas. Considera-se este veículo percorrendo o tabuleiro na direção longitudinal da ponte 
podendo ser calculado em qualquer posição na largura w da figura 4.2. Este modelo de carga 
está representado pelo esquema da figura 4.5. 

Os modelos LM1 e LM2 foram formulados levando em conta os efeitos dinâmicos. 
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Figura 4.5 – Modelo LM2. (Fonte: Eurocódigo EN 1991-2). 

 

4.6. AÇÕES DINÂMICAS E FADIGA 

A norma brasileira NBR 6118 (2007) estabelece que as ações dinâmicas podem provocar 
Estados Limites de Serviço e Estados Limites Últimos por vibração excessiva ou por fadiga dos 
materiais. 

De acordo com ALBUQUERQUE, e PFEIL (2012), A fadiga é associada à repetição de ações 
dinâmicas. É um processo de modificações progressivas e irreversíveis que ocorre na estrutura 
de um material quando este é submetido ciclicamente a variações de tensões. Essas 
modificações podem acarretar na formação de fissuras internas ou no aumento delas, o que, no 
caso de ciclo de tensões suficientemente grande, pode conduzir à fratura do material. 

As pontes são estruturas especialmente sujeitas à fadiga devido à natureza cíclica de seus 
carregamentos, que constam majoritariamente da passagem de veículos. 

Nos projetos de pontes e viadutos no Brasil, são considerados os carregamentos estáticos, sendo 
adotados para as solicitações dinâmicas a equivalência com as partes onde surgem os efeitos 
estáticos mais desfavoráveis. Para isso, adota-se um coeficiente de impacto obtido em função do 
vão da ponte para majorar os efeitos da solicitação dinâmica, conforme mostrado anteriormente 
pela equação [4.1]. 

Atualmente está sendo dada uma maior atenção à análise dinâmica de pontes pelo fato de serem 
observadas solicitações dinâmicas em tais estruturas cujas amplitudes de frequência ultrapassam 
significativamente uma análise estática (AHI, 2009). No caso das pontes existentes, é 
importante a realização de estudos que permitam o conhecimento mais fielmente possível das 
tensões e deformações que ocorrem nos elementos estruturais por causa das ações dinâmicas e 
da fadiga. Tais estudos devem considerar a influência da velocidade, do espaçamento e do 
número de veículos sobre a resposta estrutural da ponte. 

O fenômeno da fadiga provoca variações de tensões que reduz a resistência dos materiais; um 
ciclo de tensões fica totalmente definido quando forem conhecidos os valores máximo e mínimo 
da tensão variável. De modo geral, os ciclos de tensão no tempo são divididos entre ciclos de 
tensões de amplitude constante e com tensões de amplitude variáveis, conforme mostram as 
figuras 4.6 e 4.7, que ilustram exemplos de variações de tensões associadas a carregamentos que 
podem causar danos por fadiga na estrutura. 
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Figura 4.6 – Exemplo de tensões variáveis com amplitude constante. (Fonte: LEITÃO, 2009) 

 

 

Figura 4.7 – Exemplo de tensões variáveis com amplitude variável e aleatória. (Fonte: LEITÃO, 2009) 

 

Resultados de estudos realizados por ALBUQUERQUE, e PFEIL (2012), concluíram que a vida 
útil à fadiga das armaduras longitudinais de flexão de vigas de pontes de concreto armado 
sofrem grande influência das condições de manutenção. As obras, enquanto íntegras, 
apresentaram vida longa quanto à fadiga das armaduras longitudinais. A presença de ressalto, e 
o consequente aumento das ações dinâmicas, reduziram em geral a vida útil pela metade quando 
comparados aos casos das obras íntegras, de acordo com os estudos dos citados pesquisadores. 

MENDES (2009), após a análise de dados disponibilizados referentes a 5.619 pontes 
cadastradas da malha rodoviária federal brasileira, concluiu que para as pontes antigas cujas 
armaduras longitudinais foram dimensionadas com o aço CA-25 e que mantém a armadura 
integra ou pouco corroída, a fadiga do aço não se constitui em problema, porém para as pontes 
projetadas com o aço CA-50, mesmo com as armaduras integras, a verificação da fadiga deve 
ser feita com maior refinamento, além de melhor analisar a composição da frota de veículos 
reais que por elas transitam de modo a possibilitar uma avaliação mais profunda da influência 
da fadiga no comportamento estrutural e nas condições de estabilidade. 

 

4.6.1. ANÁLISE DA FADIGA NAS  PONTES RODOVIÁRIAS CONFORME A NORMA 
BRASILEIRA  

No Brasil, a análise da fadiga nas estruturas das pontes é feita conforme a NBR 7188/2003: 
Projeto e execução de pontes de concreto armado e protendido, que aborda apenas a fadiga do 
aço. 
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A verificação do Estado Limite Último de resistência à fadiga deve ser procedida através da 
análise com base em métodos elásticos, das variações de tensão na armadura, considerando-se 
os efeitos dinâmicos de fluência do concreto e das perdas de protensão, e desprezando-se a 
resistência à tração do concreto após a fissuração. 

A norma admite que a armadura esteja submetida a uma variação de tensões. 

smínsmáxs                     [4.2] 

Onde: 

smáx  é a tensão correspondente a uma combinação frequente de ações, com seu valor máximo. 

smín  é a tensão correspondente, conforme o caso, a uma combinação quase permanente, ou 
frequente de ações com seu valor mínimo. 

O valor s deve ser comparado ao valor da resistência de cálculo, fsd  dado pela expressão: 

fat

fsk
fsd 


                     [4.3] 

Onde: 

fsk  é a resistência característica à fadiga 

fat  é o coeficiente de segurança à fadiga, igual a 1,5. 

Quando fsds  , considera-se atendida a verificação do Estado Limite Último à fadiga. 

Quando ocorre o contrario, é necessário aumentar a percentagem de armadura na seção para 
reduzir a amplitude da variação de tensões s , até que a condição limite seja atendida, 

 

4.6.2. ANÁLISE DA FADIGA NAS PONTES RODOVIÁRIAS CONFORME O 
EUROCÓDIGO  

A análise da fadiga nas pontes rodoviárias está prevista no Eurocódigo EN1991-2 que apresenta 
cinco modelos. Os quatro primeiros são baseados nas cargas com as respectivas configurações 
geométricas. O quinto é baseado nas observações do tráfego sobre a ponte. 

Deve ser definida a categoria da ponte e o tipo de tráfego sobre a estrutura. 

A categoria do tráfego é definida com base no número de pistas lentas e no número de veículos 
com peso bruto maior que 100KN que trafegam em cada via por ano. 

Os dados que devem ser adotados para cada categoria de tráfego estão indicados no quadro 4.5. 

 

Quadro 4.5 – Número indicativo de veículos pesados previstos por ano e por pista lenta. (Fonte: 
Eurocódigo EN1991-2). 

 Traffic categories Nobs per year and per slow lane 
1 Roads and motorways with 2 or more lanes 

per direction with high flow rates of lorries 2,0 x 106 

2 Roads and motorways with medium 
flow rates of lorries 0,5 x 106 

3 Main roads with low flow rates of lorries 0,125 x 106 
4 Local roads with low flow rates of lorries 0,05 x 106 
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A seguir uma descrição resumida dos cinco modelos de fadiga (Fatique Load Model) do 
Eurocódigo. 

- Modelo de Fadiga 1 (FLM1) 

Tem a mesma configuração do modelo de carga 1 (LM1), com os valores característicos 
das cargas concentradas iguais a 0,70Qik e das cargas uniformemente distribuídas iguais 
a 0,30qik. 

- Modelo de Fadiga 2 (FLM2) 

O modelo de fadiga 2 consiste em um conjunto de cinco caminhões, denominados 
caminhões “frequentes”, cujos tipos, cargas e espaçamentos de eixos estão devidamente 
especificados na EN1992-2. 

- Modelo de Fadiga 3 (FLM3) 

O modelo de fadiga 3 consiste de um veículo com quatro eixos, com carga de 120KN 
por eixo, e peso total de 480KN. As tensões são calculadas considerando apenas um 
veículo transitando na via mais desfavorável. 

- Modelo de Fadiga 4 (FLM4) 

Este modelo também consiste de um conjunto de caminhões que produzem, 
conjuntamente, os efeitos equivalentes ao do tráfego real. A geometria é semelhante ao 
FLM2, porém com valores inferiores para as cargas por eixo. 

- Modelo de Fadiga 5 (FLM5) 

O modelo de fadiga 5 é obtido por meio das observações do tráfego sobre a ponte, 
conforme as indicações da EN1991-2, sobre a aplicação deste modelo. 

De acordo com a EN1991-2 os modelos de fadiga que devem ser utilizados nas pontes 
rodoviárias são os FLM1 e FLM2. 

 

4.7. DEFORMAÇÕES DIFERIDAS NO CONCRETO  

Nos projetos das pontes de concreto, a deformabilidade dependente do tempo (deformações 
diferidas) representa um fator muito importante na análise estrutural. As deformações diferidas 
do concreto são classificadas em duas: a retração e a fluência. 

A norma brasileira NBR 6118 (2007) estabelece que quando não há impedimento à livre 
deformação do concreto, a ele é aplicada, no tempo t0 uma tensão constante no intervalo t – t0. 
Sua deformação total, no tempo t, vale: 

)()()()( 0 tttt sccccc                   [4.4] 

Sendo: 

)(/)()( 000 tEtt cicc    é a deformação imediata, por ocasião do carregamento, com )( 0tEci  

calculado, para j = t0, pela expressão: 5,0
0 600.5)( ckjci ftE  ; 

   0280 ,/)()( ttEtt ciccc    é a deformação por fluência, no intervalo de tempo ),( 0tt , com 

28ci  calculado pela mesma expressão para j = 28 dias 

)(tc  é a deformação por retração, no intervalo de tempo ),( 0tt  
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4.7.1. FLUÊNCIA  

A fluência é o acréscimo continuo de deformações, mesmo com carregamento constante ao 
longo do tempo e depende, além da duração do carregamento, da idade de aplicação das cargas. 
Outro fator que também influencia a fluência é a temperatura que, quando elevada, acelera o 
processo de envelhecimento da estrutura e, também, as deformações. 

A fluência é classificada como fluência básica e fluência por secagem. A fluência básica 
representa a deformação que o concreto, em condições de elevada umidade, sofre sob carga 
constante, sem perda de umidade com o ambiente. A fluência por secagem acontece quando o 
concreto perde umidade para o ambiente e está submetido simultaneamente a um carregamento 
no tempo. 

A fluência básica é predominante nas grandes estruturas, como é o caso das barragens de 
concreto. Nas estruturas esbeltas, como as usuais dos edifícios, a fluência por secagem é a mais 
importante. 

A seguir são apresentados os critérios para quantificar a fluência de elementos estruturais de 
acordo com a norma NBR 6118 (2007), apud GIONGO (2007). 

A deformação por fluência do concreto  cc  compõe-se de duas partes, uma rápida e outra 
lenta. A fluência rápida  cca  é irreversível e ocorre durante as primeiras 24h após a aplicação 
da carga que a originou. A fluência lenta é por sua vez composta por duas outras parcelas: a 
deformação lenta irreversível  ccf  e a deformação lenta reversível  ccd . Portanto: 

ccdccfccacc                      [4.5] 

ou seja: 

   1, cccctotcc                   [4.6] 

com: 

dfa                       [4.7] 

sendo: 

a  é o coeficiente de fluência rápida; 

f  é o coeficiente de deformação lenta irreversível; 

d  é o coeficiente de deformação lenta reversível. 

Hipóteses para o cálculo 

Para o cálculo dos efeitos da fluência, quando as tensões no concreto são as de serviço, 
admitem-se as seguintes hipóteses: 

a) a deformação por fluência cc  varia linearmente com a tensão aplicada; 

b) para acréscimos de tensão aplicados em instantes distintos, os respectivos efeitos da 
fluência se superpõem; 

c) a fluência rápida produz deformações constantes ao longo do tempo; os valores do 
coeficiente a  são função da relação entre a resistência do concreto no instante da 
aplicação da carga e a sua resistência final; 
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d) o coeficiente de deformação lenta reversível d  depende apenas da duração do 
carregamento; o seu valor final e o seu desenvolvimento ao longo do tempo são 
independentes da idade do concreto no instante da aplicação da carga; 

e) o coeficiente de deformação lenta irreversível f  depende de: 

- umidade relativa do ambiente (U); 

- consistência do concreto no lançamento; 

- espessura fictícia da peça fich ; 

- idade fictícia do concreto no instante (t0) da aplicação da força; 

- idade fictícia do concreto no instante considerado (t). 

f) para o mesmo concreto, as curvas de deformação lenta irreversível em função do tempo, 
correspondentes a diferentes idades do concreto no instante do carregamento, são 
obtidas, umas em relação às outras, por deslocamento paralelo ao eixo das deformações 
conforme a figura 4.8. 

 

 

 
Figura 4.8 – Variação de )(tcc  

 

Valor da fluência 

No instante t a deformação relativa à fluência é calculada pela expressão: 

   0
28

0 ,, tt
E

tt
c

c
ccdccacc                   [4.8] 

com 28cE  calculado, para j = 28 dias, pela expressão: 

5,0
2828 5600 ckcic fEE                     [4.9] 

O coeficiente de fluência  0,tt , válido também para a tração, é dado por: 

       ddfffa tttt  .., 00                     [4.10] 

sendo: 

t é a idade fictícia do concreto no instante considerado, em dias; 
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t0 é a idade fictícia do concreto ao ser feito o carregamento único, em dias: 

t0i é a idade fictícia do concreto ao ser feito o carregamento, em dias; 

a é o coeficiente da fluência rápida, determinado pela expressão: 

 
 








tf
tf

c

c
a

018,0                         [4.11] 

sendo que: 

 
 tf
tf

c

c 0                       [4.12] 

é a função de crescimento da resistência do concreto com a idade, e calculada, segundo a NBR 
6118:2003, pela expressão seguinte em função da idade do concreto: 

c

ck

c

ckj
cd

ff
f




 1                      [4.13] 

sendo 1 calculada por: 

   21
1 /281exp ts                      [4.14] 

adotando-se: 

s = 0,38 para concreto de cimento CP III e CP IV; 

s = 0,25 para concreto de cimento CP I e CP II; 

s = 0,20 para concreto de cimento CP V - ARI; 

t é a idade efetiva do concreto, em dias. 

 

Essa verificação precisa ser feita aos t dias, para as cargas aplicadas até essa data. 

A expressão que relaciona as resistências características aos 28 dias (fck) e aos j dias (fckj) pode 
ser escrita como: 

c

ck

c

ckj ff



 1                        [4.15] 

ou seja: 

c

cj

ck

ckj

f
f

f
f

1                       [4.16] 

Pois, as resistências são proporcionais independente de serem os valores característicos. 

Os valores de 1  nos tempos 0t  e t  podem ser calculados por: 

c

c

f
ft 0

01 )(                         [4.17] 

c

c

f
ft 

 )(1                        [4.18] 



Um estudo comparativo sobre métodos de alargamento de pontes rodoviárias de concreto armado 

 

85 

 

E, portanto, dividindo membro a membro as expressões 2.14 e 2.15 tem-se: 

)(
)(

)(
)(

1

010




 t

t
tf
tf

c

c




                      [4.19] 

Retomando a expressão para cálculo do coeficiente de fluência, tem-se: 

ccf 21 .   é o valor final do coeficiente de deformação lenta irreversível; 

c1  é o coeficiente dependente da umidade relativa do ambiente 1U  em porcentagem, e da 
consistência do concreto. 

c2  é o coeficiente dependente da espessura fictícia fich  da peça, definida em 2.5.2.4 b: 

fic

fic
c h

h




20
42

2                       [4.20] 

Sendo que: 

fich  é a espessura fictícia, em centímetros; 

)(tf  ou )( 0tf  é o coeficiente relativo à deformação lenta irreversível, função da idade do 

concreto (ver figura 4.5); 

d  é o valor final do coeficiente de deformação lenta reversível que é considerado igual a 0,4; 

70
20)(

0

0





tt
tttd                      [4.21] 

)(td  é o coeficiente relativo à deformação lenta reversível função do tempo )( 0tt   decorrido 
após a aplicação da ação. 

DCtt
BAtttd 


 2

2

)(                      [4.22] 

 

 

Sendo: 

;193135343319167579
;183109013200

;2332343060768
;11358835042

23

23

23

23









hhhD
hhhC

hhhB
hhhA

                [4.23] 

h é a espessura fictícia, em metros; para valores de h fora do intervalo  6,105,0  h , 
adotam-se os extremos correspondentes; 

T é o tempo, em dias  3t . 
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Figura 4.9 – Variação de )(tf  

 

4.7.2. RETRAÇÃO  

O fenômeno da retração está associado à deformações em pasta de cimento, argamassa e 
concreto, na ausência de carregamentos externos. De modo geral, a retração é causada 
principalmente pela perda de água da pasta de cimento, e é classificada conforme o estado em 
que se encontra o concreto: retração no concreto fresco e retração no concreto endurecido. 

Na retração do concreto fresco são considerados o assentamento plástico e a retração plástica. 

Na retração do concreto endurecido são consideradas a retração autógena, a retração por 
secagem (ou hidráulica), a retração por carbonatação e a retração de origem térmica. 

 

Hipóteses básicas 

O valor da retração do concreto depende da: 

a) umidade relativa do ambiente; 

b) consistência do concreto no lançamento; 

c) espessura fictícia do elemento estrutural. 

 

Valor da retração 

Entre os instantes 0t  e t a retração é dada por: 

    00 ),( tttt SScscs                       [4.24] 

sendo que: 

sscs 21 .                         [4.25] 

é o valor final da retração; 

s1  é o coeficiente dependente da umidade relativa do ambiente e da consistência do concreto 
(tabela A.1 da NBR 6118/2003); 
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s2  é o coeficiente dependente da espessura fictícia da peça: 

fic

fic
s h

h
38,20

233
2 


                       [4.26] 

sendo: 

fich  é a espessura fictícia, em centímetros; 

 tS  ou  0tS  é o coeficiente relativo à retração, no instante t ou 0t ; 

t é a idade fictícia do concreto no instante considerado, em dias; 

0t  é a idade fictícia do concreto no instante em que o efeito da retração na peça começa a ser 
considerado, em dias. 

 

4.7.3. EFEITOS DA RETRAÇÃO E DA FLUÊNCIA NAS ESTRUTURAS  

Segundo LEONHARDT (1977), a retração e a fluência apresentam diversos efeitos indesejáveis 
nas estruturas de concretos como: aumento das flechas em vigas e lajes; grandes perdas de 
protensão nas estruturas protendidas; fissuração em superfícies externas de peças de concreto 
armado; indução de momentos adicionais em pilares pelo aumento da curvatura; introdução de 
esforços adicionais em estruturas aporticadas; deformação diferencial inelástica, que podem 
atingir valores maiores que a deformação elástica em pilares de prédios com muitos andares. 

Por outro lado, a fluência contribui favoravelmente para a eliminação da concentração de 
tensões e de tensões impostas por recalque de apoios em estruturas hiperestáticas. 

 

4.8. PRINCIPAIS DIRETRIZES ,  ESTUDOS E PROCEDIMENTOS CONSIDERADOS NA 
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE PONTES  

O projeto de uma ponte, ou de um viaduto, está diretamente relacionado ao projeto da rodovia 
ou da via urbana onde a obra será edificada. 

A escolha do local da ponte envolve sempre particularidades inerentes a cada caso, pois cada 
travessia apresenta suas próprias características, exigindo soluções adequadas. Enquanto para a 
superestrutura é possível padronizar determinados sistemas estruturais, evidentemente 
condicionados aos comprimentos dos vãos a transpor, no caso da infraestrutura, cada solução 
deverá ser individualizada de acordo com a configuração determinada pela interação entre a 
ponte, o solo, o rio e a rodovia. 

É necessário, portanto, o conhecimento das características físicas e geométricas do local da 
obra, que deverão ser obtidas através de estudos apropriados e fornecidas ao projetista na forma 
de relatórios técnicos que permitam escolher a opção que agregue maiores economia, 
funcionalidade, eficiência estrutural e estética. 

A seguir estão relacionados os principais estudos que devem ser realizados para subsidiar o 
projeto de uma ponte. 
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4.8.1. PROJETO GEOMÉTRICO  

Trata-se da definição do traçado da rodovia ou via urbana onde a ponte será edificada, devendo 
constar dos seguintes elementos: 

a) Levantamento topográfico plani-altimétrico constando de desenhos em planta com a 
locação da obra e do perfil ao longo do eixo locado.  Deverá também apresentar a 
seção do curso d’água no local, com as cotas de fundo do eixo do rio ou canal; 

b) Largura total da plataforma, com indicação das faixas de tráfego, passeios de 
pedestres e canteiro central, quando for o caso; 

c) Todas as cotas do greide de pavimentação; 

d) Declividades e/ou raios de curvaturas, no caso de pontes em rampas ou em curva. 

 

4.8.2. ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

Os estudos hidrológicos são de fundamental importância para a obtenção de um bom 
desempenho da obra ao longo da sua vida útil.  Considerável parte dos problemas ocorridos com 
pontes rodoviárias deve-se ao dimensionamento insuficiente da seção de vazão.  Para evitar 
esses problemas, os estudos de natureza hidrológica constituem pré-requisitos para a definição 
do vão total da ponte, devendo ser elaborados por profissionais especializados.   De modo geral, 
devem constar do seguinte: 

a) Área da bacia hidrográfica a montante da seção de implantação da obra; 

b) Níveis máximo e mínimo das águas; 

c) Precipitação média anual das chuvas; 

d) Informações sobre vazão, declividade, permeabilidade do solo, existência de vegetação, 
rugosidade, depressões, etc; 

e) Informações sobre intervenções já realizadas no trecho como: dragagem, retificação do 
leito do rio, proteção das margens, etc; 

f) Observações de outras pontes existentes no trecho objeto do estudo, com indicações de 
comprimento, seção de vazão, ocorrência de erosões, etc. 

4.8.3. ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

Os estudos geotécnicos são essenciais para a definição do tipo de fundação de uma ponte.  Para 
fins de projeto e execução, as investigações de natureza geotécnica em solo ou rocha devem 
contemplar, dependendo de cada caso, a realização de sondagens, de diversos tipos de ensaios e 
até provas de carga.  Porém, independentemente das investigações feitas, nunca devem deixar 
de ser realizadas as sondagens de reconhecimento do subsolo, que podem ser do tipo a 
percussão (casos dos solos), ou rotativas (casos das rochas). 

O resultado das sondagens deve ser composto dos seguintes elementos: 

a) Planta de locação dos furos; 
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b) Perfil individual de cada furo, assinalando as diversas camadas atravessadas com as 
respectivas espessuras, classificação e número de golpes (SPT) a cada metro de perfuração; 

c) Posição de nível d’água; 

d) Cota da boca de cada furo em relação a um RN bem determinado. 

e) Disponibilidade, durante pelo menos 15 dias a contar da entrega do relatório, das amostras 
da sondagem feita. 

No caso de sondagem rotativa, deverão ser obtidas amostras (ou testemunhos) para a realização 
dos ensaios de laboratório que determinem a natureza e a estrutura do maciço rochoso. 

A qualidade da rocha é avaliada pela porcentagem de recuperação do testemunho, definida pela 
razão entre o comprimento do testemunho recuperado e o comprimento da perfuração. 

De modo geral, os furos de sondagem devem ser em número e profundidade suficientes a 
permitir um bom conhecimento sobre a natureza do solo de fundação.  No caso das pontes, 
recomenda-se a execução de pelo menos um furo no eixo de cada pilar. 

 

4.8.4. ESTUDOS COMPLEMENTARES  

São informações de caráter geral que podem ser de grande interesse para a concepção do projeto 
e a definição do sistema construtivo, como por exemplo: 

a) Agressividade da água e do meio ambiente em geral; 

b) Condições de acesso ao local da obra; 

c) Disponibilidade de materiais na região; 

d) Infraestrutura disponível no local; 

e) Informações sobre o período chuvoso e o regime do rio; 

f) Outras peculiaridades locais que facilitem (ou dificultem) a execução e possam 
influenciar no custo da obra e no sistema construtivo a ser adotado. 

 

4.9. EVOLUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CÁLCULO NOS PROJETOS 
ESTRUTURAIS DE PONTES  

 

4.9.1. MÉTODOS MANUAIS  

Antes do advento dos avançados softwares atuais, as pontes eram dimensionadas por meio de 
métodos de cálculo manuais, que embora atendessem aos conceitos da teoria das estruturas e às 
normas então vigentes, eram muito trabalhosos e baseavam-se em hipóteses simplificadoras, por 
causa das limitações existentes à época. De modo geral, o projeto estrutural de uma ponte 
convencional de concreto armado, adotava o seguinte roteiro, descrito simplificadamente a 
seguir: 

a) Estudo e dimensionamento das lajes do tabuleiro, geralmente com a utilização das 
tabelas de Rüsch. 

b) Obtenção do trem-tipo do projeto, a partir da distribuição transversal das cargas móveis. 
Quando o tabuleiro tinha mais que duas longarinas era necessário utilizar um método do 
tipo Guyon-Massonet-Bares, Engesser-Courbon ou Leonhardt, entre outros. 



 

90 

 

c) Cálculo dos esforços de cargas permanentes e de cargas móveis nas longarinas. Quando 
a longarina era simplesmente apoiada, o traçado das linhas de influência para a 
obtenção dos esforços de cargas móveis (momentos fletores, e esforços cortantes) era 
relativamente simples. Porém quando a longarina era uma viga continua com vários 
tramos, o cálculo das linhas de influência era bastante trabalhoso e era realizado com o 
emprego das tabelas de Anger. 

d) Cálculo dos carregamentos horizontais: empuxo de terra e de sobrecarga nas 
extremidades da ponte; forças horizontais transversais devidas aos vento, efeitos de 
frenagem, aceleração, temperatura, etc. 

e) Transmissão dos esforços para a mesoestrutura (pilares e encontros) e para a 
infraestrutura (fundações). 

f) Dimensionamento das armaduras passivas e ativas da estrutura. 

g) Detalhamento da estrutura por meio de desenhos manuais e elaboração de memória de 
cálculo estrutural manuscrita. 

As diferenças entre os métodos antigos e os atuais de cálculo tornam-se ainda mais evidentes 
quando se trata do alargamento e reforço de pontes, uma vez que as ferramentas de cálculo 
utilizadas há 30 ou 40 anos atrás não permitiam uma análise com adequado nível de 
profundidade das peculiaridades do processo de ampliação da estrutura de uma ponte. Por isso, 
nos primórdios das obras de alargamento, as pontes eram alargadas com a inclusão de pelo 
menos duas vigas de cada lado, mantendo uma junta longitudinal em cada lado do tabuleiro, 
separando as estruturas do alargamento da estrutura original, conforme já mostrado no capítulo 
2 (figuras 2.3 e 2.4). 

A figura 4.10 mostra um exemplo do cálculo da disposição transversal das cargas móveis, feito 
pelo método tradicional manual, em uma ponte rodoviária. Na figura 4.11 estão indicadas 
graficamente os resumos das linhas de influência dos momentos fletores de uma viga isostática, 
com um vão e dois balanços e de uma viga contínua de ponte rodoviária, conforme os antigos 
métodos manuais de cálculo. 

 

 
Figura 4.10 – Disposição das cargas móveis em pontes rodoviárias. (Fonte: SORIANO, 2010). 
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a) Vigas isostáticas. 

 

 
b) Vigas contínuas. 

 
Figura 4.11 – Modelos de linha de influência de momentos fletores, para uma ponte com vigas isostáticas 

e com vigas contínuas. (Fonte: Projeto do autor e MENDES, 2003) 

 
4.9.2. MÉTODOS COMPUTACIONAIS COM MODELOS DE ELEMENTOS FINITOS 

O método de elementos finitos pode ser aplicado em problemas de análise de estruturas 
reticuladas, como treliças, vigas, grelhas e pórticos planos e espaciais e também em estruturas 
continuas bi e tridimensionais. 

Consiste em discretizar uma estrutura em um conjunto de elementos contíguos. Cada elemento 
tem geometria definida e está conectado a outros elementos por meio dos nós. As incógnitas do 
problema são os deslocamentos nodais, a partir dos quais são calculadas as tensões e 
deformações no interior do elemento. Para cada elemento existe um campo de deslocamentos 
por interpolação dos seus deslocamentos nodais. 

De modo geral, a análise é feita com base nos seguintes procedimentos: análise preliminar, pré-
processamento, solução das equações e pós-processamento. A figura 4.12 ilustra a sequência de 
procedimentos. 

 

 
Figura 4.12 – Procedimentos da análise estrutural por elementos finitos.  (Fonte: KIM e SANKAR, 2011). 
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Os tipos e tamanhos dos elementos constituem uma etapa importante da modelagem, de modo 
que o modelo selecionado represente o comportamento mais próximo possível da estrutura. A 
precisão da modelagem com elementos finitos melhora conforme o aumento da quantidade de 
elementos (refinamento da malha), porém isso acarreta em um maior tempo de processamento e 
do tamanho dos arquivos gerados. 

Caberá então ao projetista decidir entre uma modelagem mais exata da estrutura ou um modelo 
mais simples, o que significará um aumento da precisão versus tempo de solução e tamanho de 
arquivos reduzidos. 

O quadro 4.6 mostra alguns tipos de elementos finitos utilizados nas modelagens. 
 

Quadro 4.6 – Diferentes tipos de Elementos Finitos. (Fonte: KIM e SANKAR, 2011). 

 

 

Nas análises estruturais e no projeto das pontes convencionais de concreto armado, concreto 
protendido e de vigas mistas no Brasil, os programas de elementos finitos mais usualmente 
utilizados (SAP 2000 e STRAP) adotam a discretização em modelo espacial constituído por 
elementos de barras (também denominados elementos de vigas por alguns autores) e elementos 
de casca (elementos tipo “Shell”) de três ou quatro nós. 

Nas figuras 4.13 e 4.14 estão representados os modelos de barra e de casca com os respectivos 
graus de liberdade em cada nó. 
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Figura 4.13 – Modelo de um elemento de viga. (Fonte: ALVES FILHO, 2008). 

 

 

Figura 4.14 – Elemento finito retangular tipo “Shell”. (Fonte: MULTIPLUS, 2011). 

 

Nas diretrizes para construir um modelo de elemento finito preciso, é recomendado tentar usar 
elementos quadriláteros em vez de elementos triangulares. Nos elementos quadriláteros deverá 
ser buscada uma proporção entre os lados de modo a evitar distorções que prejudique a 
convergência. O Manual do STRAP 2012 recomenda a proporção entre lados de 1:1. Elementos 
com uma relação base/altura até 1:2 fornecem bons resultados, mas elementos com uma relação 
de 1:5 serão altamente imprecisos. 

No que se refere à densidade da malha, o manual faz as seguintes considerações: 

Não é necessário que a densidade da malha seja constante em todo o modelo. O programa 
assume uma distribuição de resultado linear através do elemento. Em uma boa malha, o 
diagrama de resultado em qualquer elemento será sempre aproximadamente linear. 

Deverá ser aumentado o número de elementos onde há uma maior variação de forças internas e 
concentração de tensões, como é o caso da proximidade dos apoios, onde os momentos fletores 
aumentam nitidamente, aberturas e grandes cargas concentradas. 
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Para diminuir o número de elementos, poderá ser utilizada uma malha mais grossa (menos 
refinada) em áreas onde são esperados, relativamente, resultados baixos, pois a conexão entre 
elementos adjacentes só é feita pelos nós dos vértices dos elementos, sendo assim, se dois 
elementos adjacentes não possuem um nó em comum, eles não estão conectados, gerando um 
furo na malha existente.  

Se existem dúvidas sobre a precisão dos resultados em uma área particular do modelo, o mesmo 
pode ser reprocessado com uma malha melhor (mais refinada) naquela área e, em seguida, os 
resultados comparados. Os resultados convergem à solução exata quanto mais refinada for a 
malha. 

Nos projetos de pontes em geral, a utilização do método dos elementos finitos após o advento 
dos sofisticados softwares de análise estrutural, propiciou um elevado grau de precisão, obtida 
conforme as discretizações utilizadas para cada situação. O modelo constituído por barras e 
elementos de casca é muito útil para um tabuleiro em grelha de vigas e lajes, principalmente 
quando não existem problemas secundários relacionados à torção e deformações por esforço 
cortante (MANTEROLA, 2006). Em tais situações, que correspondem aos casos de pontes 
comuns em grelha de vigas, este modelo apresenta uma resposta consistente às ações atuantes, 
seja nos tabuleiros retos ou esconsos. 

Mesmo considerando os grandes avanços obtidos com a utilização de elementos finitos por 
meio de softwares sofisticados, os resultados das modelagens ainda dependem muito do 
conhecimento e da experiência do projetista estrutural. 

As aproximações dessas modelagens podem dispensar grandes refinamentos nas etapas 
posteriores, como por exemplo a modelagem do tabuleiro da ponte em viga simplesmente 
apoiada, mostrado na figura 4.15 (SORIANO, 2002). Nesse caso, a modelagem pela teoria 
elementar em análise estática, dispensa a discretização da viga, cuja solução obtida com um 
único elemento unidirecional é igual à solução com diversos elementos. Contudo, pontos nodais 
ao longo da viga podem ser utilizados para obtenção direta de resultados nas correspondentes 
seções transversais e / ou obtenções de linhas de influência de esforços seccionais. 

 

 

Figura 4.15 – Discretização de tabuleiro com elementos de barra e de placa. (Fonte: SORIANO, 2002). 

 

Este é o caso dos tabuleiros das pontes típicas existentes nas rodovias brasileiras e que se 
constituem no objeto dos estudos de alargamento nesta Tese, que são discretizados com 
modelos de barra e de casca, de tal modo a permitir uma análise realista do comportamento da 
nova grelha, constituída pelas vigas do tabuleiro original e pelas vigas adicionadas para o 
alargamento. Este refinamento do cálculo permite um melhor conhecimento da distribuição dos 
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esforços no tabuleiro alargado, de modo a minimizar (e às vezes até diminuir) os esforços nas 
longarinas existentes, permitindo a elaboração de projetos de alargamento de pontes com 
distribuição mais equilibrada dos esforços e, consequentemente, mais econômicos. 

A figura 4.16 mostra a discretização do tabuleiro original de uma ponte com um vão e dois 
balanços, feita com base na geometria, nas características dos materiais e nas cargas 
permanentes e móveis da época em que foi projetada. 

A figura 4.17 representa o projeto de alargamento do tabuleiro da mesma ponte, também 
discretizada pelo método dos elementos finitos, considerando uma nova grelha obtida pelas 
longarinas e transversinas antigas e novas, sob a ação dos carregamentos atualmente utilizados. 
Nas discretizações foram utilizados elementos de barra e elementos de casca. 

 

 
Figura 4.16 – Discretização por elementos finitos do tabuleiro de uma ponte existente, de modo a 

conhecer os valores dos esforços originais da época em que foi construída (Fonte: Projeto do autor). 

 

 

Figura 4.17 – Discretização por elementos finitos do tabuleiro alargado da ponte da figura 4.5, de modo a 
obter-se os esforços correspondentes à nova geometria do tabuleiro, sob a ação das novas cargas (Fonte: 

Projeto do autor). 
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5. AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
ESTABILIDADE ESTRUTURAL DE PONTES 
EXISTENTES 

Uma das questões mais importantes, e também mais complexas, é a correta avaliação da 
capacidade de carga e das condições de estabilidade das pontes existentes que necessitam passar 
por intervenções de alargamento e reforço. 

É possível afirmar, sem maiores investigações, que a capacidade de carga de uma ponte, mesmo 
que aparentemente não tenha grandes avarias, é reduzida com o passar do tempo pela própria 
utilização, redução essa que evolui ainda mais conforme a agressividade do meio ambiente onde 
ela esteja implantada. 

Os procedimentos mais utilizados para avaliação da capacidade de carga de uma ponte 
convencional de concreto armado ou protendido são: 

a) Inspeção minuciosa, realizada por engenheiro especialista em estruturas, com enfoque 
nas fundações e em outras partes vitais para a garantia da estabilidade. 

b) Realização de ensaios para a comparação entre os valores das resistências atuais dos 
materiais e aquelas para as quais a ponte foi projetada, com ênfase para a influência dos 
efeitos deletérios das manifestações patológicas instaladas ao longo do tempo na 
estrutura. Os ensaios imediatos e mais comumente utilizados para avaliar 
preliminarmente a resistência da estrutura existente das pontes de concreto são os 
destrutivos (extração de corpos de provas cilíndricos) e os não destrutivos 
(esclerometria). Nas figuras 5.1, 5.2 e 5.3 estão ilustradas as realizações desses tipos de 
ensaios.  

c) Análise estrutural comparativa dos esforços solicitantes e das deformações para a ponte 
original e para a ponte alargada, incluindo o estudo da fadiga os efeitos da fluência do 
concreto e da relaxação dos aços de protensão ao longo do tempo. A análise deve ser 
realizada com a utilização de softwares de elementos finitos, para a modelagem da 
estrutura original e da estrutura após o alargamento do tabuleiro, permitindo assim o 
estudo comparativo entre os esforços originais e os esforços pós alargamento, 
estabelecendo-se dessa forma, condições de avaliação da capacidade de carga e dos 
limites da estrutura para o acréscimo dos novos carregamentos. 

d) Realização de provas de carga estáticas, ou dinâmicas, para aferir na prática qual o 
limite de resistência da estrutura. 

Alguns dos fatores que dificultam uma avaliação consistente da capacidade de carga das pontes 
existentes é a ausência dos projetos originais e a carência de normas e de literatura especializada 
sobre este assunto, o que leva o engenheiro estrutural, na maioria das vezes, a definir diretrizes 
baseadas em analogias com as normas existentes para pontes novas e na própria experiência de 
projetos já realizados anteriormente. Isso, muitas vezes causa um certo exagero no 
dimensionamento dos reforços de tais obras, por causa das incertezas que ainda existem sobre o 
tema. 
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Figura 5.1 – Extração de corpos de prova cilíndricos de uma estrutura de ponte. (Fonte: DELTACON 

ENGENHARIA, 2011). 

 

 

Figura 5.2 – Ensaio de ruptura à compressão axial do corpo de prova.  (Fonte: DELTACON 
ENGENHARIA, 2011). 
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Figura 5.3 – Ensaio de esclerometria em pilar de ponte. (Fonte: DELTACON ENGENHARIA, 2011). 

 

5.1. DIRETRIZES ADOTADAS NO BRASIL PARA A AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
DE ESTABILIDADE DE PONTES RODOVIÁRIAS 

O DNIT (2010) em seu Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários, afirma que 
a norma estrutural não deve ser usada diretamente na avaliação de estruturas existentes; para 
esta avaliação são usadas diretrizes que devem especificar: 

- Critérios de avaliação; 

- Propriedades estruturais e cargas; 

- Avaliação dos resultados da inspeção; 

- Análise estrutural; 

- Critérios de aceitação. 

O mesmo Manual, define que a avaliação da capacidade de carga de uma ponte é baseada em 
condições estruturais existentes, propriedades dos materiais, cargas e tráfego local. Para 
conservar a capacidade de carga a ser calculada, a ponte deve ser mantida nas mesmas 
condições iniciais, comprovadas por inspeções realizadas a intervalos regulares e manutenção 
constante; qualquer alteração nas condições estruturais, nas propriedades dos materiais, nas 
cargas solicitantes ou no tráfego local, implica em nova avaliação da capacidade de carga. 

 

5.1.1. MÉTODO ADOTADO PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT)   

A norma DNIT 010/2004-PRO (2004), que fixa os procedimentos para a realização de 
inspeções em pontes e viadutos de concreto armado e protendido das rodovias federais do 
Brasil, estabelece que durante a realização das inspeções devem ser atribuídas aos principais 
elementos da superestrutura, mesoestrutura e infraestrutura uma nota de avaliação, variável de 1 
a 5, a qual refletirá a maior ou menor gravidade dos problemas existentes em cada elemento, de 
modo a estabelecer uma avaliação preliminar das condições de segurança da ponte. Cada nota é 
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relacionada com a categoria dos problemas existentes no elemento estrutural, conforme o 
quadro 5.1 a seguir. 

A aplicação desta avaliação é uma condição obrigatória nas inspeções voltadas para a 
elaboração de projetos de recuperação, alargamento ou reforço estrutural das pontes existentes 
nas rodovias federais do Brasil. 

 

Quadro 5.1 – Correlações entre as notas atribuídas e a categoria dos problemas estruturais detectados nas 
inspeções de pontes rodoviárias. (Fonte: DNIT, 2004). 

NOTA 
DANOS NO ELEMENTO / 

INSUFICIÊNCIA ESTRUTURAL 
AÇÃO CORRETIVA 

CONDIÇÕES DE 

ESTABILIDADE 

CLASSIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES 

DA PONTE 

5 

Não há danos nem insuficiência estrutural Nada a fazer. 

Boa Obra sem problemas 

4 

Há alguns danos, mas não há sinais de 

que estejam gerando insuficiência 

estrutural 

Nada a fazer; apenas 

serviços de manutenção 
Boa Obra sem problemas importantes 

3 

Há danos gerando alguma insuficiência 

estrutural, mas não há sinais de 

comprometimento da estabilidade da 

obra. 

A recuperação da obra pode 

ser postergada, devendo-se, 

porém, neste caso, colocar-

se o problema em observa-

ção sistemática. 

Boa aparentemente 

Obra potencialmente problemática 

 

Recomenda-se acompanhar a evolução dos 

problemas através das inspeções rotineiras, para 

detectar, em tempo hábil, um eventual agravamento 

2 

Há danos gerando significativa 

insuficiência estrutural na ponte, porém 

não há ainda, aparentemente, um risco 

tangível de colapso estrutural. 

A recuperação (geralmente 

com reforço estrutural) da 

obra deve ser feita no curto 

prazo. 

Sofrível 

Obra problemática 

 

Postergar demais a recuperação da obra pode levá-

la a um estado crítico, implicando também sério 

1 

Há danos gerando grave insuficiência 

estrutural na ponte; o elemento em 

questão encontra-se em estado crítico, 

havendo um risco tangível de colapso 

A recuperação (geralmente 

com reforço estrutural) – ou 

em alguns casos, substitui-

ção da obra – deve ser feita 

Precária 

Obra crítica 

 

Em alguns casos, pode configurar uma situação de 

emergência, podendo a recuperação da obra ser 

 

 

5.1.2. MÉTODO ELABORADO PELA UFRGS  /  LEME 

Um método para a avaliação de estruturas, inclusive de Obras de Arte Especiais foi 
desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) através do Laboratório 
de Ensaios de Modelos Estruturais (LEME). Tal método estabelece critérios para a 
determinação do grau de risco estrutural em uma escala de baixo, médio, alto e crítico. 

A metodologia empregada para a realização das inspeções, os critérios para a divisão das 
estruturas em seus diversos componentes e os parâmetros utilizados para o cálculo do grau de 
risco, foram elaborados por KLEIN et al (1991) e apresentados nas XXV Jornadas Sul 
Americanas de Engenharia Estrutural (1991). 

A seguir a descrição do método conforme publicado por LANER (2001). 
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5.1.2.1. METODOLOGIA DAS INSPEÇÕES 

As obras inspecionadas são subdivididas em seus elementos componentes, cada grupo deles 
formando as denominadas Famílias de Elementos. Tais Famílias recebem as seguintes 
denominações: Instalações Diversas, Encontros, Instalações Pluviais, Pavimento, Juntas de 
Dilatação, Aparelhos de Apoio, Pilares e Tabuleiros (Vigas e Lajes da superestrutura, no caso 
de pontes). 

Para conduzir a vistoria de forma sistemática, foi desenvolvido um Caderno de Inspeções para 
ser usado para cada obra vistoriada, contendo as características gerais da obra em questão e uma 
lista das possíveis manifestações patológicas encontradas em cada elemento ou família de 
elementos da mesma. 

Na vistoria, cada engenheiro vistoriador preenche individualmente os formulários (planilhas de 
inspeção, anexos de 1 a 10) constantes do Caderno de Inspeções (relatório individual), 
atribuindo uma nota para cada manifestação patológica observada, em função de sua 
intensidade. A nota final, denominada fator de intensidade (FI), corresponde à média das notas 
atribuídas pelos vistoriadores. 

Em função destas notas e dos parâmetros, definidos a seguir, é determinado o grau de risco da 
estrutura. 

 

5.1.2.2. FATOR DE INTENSIDADE DO DANO (FI)  

Este fator, atribuído pelos vistoriadores na obra, considera a intensidade de cada manifestação 
patológica, encontrada em cada elemento, e varia em uma escala de 0 a 4, como segue: 

0 – elemento em perfeitas condições, sem lesões. 

1 – elemento em bom estado, lesões leves. 

2 – elemento em estado razoável, lesões toleráveis. 

3 – elemento em más condições, lesões graves. 

4 – elemento em péssimas condições, estado crítico. 

 

5.1.2.3. FATOR DE RELEVÂNCIA ESTRUTURAL (FR) 

Este fator considera a importância de cada tipo de elemento, dentro do conjunto de elementos 
em que a obra foi subdividida, em função de sua responsabilidade no comportamento estrutural 
e bom desempenho da mesma. 

É definido em função do tipo de estrutura e varia para viadutos em uma escala crescente com a 
importância do elemento, como segue: 

1 – Instalações Diversas. 

2 – Encontros. 

3 – Instalações Pluviais e Pavimento. 

4 – Juntas de Dilatação e Aparelhos de Apoio. 

5 – Pilares, Vigas e Tabuleiros. 

Para Pontes e Passarelas varia em uma escala crescente com a importância do elemento como 
segue: 
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3 – Instalações Diversas e Condições Gerais. 

5 – Encontros, Instalações Pluviais e Vigas Laterais. 

6 – Pavimento, Juntas de Dilatação e Aparelhos de Apoio. 

8 – Pilares. 

10 – Tabuleiros. 

 

5.1.2.4. FATOR DE GRAVIDADE DO  PROBLEMA (FG) 

O fator de gravidade do problema considera o provável grau de comprometimento estrutural ou 
de desempenho causado pela manifestação patológica detectada sobre um elemento. Para sua 
definição são estabelecidos quais os problemas mais relevantes quanto aos aspectos de 
durabilidade e segurança estrutural (sobrecargas, falta de cobrimento de concreto à armadura, 
entre outros) e, para cada um deles, é examinado sob que forma seus efeitos são manifestados 
(fissuração, corrosão, entre outros). Assim, para cada problema específico, e em função do 
elemento que apresenta o problema, é estabelecida uma nota dentro de uma escala de 0 a 10. 

Nota-se que a mesma manifestação patológica pode ter importâncias diferenciadas segundo o 
elemento considerado e sua relevância no contexto estrutural. 

 

5.1.2.5. GRAU DE RISCO DO ELEMENTO (GRE) 

O grau de risco de um elemento isolado de uma estrutura é definido pela expressão: 

 
100







FG
FIFG

GRE                        [5.1] 

A cada manifestação patológica apresentada por um elemento corresponde um valor para FG e, 
de acordo com sua intensidade, um valor para FI. O FG representa a soma dos valores 
atribuídos para todas as manifestações patológicas integrantes da planilha de inspeção de um 
dado elemento. 

 

5.1.2.6. GRAU DE RISCO DA FAMÍLIA DE ELEMENTOS (GRF) 

O grau de risco de uma família de elementos, um conjunto de pilares por exemplo, é definido 
pela expressão: 







n

i n
GREiiGRE

1


                             [5.2] 

Onde: n = número de elementos componentes da família. 

GRE = grau de risco de cada elemento. 

 = coeficiente de majoração. 

O coeficiente de majoração  evidencia elementos altamente danificados, aumentando sua 
contribuição no cálculo do GRF. Este reduz a possibilidade de dispersão de um elemento em 
estado crítico dentro de uma família de elementos em bom estado. 
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2

2


mn  para GRE > LIM                [5.3] 

 

 = 1  para GRE ≤ LIM 

 

Onde: m = número de elementos da família com GRE > LIM 

LIM = valor do GRE acima do qual um elemento está comprometido. 

Os valores do LIM para alguns elementos, no caso de obras-de-arte, são apresentados no quadro 
5.2. 

 

Quadro 5.2 – Valores de LIM. (Fonte: KLEIN et al, 1991) 

Elemento LIM 
Pilares 100 
Aparelhos de apoio 200 
Encontros 95 
Juntas de dilatação 210 
Tabuleiros 100 

 

5.1.2.7. GRAU DE RISCO DA ESTRUTURA (GR) 

O grau de risco da estrutura como um todo, um conjunto de todas as K famílias de elementos, é 
definido pela expressão: 

 










 K

i

K

i

FRi

GRFiFRi
GR

1

1                   [5.4] 

Onde: K = número de famílias de elementos presentes em cada obra. 

FR = fator de relevância estrutural do elemento. 

GRF = grau de risco da família de elementos. 

Os valores de GR, obtidos pela expressão acima, classificam uma estrutura em função de uma 
escala, como apresentada pelo quadro 5.3, para o caso de obras-de-arte. 

É importante ressaltar que nesta classificação o termo risco não significa necessariamente 
colapso da estrutura, mas sim um conjunto de disfunções acumuladas pela obra que a fazem 
merecer maior ou menor cuidado, ou brevidade quanto a sua recuperação. 
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Quadro 5.3 – Classificação do grau de risco para Obras de Arte Especiais. (Fonte: KLEIN et al, 1991) 

Grau de risco GR 
BAIXO 0 - 100 
MÉDIO 100 - 200 
ALTO 200 - 300 
CRÍTICO > 300 

 

5.2. DIRETRIZES ADOTADAS EM OUTROS PAÍSES 

Nos Estados Unidos, os conceitos adotados para a avaliação da capacidade de carga de pontes 
existentes são baseados na publicação da AASHTO, The Manual for Bridge Evolution, First 
Edition, 2008, cuja premissa básica é que não se deve avaliar a capacidade de carga de uma 
ponte, considerando-se apenas os parâmetros do seu projeto original. Só por meio de inspeções 
minuciosas, cálculos analíticos ou provas de carga será possível avaliar a verdadeira capacidade 
de carga atual, que certamente será inferior à original. 

Na Europa ,trabalho desenvolvido por CRUZ et al. (2008) descreve, de forma clara e acessível, 
os níveis dos métodos de avaliação da segurança de pontes existentes, confirmando os conceitos 
de que a funcionalidade e segurança da Obras de Arte Especiais têm que se garantidas por meio 
de inspeções regulares, seguidas muitas vezes por ações de conservação e reforço. O referido 
trabalho também concorda que a aferição da segurança estrutural das pontes existentes 
utilizando normas e regulamentos dedicados ao dimensionamento de pontes novas pode ser 
imprópria e demasiado conservadora, uma vez que, de modo geral, a avaliação da segurança das 
pontes existentes é feita com base nos modelos de análise elástica linear e na avaliação 
determinística da segurança de um elemento da estrutura. Porém, a confiabilidade de um 
elemento pode não ser representativa da confiabilidade de toda a ponte. Ou seja, diante das 
simplificações frequentemente utilizadas na avaliação da segurança com modelos tradicionais, 
algumas pontes sequer poderiam ser consideradas inseguras. 

O trabalho descreve cinco níveis de avaliação de segurança de pontes existentes, desde o mais 
simples, cujo modelo é semelhante ao utilizado pelas normas de projeto para estruturas novas, 
até o mais sofisticado, de análise totalmente probabilística do sistema estrutural. Tais modelos 
são propostos nos relatórios de vários projetos financiados ultimamente pela Comissão Europeia 
relacionados com a conservação, segurança e gestão de pontes e estão ilustrados no quadro 5.4. 

 
Quadro 5.4 – Esquema dos 5 níveis de avaliação de segurança de pontes existentes. (Fonte: CRUZ et al. 

2008) 
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Nos modelos constantes do quadro 5.3, o nível 1 é o mais simples, enquanto o Nível 5 é o mais 
complexo. CRUZ et al. (2008) mostra que o modelo de avaliação mais simples é semelhante ao 
modelo conhecido das normas e regulamentos para o projeto de estruturas; os modelos 
intermediários (níveis 2, 3 e 4) utilizam informações adicionais das características mecânicas 
dos materiais, obtidas por meio de ensaios. Nos níveis intermediários também podem ser 
utilizados modelos determinísticos de cargas de tráfego, obtidos por meio de observação e 
medições de uma obra real. Também, em tais níveis, é permitido considerar a análise linear com 
redistribuição parcial ou total dos esforços internos entre os vários elementos da estrutura, 
satisfazendo ainda as condições de equilíbrio e ductilidade. 

O nível de avaliação mais avançado (nível 5) combina a análise não linear com a análise 
probabilística. O trabalho conclui que a análise não linear permite considerar a redistribuição 
dos esforços entre os vários componentes estruturais de uma ponte, aproximando muito melhor 
o comportamento real em fases próximas da ruptura do que a análise linear elástica. 

Quanto aos métodos para a avaliação da segurança, são propostos três, que estão relacionados a 
seguir: 

- Método semiprobabilístico para o nível de elemento estrutural; 

- Método probabilístico para o nível de elemento estrutural; 

- Método probabilístico para o nível de sistema estrutural. 

Tais métodos de análise de confiabilidade constituem uma ferramenta eficaz para a avaliação 
das pontes existentes, mas, segundo CRUZ et al. (2008), na maioria dos países europeus, 
inclusive em Portugal, não existem regulamentos que permitam utilizar estes tipos de 
metodologia na aplicações praticas. Também não existem regulamentos que sistematizem as 
metodologias de aplicação destes métodos, ou que definam os modelos básicos de análise e os 
modelos probabilísticos de parâmetros de resistência de geometria ou de cargas. 

JACINTO (2011), também confirma que na maioria dos países europeus não existem 
regulamentos, normas ou outro tipo de documentação oficial elaborada especialmente para a 
avaliação da segurança das pontes existentes (do ponto de vista dos Estados Limites Últimos). 
De modo que esse tipo de avaliação é feita com base nas normas e regulamentos para 
dimensionamento. No entanto, alguns países já dispõem de algum tipo de documento específico 
para a avaliação da capacidade estrutural das pontes existentes, como é o caso dos Estados 
Unidos, Canadá, Dinamarca, Reino Unido e República Tcheca. 

 

5.3. AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕ ES DE ESTABILIDADE COM A UTILIZAÇÃO DE 
P ROVAS DE CARGA 

A norma brasileira NBR 9607 (1986) define prova de carga como o conjunto de atividades 
destinadas a analisar o desempenho de uma estrutura através da medição e controle de efeitos 
causados pela aplicação de ações externas de intensidade e natureza previamente conhecidas. 

As provas de carga podem ser realizadas para avaliar o comportamento de elementos isolados 
ou de toda a estrutura. Classificam-se em estáticas e dinâmicas; nas provas de carga estáticas 
são evitadas vibrações, mesmo que a posição do carregamento de prova seja alterada. Nas 
provas de carga dinâmicas podem ser estudadas vibrações, frequência e amplitude de tensões 
para a avaliação da fadiga em pontes. 

As duas primeiras provas de carga realizadas em estruturas de pontes no Brasil foram de 
responsabilidade do Prof. Telêmaco Hippolyto Van Langendonk e foram aplicadas na década de 
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1930 em duas pontes rodoviárias: a ponte de Jacarehy na estrada São Paulo – Rio de Janeiro em 
1935 e a ponte São Vicente no Estado de São Paulo, em 1936, tendo sido usados rolos 
compressores como carregamento de prova. 

Outra prova de carga de que se tem conhecimento, também realizada na mesma década de 30, é 
da ponte da Avenida do Contorno em Belo Horizonte, documentada fotograficamente na figura 
5.4. 

 

 

Figura 5.4 – Prova de carga na ponte da Avenida do Contorno em Belo Horizonte na década de 30. 
(Fonte: Site Curral Del Rey.com) 

 

De modo geral, uma prova de carga significa sempre um instrumento que pode fornecer dados 
confiáveis para a avaliação da capacidade de carga e da segurança das pontes existentes, 
principalmente das mais antigas, cujos projetos originais não mais existem e, muitas vezes, já 
passaram por intervenções de recuperação e reforços que causaram modificações na geometria e 
no sistema estrutural originais. 

A decisão de aplicar ou não uma prova de carga deve, necessariamente, levar em conta alguns 
fatores, que poderão até inviabilizá-la, como é o caso do custo para a realização do teste que às 
vezes é tão alto que torna-se mais caro do que o próprio reforço da ponte. Outro fator a ser 
considerado é o estado da estrutura, do ponto de vista das manifestações patológicas instaladas, 
que muitas vezes não aguenta sequer um acréscimo de carga, situação que se torna mais crítica 
nos casos onde há a possibilidade de ruptura da estrutura frágil. Finalmente, é preciso considerar 
a viabilidade em locais de difícil acesso e com grandes dificuldades operacionais para a 
aplicação da prova de carga. 

Atualmente a avaliação da capacidade estrutural de pontes existentes, está cada vez mais sendo 
feita com a utilização de ensaios dinâmicos, de modo a permitir a identificação experimental das 
características dinâmicas, comparando-as com os calculados por meio de modelos analíticos em 
elementos finitos. 

Nos ensaios dinâmicos são geralmente utilizados acelerômetros, sensores de temperatura e 
outros equipamentos sofisticados que possam registrar as vibrações nas estruturas, as 
acelerações provocadas pela ação do vento e os efeitos da temperatura. Tais ensaios são 
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complementados pelos ensaios estáticos, os quais permitem a avaliação estrutural da ponte 
quando submetida a cargas estáticas de valores significativos, posicionadas de modo a produzir 
esforços nos diversos componentes estruturais. Neste tipo de ensaio, de modo geral são medidos 
os deslocamentos verticais nas principais seções dos vãos e dos apoios, com a utilização de 
deflectometros. 

A figura 5.5 mostra a realização de uma prova de carga estática em um viaduto, com o 
posicionamento dos veículos utilizados como carregamento de prova no tabuleiro. 

 

 

Figura 5.5 – Posicionamento dos veículos sobre o tabuleiro para a realização da prova de carga em 
viaduto. (Fonte: OLIVEIRA, 2006) 

 

Uma questão importante, que deve sempre ser considerada durante a realização de uma prova de 
carga em uma ponte antiga, quando o projeto e demais documentos técnicos não estão 
disponíveis, é uma profunda investigação sobre a concepção da estrutura original a partir de 
inspeções, visando o levantamento da geometria existente e de todos os detalhes que possam 
identificar as hipóteses de cálculo adotadas à época em que foi projetada, inclusive as normas 
vigentes e as características dos materiais então utilizados, de modo a permitir a concepção de 
um estudo teórico realista e consistente, condição necessária antes da execução da prova de 
carga. 

Também devem ser realizadas análises imediatas durante a realização dos ensaios e uma análise 
final dos resultados, de modo a estabelecer relação entre os dados obtidos e os objetivos para a 
realização da prova de carga. Na figura 5.6 encontra-se detalhado o fluxograma das atividades 
de controle de uma prova de carga em estruturas de concreto, de acordo com a NBR 9607 
(1986). 
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Figura 5.6 – Fluxograma das atividades de controle de uma prova de carga. (Fonte: NBR 6907, 1986) 

 

5.4. RISCOS E ACIDENTES ESTRUTURAIS EM PONTES RODOVIÁRIAS  

É fato notório que no Brasil ainda não existe a devida consciência da importância da boa 
conservação das obras públicas, entre elas as Obras de Arte Especiais das malhas viárias federal, 
estaduais e municipais. A manutenção, quando ocorre, é apenas corretiva e na maioria das vezes 
só é realizada quando a obra está perto de atingir o seu estado limite de utilização. 

O tema conservação só entra em evidência nas prioridades das discussões da comunidade 
técnica e nas ações governamentais, quanto acontece algum acidente estrutural com grandes 
repercussões na mídia, como foi o caso do transtorno provocado pela interdição da ponte dos 
Remédios sobre o rio Tietê em São Paulo, que entrou em processo de colapso em 1997 
apresentando grandes deformações e rachaduras surgidas pelo fato de tal obra não passar por 
manutenções periódicas desde a sua construção em 1968.  

Outro acidente estrutural com grande destaque na mídia nacional foi o desabamento de um 
trecho da ponte sobre a represa do Capivari, na Rodovia Regis Bittencourt (BR-116/PR) em 
2007, provocado pela ruptura do aterro de uma das cabeceiras, cuja causa também foi a ausência 
de manutenções ao longo de 40 anos. Este acidente está ilustrado nas figuras 5.7 e 5.8. 
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Figura 5.7 – Desabamento de um trecho da ponte sobre a represa do Capivari. (Fonte: Internet) 

 

 
Figura 5.8 – Detalhe do desabamento de trecho da ponte sobre a represa do Capivari. (Fonte: Internet) 

 

Outro acidente estrutural que também mereceu grande destaque da mídia foi o desabamento de 
uma ponte rodoviária metálica antiga (mais de 50 anos) na cidade de Goiana em Pernambuco, 
no ano de 2008. 

Em tal episódio ficou bastante evidente a falta de atenção às condições mínimas de conservação 
e de segurança estrutural das Obras de Arte Especiais, pois a referida ponte tinha limitações 
quanto aos valores máximos dos carregamentos móveis que poderia suportar e não havia placa, 
ou qualquer outro tipo de informação, indicando tais limites. 

A obra também funcionava como estrutura de transposição para uma tubulação de 
abastecimento de água para a cidade de Goiana e tal tubulação ficava embutida no tabuleiro, 
rente às longarinas metálicas, causando, ao longo de anos, infiltrações que certamente 
aceleraram o processo de deterioração estrutural. 

Carente de manutenções ao longo de décadas, o tabuleiro entrou em colapso durante a passagem 
de um caminhão pesado, cuja carga estava acima da qual a ponte poderia suportar. Detalhes do 
acidente estão ilustrados nas figuras 5.9, 5.10 e 5.11. 
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Figura 5.9 – Desabamento de dois vãos da ponte de Goiana durante a passagem de um caminhão. (Fonte: 
Acervo do autor). 

 

Figura 5.10 – Detalhe da ruptura das longarinas metálicas do tabuleiro. (Fonte: Acervo do autor). 
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Figura 5.11 – Tubulação de água no interior do tabuleiro, causando infiltração e deterioração da estrutura. 
(Fonte: Acervo do autor). 

 

 Os problemas relacionados à (falta de) manutenção das Obras de Arte Especiais não existem 
apenas no Brasil. É sabido que outros países também enfrentam situações de acidentes 
estruturais causados pela deficiência da conservação. Um exemplo concreto foi o desabamento 
de uma ponte construída em 1967 sobre o rio Mississipi em Minneapolis, Minnesota, nos 
Estados Unidos. O acidente aconteceu em 01 de agosto de 2007 e teve ampla repercussão nos 
meios de comunicação de todo o mundo, pelo fato de ter causado a morte de pelo menos 30 
pessoas. As figuras 5.12 e 5.13 mostram aspectos do desabamento. 

 

 
Figura 5.12 – Vista aérea do desabamento da ponte sobre o rio Mississipi. (Fonte: Internet). 
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Figura 5.13 – Vista longitudinal do desabamento da ponte sobre o rio Mississipi. (Fonte: Internet). 

 

Outros acidentes estruturais envolvendo pontes, porém considerados menos importantes pela 
mídia, não chegam a ocupar os espaços nos meios de comunicação, mas continuam a acontecer 
nas rodovias do interior do Brasil. Trabalho publicado pelo autor sobre acidentes estruturais 
com 18 pontes rodoviárias, ocorridos no estado de Pernambuco entre 1990 e 2005 e apresentado 
no II Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas, (VITÓRIO, 2007), mostrou que todos os 
casos relatados de colapso estrutural das 18 obras estavam relacionados à ausência de 
conservação de tais pontes. 

De modo geral, sempre que acontece no Brasil um acidente estrutural envolvendo obras com 
grande visibilidade, como é o caso das pontes e viadutos, o tema relacionado à conservação e 
segurança desses tipos de obras ganham um certo destaque na mídia e nas instituições técnicas. 
Porém, em pouco tempo, o assunto cai no esquecimento e, na maioria das vezes, não se 
consegue sequer obter dados relacionados às causas de tais acidentes para serem utilizados em 
estudos e pesquisas voltadas para o aperfeiçoamento e garantia da segurança das pontes antigas. 

 

5.5. DUAS PESQUISAS REALIZADAS  SOBRE AS CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE 
DE PONTES RODOVIÁRIAS BRASILEIRAS  

No Brasil ainda não existe a produção de um conhecimento técnico-cientifico aprofundado 
sobre a avaliação das condições de estabilidade estrutural das Obras de Arte Especiais 
existentes, em especial das mais antigas. 

De modo geral, tal avaliação, quando necessária, é feita de acordo com as peculiaridades de 
cada situação que se apresenta e conforme as experiências e conhecimentos dos profissionais 
especializados em projetos e execução de pontes e viadutos. 

Para a elaboração de projetos de recuperação, alargamento e reforço de pontes rodoviárias é de 
fundamental importância o conhecimento das condições de estabilidade das obras originais, de 
modo a permitir a melhor escolha possível dentre as premissas e os métodos que serão adotados 
para garantir as condições de segurança e funcionalidade após as intervenções. 

Quando os projetos referem-se a pontes das rodovias federais é obrigatório o preenchimento de 
fichas de inspeção com a descrição de todos os danos estruturais existentes e a apresentação da 
avaliação das condições de estabilidade por meio das notas técnicas estabelecidas pelo quadro 
5.1, conforme a norma DNIT 010/2004-PRO. 
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Quando se tratam de projetos cujas pontes fazem parte das malhas rodoviárias estaduais e 
municipais, de modo geral não existem procedimentos diferentes para a realização de inspeções 
e avaliação, pois, a grande maioria dos estados e municípios segue as normas e procedimentos 
do DNIT. 

O trabalho elaborado por KLEIN et al (1999) cuja metodologia está detalhada em 5.1.2, 
significa, por sua vez, um importante instrumento para as inspeções especiais, pelo fato de 
agregar uma maior quantidade de informações, que possibilitam uma avaliação mais rigorosa 
das condições de estabilidade, com a definição do grau de risco estrutural. 

Buscando obter uma amostra representativa das reais condições do estado de conservação e da 
avaliação das condições estruturais das pontes típicas que compõem a malha rodoviária federal 
da região nordeste do Brasil, o autor realizou duas pesquisas, a primeira empregando a 
metodologia de KLEIN et al (1999) e a segunda utilizando a metodologia do DNIT (2004), 
cujos resumos dos resultados estão apresentados a seguir.  

 

5.5.1. RESUMO DA PRIMEIRA PESQUISA  

A primeira pesquisa, realizada pelo autor, refere-se às 40 pontes de sete rodovias federais que 
constam do quadro 3.5, cujas patologias estão relacionadas nos quadros 3.6 a 3.9 e ilustradas 
nas figuras 3.17 a 3.27 do capítulo 3. Nas inspeções de tais pontes foi aplicado o método 
elaborado por KLEN et al (1999), para obter o grau de risco estrutural de cada obra 
isoladamente e a classificação de cada grau de risco no conjunto das obras. O estudo foi 
apresentado no 50º Congresso Brasileiro do Concreto (VITÓRIO, 2008) e os resultados finais 
da classificação do grau de risco são mostrados no quadro 5.5. 

 

Quadro 5.5 – Classificação geral do grau de risco do conjunto das 40 obras (Fonte: VITÓRIO, 2008). 

Grau de risco Quantidade de obras Percentual (%) 

Baixo 1 2,5 
Médio 20 50 
Alto 9 22,5 

Crítico 10 25 
 

No caso específico do conjunto de obras objeto do estudo, verifica-se que, pelos critérios 
adotados, apenas uma ponte apresenta risco estrutural baixo (2,5% do conjunto); 20 obras estão 
com risco médio (50%) e 19 pontes estão com riscos classificados entre alto e crítico, que, 
somadas significam 47,50% das obras analisadas, cujas condições indicam a possibilidade de 
ocorrência de colapso, caso não sejam adotadas providências no curto prazo. 

Outro dado relevante, já apresentado no quadro 3.5, do capítulo 3, diz respeito às idades das 40 
obras, (mesmo que presumidas, por falta da documentação e dos projetos da maioria delas): 
32,50% delas têm mais de 50 anos; 22,50% mais de 45 anos; 40% mais de 40 anos e 5% mais 
de 35 anos, ou seja, a grande maioria dessas pontes já está atingindo o limite de vida útil e, além 
da deficiência (e até da falta) de manutenção, estão submetidas a carregamentos superiores 
àqueles para os quais foram projetadas, como é o caso das obras da década de 50 cujas cargas 
móveis eram constituídas por um compressor de 240KN, e as que foram projetadas até 1981, 
quando o trem-tipo máximo adotado era de 360KN. A partir de 1982 a norma brasileira passou 
a adotar o trem-tipo de 450KN, ainda em vigor, de modo que esse estudo também permitiu 
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concluir que significativa parcela das pontes das rodovias brasileiras deve estar com as cargas 
móveis defasadas e consequentemente, apresentam grau de risco estrutural que necessita ser 
avaliado com maior atenção para evitar a possibilidade da ocorrência de colapso. 

 

5.5.2. RESUMO DA SEGUNDA PESQUISA 

A segunda pesquisa, realizada pelo autor, baseou-se nas inspeções realizadas em 100 pontes 
típicas de concreto (que não fizeram parte da 1ª pesquisa), localizadas em oito rodovias federais 
de quatro estados da região Nordeste do Brasil. Nesse estudo foi adotado o critério de pontuação 
do DNIT (2004), explicitado no quadro 5.1, para a avaliação das condições de estabilidade do 
conjunto das obras inspecionadas. 

Tomando como base os dados das fichas de inspeção; os elementos geométricos e estruturais 
obtidos do levantamento de campo; o mapeamento dos danos existentes; a idade da obra e as 
condições e intensidade de tráfego, foi possível atribuir a cada ponte uma das notas previstas 
pela norma DNIT 010/2004-PRO, que fixa os procedimentos para a inspeção de pontes e 
viadutos de concreto das rodovias federais. O quadro 5.6 mostra a distribuição das pontes 
inspecionadas por rodovia. 

 

Quadro 5.6 – Quantidade de obras inspecionadas por rodovia. 

Rodovia 
Quantidade de obras 

inspecionadas 
BR-343/PI 02 
BR-402/PI 03 
BR-316/PI 05 
BR-230/PB 02 
BR-408/PE 02 
BR-428/PE 30 
BR-232/PE 29 
BR-116/BA 27 
 100 

 

 Como os projetos da maioria das obras inspecionadas não mais existem nos arquivos dos 
órgãos que as construíram décadas atrás, a idade das mesmas foi presumida por meio das 
dimensões da seção transversal do tabuleiro, considerando a evolução do gabarito transversal de 
acordo com o período em que a ponte foi projetada e construída (ver figura 2.1). Das 100 pontes 
avaliadas neste estudo foram obtidos os projetos de apenas 29 delas, as que fazem parte da BR-
232/PE que foram construídas e entraram em operação há aproximadamente 10 anos. 

Uma outra forma de obter a idade das obras cujos projetos não mais existem, foi buscando 
informações disponíveis em placas de inauguração, depoimento de moradores das proximidades 
e observando as tipologias estruturais que caracterizaram as épocas em que foram construídas. 

O quadro 5.7 mostra a classificação das 100 obras de acordo com os respectivos períodos em 
que foram construídas. 
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Quadro 5.7 – Classificação das obras pelo período de construção. 

Período Quantidade de obras  
1940 a 1960 27 
1960 a 1975 40 
1975 a 1985 2 
1985 a 2000 2 
2000 em diante 29 

 

O estudo contemplou a classificação das obras conforme a tipologia estrutural do tabuleiro e das 
fundações, que estão indicadas nas figuras 5.14 e 5.15. Percebe-se que o sistema estrutural 
predominante é o tabuleiro em vigas de concreto armado (40%) seguido do tabuleiro em laje 
maciça de concreto armado (29%), que era muito utilizado nas pontes com até 15m de vão. O 
tabuleiro em concreto protendido (24%) foi observado nas pontes mais recentes. Também foram 
identificadas 7% de tabuleiros tipo caixão celular. 

Nas fundações observou-se uma grande incidência de sapatas de concreto armado para os 
pilares e blocos de alvenaria de pedras para os encontros, que também, na grande maioria, foram 
construídos com esse tipo de material. As fundações em tubulões, foram observadas nas pontes 
maiores. Em nenhuma das pontes inspecionadas foi possível identificar fundações em estacas. 

 

 
Figura 5.14 – Percentual de obras por tipo de tabuleiro. 

 

 

 

Figura 5.15 – Percentual de obras por tipo de fundação. 

 

5.5.2.1. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS DANOS ESTRUTURAIS  

Para efetuar a avaliação de cada obra isoladamente, bem como o seu enquadramento nas 
condições de estabilidade adotadas pelo DNIT (2004), foram analisados detalhadamente os 
principais danos existentes na estrutura, de modo a classificá-la conforme as notas previstas no 
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quadro 5.1. A incidência de tais danos no universo das obras pesquisadas está ilustrada na figura 
5.16.  

 

 
Figura 5.16 – Incidência dos danos estruturais nas 100 pontes pesquisadas. 

 

5.5.2.2. CLASSIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE  

A quantificação das pontes conforme a classificação das condições de estabilidade estrutural no 
universo analisado, está indicada na figura 5.17. As condições de estabilidade foram também 
avaliadas de acordo com o período de construção de cada obra, conforme os dados constantes 
do quadro 5.8.  

 

 
Figura 5.17 – Quantidade de obras segundo as condições de estabilidade estrutural. 
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Quadro 5.8 – Condições de estabilidade de acordo com o período de construção. 

Período 

Nota (Condição de estabilidade) 

Nota 5 
(Boa) 

Nota 4 (Sem 
problemas 

importantes) 

Nota 3 
(Potencialmente 
problemática) 

Nota 2 
(Sofrível) 

Nota 1 
(Precária) 

1940 a 1960 ----- ----- 8 17 1 
1960 a 1975 ----- ----- 22 18 2 
1975 a 1985 ----- ----- 1 ----- ----- 
1985 a 2000 ----- 1 1 ----- ----- 
2000 em 
diante 

----- 23 6 ----- ----- 

Total  24 38 35 3 
 

Pelos resultados obtidos na pesquisa, observa-se que nenhuma das 100 obras analisadas atingiu 
a pontuação máxima, que corresponde a obra boa, sem problemas. A avaliação predominante foi 
a de obras potencialmente problemáticas (38%), seguida de obras sofríveis (35%), obras sem 
problemas importantes (24%) e 3% de obras cujas situações são consideradas críticas, podendo 
vir a sofrer colapso estrutural. 

A pesquisa também mostrou que só obtiveram a nota 4 (sem problemas importantes) as pontes 
construídas a partir do ano 2000, mesmo assim, seis delas foram enquadradas como 
potencialmente problemáticas, fato que revela grandes deficiências na conservação, pela pouca 
idade de tais obras. As pontes sofríveis e críticas estão relacionadas aos períodos cujas 
construções vão vai até 1975, ou seja, são obras com pelo menos 36 anos de construídas que 
padecem das manifestações patológicas decorrentes da própria idade, por sua vez agravadas 
pela precariedade do sistema de conservação das pontes brasileiras, confirmada pela simples 
leitura dos resultados obtidos das 100 pontes que foram objeto deste estudo que, na realidade 
significa uma espécie de radiografia do estado em que se encontra a grande maioria das pontes 
antigas que compõem o sistema rodoviário brasileiro. 
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6. ESTUDO COMPARATIVO DOS QUATRO 
MÉTODOS DE ALARGAMENTO APLICADOS A 
TRÊS PONTES DE REFERÊNCIA 

Neste capítulo é realizada a análise estrutural comparativa entre os quatro métodos mais 
empregados no Brasil para o alargamento e reforço de pontes de concreto armado. As principais 
características de tais métodos já foram detalhadas no capítulo 2. 

Para a realização dos estudos estruturais de cada método, foram escolhidas três pontes 
existentes, construídas entre 1960 e 1975. Todas elas têm a mesma largura que era utilizada para 
o tabuleiro da pontes rodoviárias no referido período. As características referentes ao sistema 
estrutural, aos vãos e aos materiais empregados as classificam como Obras de Arte Especiais 
típicas das rodovias federais brasileiras, conforme os dados do DNIT (Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes), publicados por MENDES (2009) e reproduzidos no capítulo 
2. 

Tais obras são denominadas neste trabalho de pontes de referência, e os seus principais 
parâmetros geométricos e estruturais são adotados como modelos para os estudos comparativos 
aqui realizados. A partir da variação de tais parâmetros são analisados os desempenhos 
estruturais de cada método de alargamento, aplicado em cada uma das três obras selecionadas. 
Em todas três, os tabuleiros originais são alargados para 12,80m que é o gabarito mais usual 
para as pontes rodoviárias projetadas desde 1985 até a data atual, conforme já esclarecido no 
capítulo 2. 

Os parâmetros mais determinantes para a análise são as extensões dos vãos e dos respectivos 
balanços (quando for o caso), que serão verificados para os comprimentos existentes e para duas 
simulações de comprimentos em cada ponte de referência. Evidentemente, a variação dos vãos 
poderá causar, também, a variação de outros parâmetros que serão utilizados na comparação 
entre os quatro métodos estudados. 

É de fundamental importância esclarecer que este estudo é voltado para os aspectos 
relacionados ao tabuleiro (original e alargado) das pontes de referência, ou seja, todas as 
modelagens por elementos finitos e análises comparativas realizados para os métodos de 
alargamento são limitadas a esse componente estrutural, que é também conhecido como 
superestrutura das pontes. 

As questões relacionadas aos pilares e encontros (mesoestrutura) e às fundações (infraestrutura) 
não serão estudadas, serão apenas comentadas naqueles aspectos em que possam ser 
considerados relevantes para o objetivo desta Tese, pelo fato de dependerem de outros fatores 
que fogem ao alcance deste trabalho. 

 

6.1. PRINCIPAIS NORMAS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS  

Para a realização das análises e verificações estruturais, os tabuleiros originais e os tabuleiros 
alargados das pontes de referência foram discretizados com a utilização do programa de análise 
estrutural por elementos finitos STRAP. 
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O cálculo dos esforços e deslocamentos nos tabuleiros originais foi realizado com a utilização 
das ações permanentes e variáveis adotadas pelas normas vigentes no Brasil no período em que 
tais pontes foram construídas. 

As análises e verificações comparativas dos tabuleiros alargados pelos quatro métodos 
estudados, foram realizadas com base nas ações permanentes e variáveis das atuais normas 
brasileiras e dos Eurocódigos (EN) pertinentes aos projetos estruturais de pontes. Isso permitiu 
que, além da comparação entre cada um dos métodos, também sejam conhecidos e comparados 
os resultados obtidos pelos dois sistemas normativos. 

Porém, a análise pelas duas normas só faz sentido quando realizada para os novos tabuleiros 
após o alargamento. Pois os tabuleiros originais foram projetados para os carregamentos e pelos 
procedimentos então vigentes pelas normas brasileiras naquela época, o que torna impossível a 
comparação com normas atuais de outros países. 

É importante esclarecer que as comparações envolvendo os tabuleiros alargados com vigas 
mistas foram realizadas com a utilização do Eurocódigo (EC4 – Parte 2) e da norma AASHTO 
– Standard Specifications for Highway Bridges, pelo fato de ainda não existirem no Brasil 
normas para o cálculo de pontes metálicas e pontes mistas. 

No quadro 6.1 estão relacionadas as principais normas brasileiras que eram utilizadas na época 
dos projetos das pontes originais e também foram, por coerência, adotadas na análise por 
elementos finitos para a obtenção dos esforços originais. O quadro 6.2 mostra as normas 
brasileiras atuais que foram adotadas para as análises dos tabuleiros alargados. O quadro 6.3 
relaciona os Eurocódigos, com as partes especificas de pontes e as respectivas denominações 
como normas portuguesas, que tiveram tópicos utilizados no estudo comparativo dos 
alargamentos das pontes de referência pelos referidos Códigos Europeus. 

 
Quadro 6.1 – Normas brasileiras utilizadas à época dos projetos das pontes originais. 

Norma Denominação 
NB1 (1960) Projeto e execução de obras de concreto armado. 
NB2 (1961) Cálculo e execução de pontes de concreto armado. 
NB6 (1960) Cargas móveis em pontes rodoviárias. 

EB3 (1967) 
Especificações brasileiras para barras e fios de aço destinados a armaduras de 
peças de concreto armado. 

 

Quadro 6.2 – Normas brasileiras utilizadas para o alargamento dos tabuleiros. 

Norma Denominação 
NBR 8661 (2008) Ações e segurança nas estruturas – Procedimento. 
NBR 6118 (2007) Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos. 
NBR 9062 (2006) Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado. 
NBR 7483 (2004) Cordoalhas de aço para concreto protendido – Requisitos. 
NBR 7187 (2003) Projeto de pontes de concreto armado e protendido – Procedimento. 
NBR 7188 (1984) Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre. 
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Quadro 6.3 – Publicação como norma portuguesa das partes específicas de pontes dos Eurocódigos. 

Norma 
Portuguesa Denominação 

NP EN 1990/A1 Eurocódigo 0: Bases para o projeto de estruturas. Anexo A2: Pontes. 
NP EN 1991-2 Eurocódigo 1: Ações em estruturas. Parte 2: Ações de tráfego em pontes. 

NP EN 1992-2 
Eurocódigo 2: Projeto de estruturas de concreto. 
Parte 2: Pontes de concreto – Projeto e disposições construtivas. 

NP EN 1993-2 Eurocódigo 3: Projeto de estruturas de aço. Parte 2: Pontes metálicas. 
NP EN 1994-2 Eurocódigo 4: Projeto de estruturas mistas aço-concreto. Parte 2: Pontes. 
NP EN 1995-2 Eurocódigo 5: Projeto de estruturas de madeira. Parte 2: Pontes. 
NP EN 1998-2 Eurocódigo 8: Projeto de estruturas para resistência aos sismos. Parte 2: Pontes. 

 

Nas análises e verificações realizadas nas pontes de referência não foram utilizados os 
Eurocódigos 5 e 8, pois esta Tese não contempla pontes com estruturas de madeira nem as ações 
sísmicas. 

Deve ser esclarecido que, de modo geral, as estruturas dos edifícios e de pontes no Brasil não 
são calculadas levando em consideração a resistência aos fenômenos sísmicos, pela ausência, 
com algumas raras exceções restritas a determinadas regiões, de tais fenômenos no país. 

A primeira norma brasileira sobre este tema foi editada em 2006 e denomina-se “NBR 15421- 
Projeto de estruturas resistentes a sismos – Procedimento”. Tal norma divide o território 
brasileiro em cinco zonas sísmicas considerando a variação na aceleração sísmica horizontal 
normalizada para terrenos de classe B (rocha) e define para cada estrutura uma categoria 
sísmica, em função da zona sísmica onde está situada. 

Todas as três pontes de referência utilizadas neste estudo estão localizadas na zona sísmica 0 
(zero) onde nenhum requisito de resistência sísmica é exigido pela referida norma. Por isso, não 
foram feitas verificações quanto a tais ações, consideradas excepcionais pela norma de pontes 
no Brasil. 

Também deve ser resaltada as próprias especificidades das pontes de referência, que são obras 
antigas e foram projetadas várias décadas antes da edição da norma, sem a previsão de ações 
excepcionais. 

  

6.2. PROPRIEDADES DOS MATERIAIS  

As verificações estruturais das pontes de referência para a geometria original do tabuleiro foram 
realizadas tomando como base as características de resistência dos materiais à época em que as 
obras foram construídas, de modo a obterem-se os esforços compatíveis com as condições para 
as quais foram projetadas. 

Para o estudo do alargamento e reforço estrutural, além das propriedades originais também 
foram adotadas as propriedades dos materiais atualmente empregados nas pontes de concreto, 
cujos limites de resistência são definidos pelas especificações e normas em vigor. 

No quadro 6.4 estão indicadas as principais propriedades dos materiais utilizados nas análises 
estruturais com concreto armado e protendido. A definição das propriedades do concreto para as 
pontes originais, levou em conta a resistência à compressão máxima que era adotada à época em 
que foram construídas. No caso dos concretos atuais, utilizados para o alargamento e reforço, 
foi considerado que as obras estão localizadas em rodovias do interior do país e submetidas a 
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uma agressividade ambiental moderada, conforme o quadro 3.3 do capítulo 3. O quadro 6.5 
mostra as propriedades dos aços disponíveis no mercado brasileiro para as estruturas metálicas 
utilizadas nos alargamentos com vigas mistas. Para o estudo pala norma AASHTO foi adotado o 
aço ASTM A572G.50, pelo fato de seu desempenho estrutural se adequar  bem a essa finalidade 
com custos mais acessíveis. Para o estudo com o Eurocódigo 4, foi utilizado aço com tensões de 
ruptura e de escoamento assemelhadas ao aço ASTM (Fe 510 com Fy = 355MPa). 

 

Quadro 6.4 – Propriedades dos materiais utilizados para as análises das estruturas de concreto das pontes 
de referência. 

Material Propriedades 

Concreto da estrutura do tabuleiro existente 

Resistência característica à compressão: fck = 20MPa 
Resistência característica à tração: fctm = 2MPa 
Módulo de elasticidade: Ec = 20.195MPa  
Peso específico:  = 25KN/m3 

Concreto da estrutura nova para alargamento com 
concreto moldado no local 

Resistência característica à compressão: fck = 25MPa 
Resistência característica à tração: fctm = 2,60MPa 
Módulo de elasticidade: Ec = 23.800MPa  
Peso específico:  = 25KN/m3  

Concreto para o alargamento com vigas pré-
moldadas 

Resistência característica à compressão: fck = 30MPa 
Resistência característica à tração: fctm = 2,90MPa 
Módulo de elasticidade: Ec = 26.072MPa  
Peso específico:  = 25KN/m3  

Armaduras passivas para as estruturas de concreto 
armado 

Aço: CA-50A 
Resistência característica à tração: fyk = 50KN/cm2 

Peso específico:  = 78,50KN/m3  

Armaduras ativas para o reforço com protensão 
externa 

Aço: CP-190RB (cordoalhas  12.7mm) 
Resistência característica à tração: fptk = 1.900MPa 
Módulo de elasticidade: Ep = 195.00MPa  
Peso específico:  = 78,50KN/m3  

 

Quadro 6.5 – Propriedades dos aços disponíveis no Brasil para utilização nas vigas mistas. 

 Tipo de aço 
Aço estrutural 

comum 
Aço de alta resistência 

mecânica 
Aço de alta resistência 
mecânica e à corrosão 

Designação ASTM A36 A572G50 A588 
Espessuras das chapas até 102mm até 102mm até 102mm 
Limite de ruptura - Fµ 40KN/cm2 45KN/cm2 49KN/cm2 

Limite de escoamento - Fy 25KN/cm2 35KN/cm2 35KN/cm2 
 

6.3. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E ESTRUTURAIS DAS PONTES DE 
REFERÊNCIA ORIGINAIS 

As pontes adotadas como referência têm o sistema estrutural do tabuleiro constituído por duas 
longarinas, por transversinas e laje de concreto armado. A primeira ponte tem um único vão; a 
segunda um vão com dois balanços e, a terceira, dois vãos. 

Todas as três pontes de referência passaram por inspeções, foram analisadas para identificação 
dos danos estruturais existentes e também diagnosticadas sobre as condições de estabilidade 
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estrutural, com base nos critérios adotados pelo DNIT, descritos no capítulo 5. Isto significa 
dizer que na prática, com base em tais avaliações, todas as três pontes originais devem ser, 
necessariamente, submetidas a intervenções de recuperação dos danos estruturais durante a 
execução dos serviços de alargamento dos tabuleiros. As fichas de inspeção das três pontes 
estão nos anexos desta Tese 

 

6.3.1. PONTE COM UM ÚNICO VÃO (PONTE DE REFERÊNCIA 1)  

A ponte de referência com um único vão está localizada na rodovia BR-402/PI. Tem 18,20m de 
extensão, tabuleiro constituído por duas longarinas, laje e quatro transversinas. A mesoestrutura 
é composta por encontros de concreto ciclópico e as fundações são diretas, superficiais, assentes 
sobre solo com boa capacidade de suporte. A transmissão dos esforços do tabuleiro é feita por 
aparelhos de apoio em neoprene. 

A vista lateral da ponte está ilustrada na figura 6.1, e o corte longitudinal na estrutura está 
mostrado na figura 6.2. 

Para efeito deste estudo, o comprimento da ponte foi considerado 18,00m. 

 

 
Figura 6.1 – Vista lateral da ponte original de referência 1. 

 

Figura 6.2 – Corte longitudinal na geometria original da ponte de referência 1. 
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6.3.2. PONTE COM UM VÃO E DO IS BALANÇOS (PONTE DE REFERÊNCIA 2) 

Para o estudo da obra com um vão e dois balanços foi adotada como ponte de referência uma 
Obra de Arte Especial localizada na rodovia BR-316/PI, com 35,80m de extensão, sendo um 
vão central de 23,40m e dois balanços com 6,20m nas extremidades. 

O tabuleiro é composto por duas longarinas, quatro transversinas (duas intermediárias e duas 
nos apoios), cortinas e alas nas extremidades dos balanços para a contenção dos aterros das 
cabeceiras. 

A mesoestrutura é constituída por dois pares de pilares de concreto armado com seção 
transversal octogonal. Os esforços do tabuleiro são transmitidos aos pilares por meio de 
aparelhos de apoio de neoprene. 

As fundações são diretas, superficiais, do tipo sapatas isoladas. 

Para efeito deste estudo, o comprimento da ponte foi considerado 35,00m, com vão central de 
23,00m e dois balanços de 6,00m.. 

A figura 6.3 mostra uma vista lateral da ponte; na figura 6.4 está indicado um corte longitudinal 
na estrutura. 

 

 
Figura 6.3 – Vista lateral da ponte de referência 2. 

 

 

Figura 6.4 – Corte longitudinal na ponte de referência 2. 
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6.3.3. PONTE COM DOIS VÃOS (PONTE DE REFERÊNCIA 3) 

A terceira ponte de referência (ponte com dois vãos) está localizada na rodovia BR-428/PE e 
tem 30,00m de extensão, dividida em dois vãos de 15,00m. 

O sistema estrutural original é composto por duas longarinas, sete transversinas (três nos apoios 
e quatro intermediárias) e laje de concreto armado. 

A mesoestrutura é constituída por um par de pilares centrais de concreto armado e dois 
encontros de concreto ciclópico. A transmissão dos esforços do tabuleiro para os pilares e 
encontros é feita por meio de aparelhos de apoio de neoprene. 

As fundações, tanto dos pilares como dos encontros, são diretas, assentes sobre solo com boa 
capacidade de suporte. 

Na figura 6.5 está ilustrada uma vista lateral da ponte original e na figura 6.6 um corte 
longitudinal na estrutura. 

 

 
Figura 6.5 – Vista longitudinal da ponte de referência 3. 

 

 

Figura 6.6 – Corte longitudinal na ponte de referência 3. 

 

6.4. GABARITOS TRANSVERSAIS DOS TABULEIROS ORIGINAIS E DOS 
TABULEIROS ALARGADOS 

As análises das pontes existentes foram realizadas para o gabarito transversal com 10,00m no 
tabuleiro original das três pontes de referência. As análises após o alargamento foram feitas para 
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o gabarito de 12,80m, que é o mais utilizado atualmente nas pontes das rodovias federais 
brasileiras. A seção transversal desse gabarito está indicada esquematicamente na figura 6.7. 

 

 
Figura 6.7 – Seção Transversal mais usual de Rodovias e de Obras de Arte Especiais no Brasil. (Fonte: 

DNIT, 1996) 

 

Na figura 6.8a está representada a seção transversal original dos tabuleiros das três pontes de 
referência. 

É importante observar que para alargar o tabuleiro faz-se necessário eliminar o trecho 
correspondente aos passeios de pedestres das pontes originais, o que significa demolir 0,60m de 
cada lado, conforme mostra a figura 6.8b. Assim, a largura efetiva do tabuleiro a alargar passa a 
ser 8,80m, necessitando, portanto, acrescentar 2,00m de cada lado para que seja obtida a largura 
final de 12,80m. 

 

 
a) Seção transversal original das pontes de referência. 

 
b) Detalhe da largura efetiva a alargar do tabuleiro existente. 

Figura 6.8 – Detalhe da seção transversal original e da largura efetiva considerada para o alargamento dos 
tabuleiros das pontes de referência. 

Transversina separada da laje. 

Transversina separada da laje. 
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6.4.1. CARACTERÍSTICAS DAS S EÇÕES TRANSVERS AIS DOS TABULEIROS DAS  
PONTES DE REFERÊNCIA APÓS O ALARGAMENTO PELOS QUATRO 
MÉTODOS  

As figuras a seguir mostram os detalhes das seções transversais após o alargamento dos 
tabuleiros das pontes de referência por cada um dos métodos estudados: concreto armado 
convencional moldado no local (figura 6.9), protensão externa (figura 6.10), vigas pré-moldadas 
(figura 6.11) e vigas mistas (figura 6.12). 

As figuras também indicam detalhes das recuperações e dos reforços estruturais obrigatórios 
para corrigir os danos detectados nas estruturas dos tabuleiros existentes. Também é obrigatório, 
pelos procedimentos brasileiros, a introdução de consoles nos pilares novos e antigos para 
posicionamento dos macacos utilizados para a operação de substituição dos aparelhos de apoio. 

 

 
Figura 6.9 – Seção transversal após alargamento com concreto armado convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10 – Seção transversal após alargamento com protensão externa. 
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Figura 6.11 – Seção transversal após alargamento com vigas pré-moldadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.12 – Seção transversal após alargamento com vigas mistas. 

 

6.5. PROCEDIMENTOS PARA O ESTUDO COMPARATIVO  

As análises e verificações foram realizadas tomando como base as características 
correspondentes à geometria, ao sistema estrutural e aos materiais das três pontes de referência, 
considerando uma primeira análise para as condições originais do tabuleiro e uma segunda 
análise após o alargamento do tabuleiro por cada um dos quatro métodos. O aparato normativo 
citado em 6.1 foi utilizado conforme a pertinência de cada caso. As modelagens por elementos 
finitos foram feitas com o software STRAP, sendo utilizados elementos de barras para as vigas 
e elementos “Shell” para as lajes. 

Cada ponte de referência foi modelada para a extensão real do tabuleiro e mais duas simulações 
de vãos, tanto para o tabuleiro original como para o tabuleiro alargado por cada um dos quatro 
métodos pesquisados.  
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No quadro 6.6 estão indicados os valores escolhidos para as simulações de vãos utilizadas nas 
análises de cada ponte de referência. Na figura 6.13 estão representadas graficamente tais 
variações de vãos com os respectivos esquemas dos modelos estruturais, com base nos seguintes 
critérios: 

A ponte de referência 1 tem o comprimento real de 18,00m e foi também modelada para a 
simulação de vãos de 15,00m e 24,00m; a ponte de referência 2, cujo comprimento real é 
35,00m (vão central de 23,00m + 2 balanços de 6,00m) foi também modelada para 30,00m (vão 
central de 20,00m + 2 balanços de 5,00m) e para 40,00m (vão central de 25,00m + 2 balanços de 
7,50m). A ponte de referência 3 que tem o comprimento real de 30,00m (2 vãos de 15,00m) foi 
também simulada para os comprimentos de 40,00m (2 vãos de 20,00m) e de 50,00m (2 vãos de 
25,00m) 

 

Quadro 6.6 – Variação dos comprimentos dos vãos das pontes de referência. 

Ponte de 
referência 1 

Ponte de referência 2 Ponte de referência 3 

Vão único 
1º balanço 

(m) 
Vão 

central (m) 
2 º balanço 

(m) 
Comp. Total 

(m) 
1 º vão 

(m) 
2º vão 

(m) 
Comp. 

Total (m) 
15,00 5,00 20,00 5,00 30,00 15,00 15,00 30,00 
18,00 6,00 23,00 6,00 35,00 20,00 20,00 40,00 
24,00 7,50 25,00 7,50 40,00 25,00 25,00 50,00 

 

 

 
Figura 6.13 – Esquemas estruturais e variação dos vãos das pontes de referência utilizadas nas 

modelagens. 

 

6.6. ESTUDO DOS TABULEIROS ORIGINAIS DAS PONTES DE REFERÊNCIA  

Por causa da ausência dos projetos estruturais originais, os tabuleiros existentes das três pontes 
de referência foram analisados com base nas medições da geometria existente em cada ponte. 
As medições foram realizadas durante minuciosas inspeções, nas quais foram obtidas  as 
dimensões das vigas, lajes, transversinas, aparelhos de apoio, etc., de modo a reproduzirem 
fielmente a concepção de projeto adotada no período em que as pontes foram construídas. 
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Durante as inspeções também foi feito o mapeamento dos danos estruturais observados, para 
corrigi-los por meio de intervenções de recuperação e/ou reforço. 

O estudo do tabuleiro original contemplou a análise das lajes, das longarinas e transversinas, 
onde foram verificados os esforços seccionais ao longo da estrutura, bem como as deformações. 

As transversinas não necessitaram de estudos mais aprofundados, pelo fato de não apresentarem 
esforços significativos, pois naquela época, possivelmente pelas limitações do conhecimento e 
das ferramentas de cálculo disponíveis, havia uma excessiva quantidade de transversinas nos 
tabuleiros das pontes convencionais de concreto armado. Isso contribuía para o 
superdimensionamento de tais componentes, cujos esforços originais sofreram variações 
insignificantes após o alargamento dos tabuleiros. 

Na figura 6.14 estão ilustradas as discretizações por elementos finitos dos tabuleiros originais 
das três pontes de referência. 
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a) Ponte de referência 1. 

 

 
b) Ponte de referência 2. 

 

 
c) Ponte de referência 3. 

Figura 6.14 – Discretização dos tabuleiros originais das pontes de referência. 

 

6.6.1. LAJES ORIGINAIS 

As lajes originais dos tabuleiros das pontes de referência são semelhantes entre si, quanto à 
geometria transversal e às propriedades dos materiais. As cargas permanentes e móveis 
utilizadas à época também foram as mesmas para as três pontes. 

A única diferença entre as lajes acontece nas dimensões longitudinais que, evidentemente, 
variam conforme o comprimento de cada ponte. 
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No período em que tais lajes foram calculadas ainda não eram utilizados programas 
computacionais, e todo o cálculo dos esforços e dimensionamento das armaduras eram feitas por 
métodos manuais. No Brasil, o método mais utilizado para o cálculo de lajes de pontes era o de 
H. Rüsch (RÜSCH, 1979), cujas tabelas permitiam o cálculo dos esforços devidos às cargas 
permanentes e às cargas móveis para as diversas condições de apoio dos tabuleiros 
convencionais de pontes de concreto armado. 

No caso das pontes de referência deste estudo, os tabuleiros originais são constituídos por dois 
tipos de lajes: Uma laje central, bi-engastada nas longarinas, e duas lajes laterais em balanço. As 
lajes eram denominadas lajes longas, ou lajes infinitas, pelo fato de terem uma das dimensões 
maior que duas vezes a outra (Ly/Lx > 2), de modo que os momentos fletores eram 
predominantemente transversais, minimizando os momentos positivos longitudinais. Uma 
peculiaridade de tais tabuleiros era o fato de as transversinas intermediárias serem descoladas da 
laje central, de modo a evitar momentos longitudinais negativos (ver indicação na figura 6.8). 

A distribuição dos momentos finais nas lajes dos tabuleiros originais das pontes de referência 
obtida com o emprego das tabelas de Rüsch, tinha uma configuração semelhante à ilustrada na 
figura 6.15. 

 

 
Figura 6.15 – Modelo da envoltória dos momentos fletores nas lajes originais das pontes de referência. 

(Fonte: Rüsch, 1979). 

 

A obtenção dos esforços nas lajes originais é da maior importância para o conhecimento do tipo 
de reforço para a realização do alargamento. Para isso, foi feita discretização com elementos 
finitos tipo casca (“shell”), obtendo-se os momentos para a laje central e as lajes em balanços. 

Cada ponte de referência passou por três modelagens, uma para cada vão longitudinal 
estipulado. As variações dos vãos e dos balanços das longarinas influenciaram os valores dos 
momentos finais das lajes do tabuleiro pois, mesmo tendo os mesmos valores dos vãos centrais 
e balanços, as mesmas espessuras, as mesmas propriedades dos materiais e as mesmas cargas 
permanentes e móveis, as lajes apresentaram diferenças entre elas na magnitude dos momentos 
positivos e negativos. 

Isso se deve às variações nas deformações das longarinas sobre as quais as lajes estão apoiadas, 
de modo que, dependendo da intensidade dessas deformações, pode acontecer uma diminuição 
ou aumento do memento fletor da laje no trecho correspondente. 

A figura 6.16 ilustra um diagrama típico dos momentos fletores, obtido pela modelagem das 
lajes dos tabuleiros originais. No quadro 6.7 estão indicados os valores obtidos para os 
momentos positivos e negativos mais desfavoráveis no conjunto dos tabuleiros modelados para 
as três pontes de referência. Observa-se como os valores desses momentos sofrem as influências 
das deformações das longarinas. A variação máxima entre os momentos negativos (19%) 
ocorreu na ponte de referência 2. Para os momentos positivos a variação máxima (27%) ocorreu 
nas pontes de referência 1 e 3. 
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Figura 6.16 – Diagrama representativo dos momentos fletores das lajes originais das pontes de referência. 

(unidade: tf.m/m). 

 

Quadro 6.7 – Valores dos momentos fletores mais desfavoráveis das lajes originais das 3 pontes de 
referência. 

Ponte Comp. da ponte (m) 
Momentos fletores (KN.m/m) 

Trecho central Balanço 

Ponte de referência 1 
15 28,10 -75,00 
18 30,90 -74,50 
24 35,70 -67,00 

Ponte de referência 2 
30 29,60 -52,90 
35 35,20 -56,10 
40 34,00 -58,70 

Ponte de referência 3 
30 23,00 -66,30 
40 27,90 -64,00 
50 29,20 -60,10 

 

6.6.2. LONGARINAS ORIGINAIS  

Os resultados dos processamentos das modelagens realizadas para as três pontes de referência 
em cada um dos três vãos escolhidos, possibilitaram a obtenção dos esforços seccionais 
(momentos fletores e esforços cortantes), bem como das deformações ao longo das longarinas 
do tabuleiro original. 

Nas figuras 6.17 a 6.19 estão ilustrados os diagramas com os valores dos momentos fletores e 
esforços cortantes para as longarinas da ponte de referência 1 nas três variações de vãos. As 
figuras 6.20 a 6.22 mostram os diagramas da ponte de referência 2 para as respectivas variações 
de vãos e balanços. Os esforços das longarinas originais da ponte de referência 3, também para 
as três respectivas variações de vãos, estão indicadas da figura 6.23 à figura 6.25. Todos os 
diagramas correspondem aos esforços finais e representam metade dos vãos das respectivas 
pontes devido ao efeito da simetria longitudinal dos tabuleiros. 
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a) Momentos fletores (tf.m). 

 

 
b) Esforços cortantes (tf). 

 

Figura 6.17 – Diagramas de momentos fletores e esforços cortantes para as longarinas do tabuleiro 

original da ponte de referência 1 com vão de 15,00m. 

 

 
a) Momentos fletores (tf.m). 

 

 
b) Esforços cortantes (tf). 

 

Figura 6.18 – Diagrama de momentos fletores e esforços cortantes para as longarinas do tabuleiro original 

da ponte de referência 1 com vão de 18,00m. 

 

 
a) Momentos fletores (tf.m). 

 

 
b) Esforços cortantes (tf). 

 

Figura 6.19 – Diagrama de momentos fletores e esforços cortantes para as longarinas do tabuleiro original 
da ponte de referência 1 com vão de 24,00m. 
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a) Momentos fletores (tf.m) 

 
b) Esforços cortantes (tf) 

Figura 6.20 – Diagramas de momentos fletores e esforços cortantes para as longarinas do tabuleiro 
original da ponte de referência 2 com extensão de 30m. 

 

 

 
a) Momentos fletores (tf.m) 

 

 
b) Esforços cortantes (tf) 

 

Figura 6.21 – Diagramas de momentos fletores e esforços cortantes para as longarinas do tabuleiro 
original da ponte de referência 2 com extensão de 35m. 
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a) Momentos fletores (tf.m) 

 

 
b) Esforços cortantes (tf) 

 

Figura 6.22 – Diagramas de momentos fletores e esforços cortantes para as longarinas do tabuleiro 
original da ponte de referência 2 com extensão de 40m. 

 

 

 
a) Momentos fletores (tf.m). 

 
b) Esforços cortantes (tf). 

Figura 6.23 – Diagrama de momentos fletores e esforços cortantes nas longarinas do tabuleiro original da 
ponte de referência 3 com extensão de 30m. 
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a) Momentos fletores positivos (tf.m). 

 

 

b) Momentos fletores negativos (tf.m). 

 

 

c) Esforços cortantes – 1ª metade do tramo (tf). 

 

d) Esforços cortantes – 2ª metade do tramo (tf). 

 

Figura 6.24 – Diagrama de momentos fletores e esforços cortantes nas longarinas do tabuleiro original da 
ponte de referência 3 com extensão de 40m. 
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a) Momentos fletores positivos (tf.m). 

 

b) Momentos fletores negativos (tf.m). 

 

 

c) Esforços cortantes – 1ª metade do tramo (tf). 

 

d) Esforços cortantes – 2ª metade do tramo (tf). 

Figura 6.25 – Diagrama de momentos fletores e esforços cortantes nas longarinas do tabuleiro original da 
ponte de referência 3 com extensão de 50m. 

 

6.6.3. AVALIAÇÃO DAS DEFORMAÇÕES 

A avaliação das deformações nas longarinas dos tabuleiros originais foi feita por meio do 
cálculo das flechas totais, considerando o valor da fluência ao longo do tempo, nas seções 
consideradas mais importantes e criticas (seções notáveis). Deve ser esclarecido que são 
denominadas seções notáveis aquelas onde ocorrem os momentos fletores máximos positivos e 
deformações máximas (nos vãos das logarinas), os momentos negativos máximos (nos apoios e 
nos balanços) e os esforços cortantes máximos (seções nos apoios). Para o cálculo das 
deformações finais foram estimados parâmetros referentes às propriedades dos materiais à 
época das construções, bem como aos carregamentos e fatores ambientais das localidades em 
que foram construídas. 

Os valores obtidos para as flechas totais nas longarinas originais estão indicados no quadro 6.8. 

Nos casos das lajes originais as deformações são praticamente inexistentes, pela grande 
espessura (da ordem de 25cm, chegando até a 40cm nos apoios por causa das mísulas) e vãos 
relativamente pequenos, que tornam as flechas insignificantes. 
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Quadro 6.8 – Flechas máximas nas longarinas originais. 

Ponte Comp. da ponte (m) Flecha no vão (cm) Flecha no balanço (cm) 

Ponte de referência 1 
15 1,76 ---- 
18 1,82 ---- 
24 2,72 ---- 

Ponte de referência 2 
30 1,80 0,50 
35 2,00 0,55 
40 2,20 0,80 

Ponte de referência 3 
30 1,45 ---- 
40 1,94 ---- 
50 2,00 ---- 

 

6.7. ESTUDO DAS LAJES E LONGARINAS DOS TABULEIROS ALARG ADOS  

Os cálculos dos novos tabuleiros (após o alargamento) também foram feitos com base nas 
discretizações por elementos finitos para cada um dos quatro métodos analisados neste trabalho, 
considerando também os vãos reais e as duas simulações de vãos adotadas para cada ponte de 
referência. As propriedades dos materiais são as relacionadas nos quadros 6.4 e 6.5. 

O cálculo dos esforços e deslocamentos nas lajes e longarinas foram feitos de duas maneiras: a 
primeira, com a utilização das ações permanentes e variáveis estabelecidas pelas normas 
brasileiras; a segunda, com as estabelecidas pelos Eurocódigos estruturais. 

Para as cargas móveis brasileiras foi utilizado o trem-tipo Classe 45tf (450KN) da NBR 7188 / 
1984 ainda em vigor. No caso dos Eurocódigos foram adotadas as cargas móveis do modelo 
LM1 da NP EN 1991-2, que é o mais utilizado na Europa. 

Foi adotada redução de 20% nos fatores α dos sistemas tandem e de cargas uniformemente 
distribuídas na faixa 1, conforme permitido pelo modelo LM1 para composições de tráfegos 
mais comuns (estradas ou autoestradas), que representam a situação mais realista das rodovias 
onde estão localizadas as pontes utilizadas como referência deste estudo. 

Nas figuras 6.26 a 6.28 estão ilustrados os modelos de discretizações com elementos de barras 
(vigas) e elementos de casca (Shell), aplicados aos tabuleiros alargados de cada uma das três 
pontes de referência. 

Nos modelos de discretização podem ser observadas as transversinas existentes nos tabuleiros 
originais e as transversinas novas adicionadas aos tabuleiros alargados. 

Nos alargamentos com concreto armado moldado no local, com protensão externa e com vigas 
pré-moldadas foram adicionadas apenas as transversinas dos apoios. 

Nos alargamentos com vigas mistas foram adicionadas duas transversinas intermediárias por 
vão, além das transversinas dos apoios. 
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a) – Discretização do tabuleiro alargado com vigas de concreto armado. 

 

 

 
b) – Discretização do tabuleiro alargado com protensão externa. 

 

 

 
c) – Discretização do tabuleiro alargado com vigas pré-moldadas. 

 

 

 
d) – Discretização do tabuleiro alargado com vigas mistas. 

Figura 6.26 – Discretização do tabuleiro alargado da ponte de referência 1. 
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a) – Discretização do tabuleiro alargado com vigas de concreto armado convencional. 

 
b) – Discretização do tabuleiro alargado com protensão externa. 

 
c) – Discretização do tabuleiro alargado com vigas pré-moldadas de concreto. 

 

 
d) – Discretização do tabuleiro alargado com vigas mistas. 

Figura 6.27 – Discretização do tabuleiro alargado da ponte de referência 2. 



 

140 

 

 
a) – Discretização do tabuleiro alargado com vigas de concreto armado convencional. 

 
b) – Discretização do tabuleiro alargado com protensão externa. 

 
c) – Discretização do tabuleiro alargado com vigas pré-moldadas. 

 
d) – Discretização do tabuleiro alargado com vigas mistas. 

Figura 6.28 – Discretização do tabuleiro alargado da ponte de referência 3. 
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6.7.1. PECULIARIDADES DA GEOMETRIA DAS  LAJES ORIGINAIS E 
ALARGADAS  

Uma das premissas consideradas para possibilitar um estudo comparativo bem adequado e 
coerente sobre os desempenhos dos tabuleiros alargados pelos quatro métodos, foi a escolha de 
pontes de referência cujas lajes originais tivessem as mesmas características geométricas 
transversais. 

Esta peculiaridade é fundamental para que, após o alargamento do tabuleiro, as novas lajes 
também tenham as mesmas características geométricas e as mesmas condições de apoio. Isso 
possibilita que os diagramas dos esforços finais tenham a mesma configuração, permitindo 
assim uma análise comparativa realista, com base em parâmetros que sejam coerentes entre si. 

Essa semelhança não se aplica igualmente aos quatro métodos analisados, pois, no caso do 
alargamento com protensão externa o tabuleiro alargado continua com as mesmas duas 
longarinas originais reforçadas (ver figura 6.10). Já os tabuleiros alargados pelos outros três 
métodos passam a ter quatro longarinas, as duas originais e duas adicionadas (ver figuras 6.9, 
6.11 e 6.12). 

Nas figuras 6.29 e 6.30 estão representados os dois esquemas estruturais transversais das lajes 
das pontes de referência após o alargamento do tabuleiro, conforme cada método. 

 

 

Figura 6.29 – Esquema transversal das lajes após alargamento com vigas de concreto armado, vigas pré-
moldadas e vigas mistas. 

 

 

Figura 6.30 – Esquema transversal das lajes após alargamento com protensão externa. 

 

6.7.2. CÁLCULO DOS ESFORÇOS NAS LAJES ALARGADAS COM A UTILIZAÇÃO  
DAS NORMAS BRASILEIRAS  

De acordo com as peculiaridades e premissas consideradas e explicitadas anteriormente, o 
resultado do estudo das lajes alargadas não necessita ser apresentado para cada ponte de 
referência isoladamente. Será feito para o conjunto das pontes, tomando como base os valores 
típicos dos momentos fletores que, mesmo com algumas variações, são parâmetros 
determinantes para a análise comparativa tanto entre os quatro métodos de alargamento 
propostos, como entre os dois sistemas normativos utilizados. 



 

142 

 

A discretização por elementos finitos dos tabuleiros alargados, sob o efeito das ações 
permanentes e variáveis das normas brasileiras, forneceu para cada método de alargamento os 
valores dos esforços nas lajes ao longo de toda a extensão longitudinal do tabuleiro, 
considerando as três variações de vãos estabelecidas neste estudo, sendo um vão real e duas 
simulações de vãos para cada ponte. 

A figura 6.31 mostra a configuração típica, com valores típicos dos momentos fletores das lajes 
dos tabuleiros alargados pelos métodos de concreto armado convencional, concreto pré-
moldado e vigas mistas. Na figura 6.32 está ilustrado o diagrama típico dos momentos fletores 
nas lajes do tabuleiro alargado pelo método da protensão externa. 

 

 
a) Alargamento com concreto armado convencional. 

 
b) Alargamento com vigas pré-moldadas. 

 
c) Alargamento com vigas mistas. 

Figura 6.31 – Diagramas típicos dos momentos nas lajes para 3 métodos de alargamento pelas normas 
brasileiras (unidade: tf.m/m). 

 

 

Figura 6.32 – Diagramas típicos dos momentos nas lajes para o alargamento com protensão externa pelas 
normas brasileiras (unidade: tf.m/m). 

 

As premissas para a modelagem estrutural e cálculo dos esforços foram as mesmas adotadas 
para as lajes dos tabuleiros originais, nas quais as transversinas intermediárias têm as faces 
superiores descoladas das lajes, de modo que os esforços predominantes são transversais, 
respeitando a hipótese original de cálculo, na qual não existem momentos negativos 
longitudinais. 
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Os momentos obtidos ao longo das lajes também sofrem as influências das deformações das 
longarinas sobre as quais estão apoiadas, de modo que os valores dos momentos de mesmo 
sinal, para o mesmo método de alargamento, podem apresentar variações conforme o vão da 
longarina da ponte e, também, conforme a longarina seja de concreto moldada no local, de 
concreto pré-moldado ou viga mista. 

Os momentos nas lajes dos tabuleiros cujas longarinas são reforçadas com protensão externa, 
também variam conforme as extensões e respectivas deformações dos tabuleiros. 

O quadro 6.9 mostra os valores dos momentos fletores para as situações mais desfavoráveis das 
lajes dos tabuleiros alargados por três métodos, considerando as variações de vãos estipuladas 
para cada ponte de referência. Tais esforços foram obtidos com base nos valores médios ao 
longo do comprimento do tabuleiro e podem ser considerados representativos por apresentarem 
faixas de variações moderadas entre os valores máximos e os valores mínimos. O quadro 6.10 
mostra os valores dos momentos nas lajes quando o alargamento é feito com protensão externa, 
tendo sido adotado o mesmo critério descrito para as lajes dos demais métodos. 

 

Quadro 6.9 – Valores dos momentos fletores nas lajes dos tabuleiros alargados por três métodos (pelas 
normas brasileiras). 

Ponte / método de alargamento 

Momentos fletores (KN.m/m) 

Balanços 
(Mbi) 

Lajes 
intermediárias 

(Mi) 

Negativos da 
laje central 

(Mic) 

Positivos da 
laje central 

(Mc) 

Po
nt

e 
de

 
re

fe
rê

nc
ia

 1
 Concreto armado -29,00 24,00 -68,00 30,00 

Vigas pré-moldadas -24,00 25,00 -68,00 30,00 

Vigas mistas -24,00 15,00 -70,00 30,00 

Po
nt

e 
de

 
re

fe
rê

nc
ia

 2
 

Concreto armado -24,00 17,00 -66,00 33,00 

Vigas pré-moldadas -21,00 17,00 -66,00 33,00 

Vigas mistas -12,00 17,50 -82,00 32,00 

Po
nt

e 
de

 
re

fe
rê

nc
ia

 3
 

Concreto armado -31,00 19,00 -57,00 25,00 

Vigas pré-moldadas -27,00 -21,00 -56,00 25,00 

Vigas mistas -12,00 20,00 62,00 24,00 
 

Quadro 6.10 – Valores dos momentos fletores nas lajes dos tabuleiros alargados com protensão externa 
(pelas normas brasileiras). 

Ponte de 
referência 

Lajes em balanço 
Mbc (KN.m/m) 

Lajes centrais  
Mc (KN.m/m) 

1 -266,00 29,00 
2 -203,00 31,00 
3 -239,00 26,00 
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6.7.3. CÁLCULO DOS ESFORÇOS NAS LAJES ALARGADAS COM A UTILIZAÇÃO  
DO EUROCÓDIGO  

Neste caso, a discretização dos tabuleiros alargados foi realizada considerando as ações 
permanentes e variáveis do Eurocódigo 1 – Parte 2 (NP EN 1991-2) que define as ações de 
tráfego em pontes, tendo sido usadas as cargas móveis do Modelo de Carga 1 (LM1). 

Para a obtenção dos esforços foi utilizado o critério que consiste no cálculo dos momentos 
fletores positivos e negativos nas lajes ao longo de toda a extensão longitudinal do tabuleiro de 
cada ponte de referência, para cada um dos métodos de alargamento pesquisados. 

Os diagramas de esforços representam a situação em que a aplicação do modelo LM1 sobre o 
tabuleiro produz os efeitos mais desfavoráveis. Para que isso aconteça a plataforma da ponte 
alargada, cuja largura possível de ser carregada (w) tem 12m, foi dividida em 4 faixas de 3m, de 
modo que a faixa 1 produza os efeitos mais desfavoráveis, a faixa 2 os segundos efeitos mais 
desfavoráveis e a faixa 3 os terceiros efeitos mais desfavoráveis. Na área remanescente foi 
aplicada a carga uniformemente distribuída. Esse posicionamento das cargas está indicado no 
quadro 6.11. 

Na composição das divisões da plataforma com as respectivas cargas móveis sobre o tabuleiro 
foi considerada a redução de 20% nos valores característicos de Qik e qik na faixa 1, conforme 
permitido pelo EN-1991-2 para os tipos de rodovias onde as pontes de referência estão 
localizadas. 

 

Quadro 6.11 – Composição das faixas de tráfego com os valores característicos da carga LM1 utilizada 
para a discretização do tabuleiro alargado. 

Faixa 
Largura da faixa 

(m) 
Veículo tipo 

Qik(KN) 
Carga uniformemente 
distribuída qik(KN/m²) 

Nº 1 3,00 300 9,00 
Nº 2 3,00 200 2,50 
Nº 3 3,00 100 2,50 

Área remanescente 3,00 ---- 2,50 
 

Os diagramas de momentos fletores obtidos para as lajes após a discretização do alargamento 
dos tabuleiros das pontes de referência com o uso do LM1 têm, a exemplo dos diagramas 
obtidos pelas normas brasileiras, boa semelhança entre os valores finais para os métodos de 
alargamento cujas configurações de lajes são idênticas. 

Na figura 6.33 está ilustrada a configuração típica, com valores também típicos, do diagrama de 
momentos fletores quando o alargamento do tabuleiro é feito por protensão externa. 

A figura 6.34 mostra os diagramas típicos de momento, quando o alargamento é realizado pelos 
outros 3 métodos de alargamento. 
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Figura 6.33 – Diagrama típico dos momentos nas lajes para o alargamento com protensão externa pelo 
Eurocódigo (unidade: tf.m/m). 

 

 
a) alargamento com concreto armado convencional. 

 

 
b) alargamento com viga pré-moldada. 

 

 
d) alargamento com vigas mistas. 

Figura 6.34 – Diagramas típicos dos momentos pelo Eurocódigo para os 3 métodos de alargamento com a 
mesma configuração de lajes (unidade: tf.m/m). 

 

Evidentemente, os momentos obtidos ao longo das lajes também sofrem as influências das 
deformações das longarinas sobre as quais estão apoiadas, de modo que os valores obtidos para 
momentos positivos e negativos no mesmo método de alargamento apresentam variações 
conforme o vão da longarina da ponte, e também conforme a longarina seja de concreto armado 
moldado no local, de concreto pré-moldado ou viga mista. 

Os momentos nas lajes alargadas dos tabuleiros cujas longarinas são reforçadas com protensão 
externa, também sofrem variações conforme as extensões dos tabuleiros. 

O quadro 6.12 mostra os valores dos momentos fletores para as situações mais desfavoráveis 
das lajes dos tabuleiros alargados por três métodos, considerando as variações de vãos 
estipuladas para cada ponte de referência. Tais esforços foram obtidos com base nos valores 
médios ao longo do comprimento do tabuleiro e também podem ser considerados 
representativos, a exemplo dos calculados pela norma brasileira, devido à moderada faixa de 
variações observada entre os valores máximos e os valores mínimos. O quadro 6.13 mostra os 
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valores dos momentos nas lajes quando o alargamento é feito com protensão externa, tendo sido 
adotado o mesmo critério descrito para as demais lajes. 

 

Quadro 6.12 – Valores dos momentos fletores nas lajes dos tabuleiros alargados por três métodos (pelo 
Eurocódigo). 

Ponte / método de alargamento 

Momentos fletores (KN.m/m) 

Balanços 
(Mbi) 

Lajes 
intermediárias 

(Mi) 

Negativos da 
laje central 

(Mic) 

Positivos da 
laje central 

(Mc) 

Po
nt

e 
de

 
re

fe
rê

nc
ia

 1
 Concreto armado -46,00 32,00 -79,00 35,00 

Vigas pré-moldadas -42,00 33,00 -84,00 38,00 

Vigas mistas -39,00 20,00 -82,00 33,00 

Po
nt

e 
de

 
re

fe
rê

nc
ia

 2
 

Concreto armado -41,00 25,00 -85,00 39,00 

Vigas pré-moldadas -38,00 25,00 -85,00 39,00 

Vigas mistas -19,00 19,00 -100,00 38,00 

Po
nt

e 
de

 
re

fe
rê

nc
ia

 3
 

Concreto armado -46,00 28,00 -63,00 25,00 

Vigas pré-moldadas -30,00 30,00 -77,00 26,00 

Vigas mistas -29,00 30,00 -75,00 26,00 
 

 

Quadro 6.13 – Valores dos momentos fletores típicos nas lajes dos tabuleiros alargados com protensão 
externa (pelo Eurocódigo). 

Ponte de 
referência 

Lajes em balanço 
Mbc (KN.m/m) 

Lajes centrais  
Mc (KN.m/m) 

1 -322,00 32,00 
2 -253,00 34,00 
3 -270,00 29,00 

 

6.7.4. COMENTÁRIOS SOBRE AS LAJES ALARGADAS COM OS DOIS SISTEMAS 
NORMATIVOS 

Os resultados obtidos para os esforços nas lajes dos tabuleiros alargados pelos dois aparatos 
normativos quantificados nos quadros 6.9 e 6.12 e ilustrados esquematicamente na figura 6.35, 
quando comparados com o tabuleiro original das pontes de referência (quadro 6.7), mostram 
que a laje central após o alargamento manteve praticamente os mesmos valores para os 
momentos fletores positivos (Mc), independentemente do método de alargamento e da norma 
utilizada. 

Ou seja, nas pontes originais os momentos positivos da laje central tinham um valor médio de 
30KN.m/m. Quando o alargamento é realizado com a utilização das normas brasileiras, pelos 
métodos de concreto moldado no local, vigas pré-moldadas e vigas mistas, o valor continua a 



Um estudo comparativo sobre métodos de alargamento de pontes rodoviárias de concreto armado 

 

147 

 

ser, em média, também 30KN.m/m. Quando o alargamento pelos três citados métodos foi feito 
com a utilização do Eurocódigo o valor desse momento passa para 33KN.m/m, de modo que há 
um acréscimo de 10% em relação ao esforço original. 

 

 
Figura 6.35 – Ilustração esquemática com a nomenclatura dos momentos na laje do tabuleiro alargado. 

 

Nos casos das demais lajes foram obtidas as seguintes relações entre momentos fletores 
conforme a norma utilizada: 

Os momentos negativos da laje central (Mic), que correspondem ao momento negativo dos 
balanços das lajes originais, tem, em média, 69KN.m/m pelas normas brasileiras e 82KN.m/m 
pelo Eurocódigo. Tais momentos, para a antiga configuração das lajes, tinham originalmente um 
valor da ordem de 64KN.m/m, de modo que os momentos das lajes nessas regiões de apoio 
tiveram um acréscimo de 8% pelas normas brasileiras e 28% pelo Eurocódigo. 

Os momentos nas novas lajes intermediárias e nos novos balanços não podem ser comparados 
com os esforços originais, pois tais lajes só passaram a existir após o alargamento dos 
tabuleiros. 

No caso das lajes intermediárias os momentos fletores positivos médios (Mi) são da ordem de 
21KN.m/m quando obtidos pelas normas brasileiras e de 26KN.m/m quando calculados pelo 
Eurocódigo, o que implica em um acréscimo de 24% quando é utilizada a norma europeia. 

Para os pequenos balanços (0,85m) nas bordas dos tabuleiros, onde estão localizadas as 
barreiras de proteção, os momentos fletores negativos (Mbi) apresentam um valor típico de 
26KN.m/m quando obtidos pelas normas brasileiras e 37KN.m/m quando obtidos pelo 
Eurocódigo, o que caracteriza neste caso um acréscimo de 42%. 

Os resultados acima descritos são coerentes com os modelos de cargas móveis da norma 
brasileira (NBR 7188) e do Eurocódigo (LM1), pelo fato de os momentos que apresentam 
resultados superiores quando calculados pelo Eurocódigo estarem relacionados às faixas de 
tráfegos (notional lanes), nas quais as cargas móveis do modelo LM1, produzem os efeitos mais 
desfavoráveis, que são as faixas nº 1 e nº 2, respectivamente, cujos veículos tipo têm um peso 
total de 600KN (reduzido para 480KN) na faixa 1 e 400KN na faixa 2, além de uma carga 
uniformemente distribuída de 9KN/m² reduzida para 7,20KN/m2 na faixa 1. 

Nas cargas móveis da norma brasileira o veículo tipo tem uma carga total de 450KN, que 
acrescida do efeito de impacto pode chegar no máximo a 582,75KN (para o caso da ponte com 
vão de 15m) e uma carga uniformemente distribuída de 5KN/m², que acrescida do coeficiente de 
impacto pode alcançar o valor máximo de 6,475KN/m², também para o vão de 15m. 
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Considerando que para efeito deste estudo estão sendo adotadas as mesmas espessuras para as 
lajes, independentemente do método de alargamento e da norma utilizada, essas diferenças entre 
os valores dos momentos fletores vão repercutir nas taxas de armaduras que serão utilizadas no 
reforço e no alargamento, que certamente serão maiores quando o dimensionamento for feito 
pelo Eurocódigo. 

Nas lajes cujos alargamentos são decorrentes do método da protensão externa nas longarinas, 
estão mantidas as mesmas configurações que tinham no tabuleiro original, que era um trecho 
central e dois balanços, cujos valores dos momentos estão nos quadros 6.10 e 6.13 e a ilustração 
esquemática na figura 6.36. A diferença mais determinante agora é o comprimento dos 
balanços, que aumentaram de 2,40m para 3,80m em função do alargamento, permanecendo o 
mesmo vão da laje central (5,20m). Diante disso, o momento fletor máximo do balanço original 
(Mbc) cujo valor era 75KN.m/m, passou em média para 236KN.m/m quando calculado segundo 
a norma brasileira e para 282KN.m/m quando o cálculo foi realizado pelo Eurocódigo. 

 

 
Figura 6.36 – Ilustração esquemática com a nomenclatura dos momentos na laje do tabuleiro alargado 

com protensão externa. 

 

O acréscimo de valor para o momento negativo já era esperado, tanto pelo aumento do 
comprimento do balanço como pelo maior valor das cargas móveis, independentemente da 
norma utilizada. Porém, o valor obtido pelo Eurocódigo é 19% superior ao obtido pela norma 
brasileira e se justifica pelos mesmos motivos já explicados nos casos das lajes alargadas pelos 
3 outros métodos. Quando a comparação é feita apenas entre os momentos provenientes das 
ações das cargas móveis do modelo LM 1 do Eurocódigo e das cargas móveis das normas 
brasileiras, verificou-se que a diferença aumenta para 37%, ou seja, as ações variáveis do 
Eurocódigo também são fatores determinantes para os aumentos dos momentos nas lajes após o 
alargamento, quando comparados com os valores obtidos pelas normas brasileiras. Como as 
lajes têm a mesma espessura, haverá a necessidade de uma maior taxa de armadura de protensão 
quando o dimensionamento for feito pelo Eurocódigo. 

Para a laje central do tabuleiro alargado com protensão, existe quase uma coincidência de 
valores entre os momentos positivos (Mc) do tabuleiro original que é 30KN.m/m do tabuleiro 
alargado calculado pela norma brasileira NBR 7188 (30KN.m/m) e pelo LM1 do Eurocódigo 
(32KN.m/m), de modo que, pelo menos teoricamente, esta laje nem necessitaria ser reforçada. 
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6.8. CÁLCULO DAS LONGARINAS COM A UTILIZAÇÃO DAS NORMAS  
BRASILEIRAS  

As modelagens por elementos finitos dos tabuleiros alargados das pontes de referência com a 
utilização das cargas móveis (trem-tipo Classe 45) da norma brasileira NBR 7188/84 
possibilitaram a obtenção dos principais esforços seccionais (momentos fletores e esforços 
cortantes) nas duas longarinas existentes antes do alargamento e nas duas longarinas novas que 
foram adicionadas, uma de cada lado, após o alargamento. 

Foram então calculados os esforços e deformações ao longo de toda a extensão das longarinas, 
porém com ênfase para a análise comparativa daquelas seções mais desfavoráveis, que são 
denominadas neste trabalho de seções notáveis, conforme já explicado anteriormente. 

Considerando a grande quantidade de tabelas e diagramas gerados pelo processamento do 
programa, fica impraticável a apresentação neste texto de todos os resultados obtidos. Por isso, 
serão mostrados os diagramas dos momentos fletores e esforços cortantes nas longarinas 
existentes (após o alargamento) e nas longarinas novas para as três pontes de referência cujos 
comprimentos são os reais. Para as pontes cujos tabuleiros foram simulados para duas variações 
de comprimento, serão mostrados apenas os esforços e deformações nas seções notáveis. Os 
diagramas para tais situações fazem parte do anexo desta Tese. 

Serão ilustrados, portanto, neste texto, os diagramas finais de momentos fletores e esforços 
cortantes, das ações permanentes e variáveis, nas longarinas da ponte de referência 1, cujo 
comprimento real é 18,00m; da ponte de referência 2 cujo comprimento real é 35,00m e da 
ponte de referência 3 que tem o comprimento real de 30,00m. 

 

6.8.1. PONTE DE REFERÊNCIA 1 

Nas figuras 6.37 e 6.38 estão ilustrados os diagramas de momentos fletores e esforços cortantes 
para a ponte de referência 1 com 18,00m de comprimento. 

Cada diagrama, classificado de “a)” até “q)”, mostra as variações dos esforços ao longo da 
metade do vão (efeito de simetria) das longarinas existentes e das longarinas novas, após a 
discretização do tabuleiro para cada um dos quatro métodos de alargamento estudados. 

O quadro 6.14 mostra os valores dos esforços e dos deslocamentos obtidos para as combinações 
mais desfavoráveis das ações nas seções notáveis das longarinas da ponte de referência 1 com o 
comprimento real e para as duas simulações de comprimentos. 

Esses esforços foram utilizados como sendo os principais parâmetros para o dimensionamento à 
flexão e ao cisalhamento, que embasam a análise estrutural e a análise econômica dos métodos. 

No caso de longarinas mistas, tais esforços servem para a definição das seções das vigas 
metálicas adicionadas ao tabuleiro alargado pelo respectivo método. 

As deformações imediatas das vigas de concreto foram obtidas do cálculo realizado por 
elementos finitos, enquanto as deformações diferidas foram calculadas com o auxílio do 
software Pallet Sistemas, baseado no CEB-90. As deformações imediatas e por retração e 
fluência nas vigas mistas foram calculadas pelo software Strap, nos módulos habilitados pela 
AASHTO e pelo Eurocódigo. 

O quadro 6.15 mostra o modelo de procedimento de cálculo e um exemplo da saída dos 
resultados do processamento da deformação por retração e fluência em uma longarina de 
concreto armado da ponte de referência 1 com a utilização do software Pallet Sistemas. 
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a) Longarinas existentes após alargamento com concreto armado. 

 

 
b) Longarinas novas após alargamento com concreto armado. 

 

 
c) Longarinas existentes após alargamento com protensão externa. 

 

 
d) Longarinas existentes após alargamento com vigas pré-moldadas. 

 

 
e) Longarinas novas após alargamento com vigas pré-moldadas. 

 
f) Longarinas existentes após alargamento com vigas mistas. 

 

 
g) Longarinas metálicas após alargamento com vigas mistas. 

 

Figura 6.37 – Diagramas de momentos fletores das longarinas da ponte de referência 1 com 18,00m 
conforme cada método de alargamento (tfm). 
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a) Longarinas existentes após alargamento com concreto armado. 

 

 

b) Longarinas novas após alargamento com concreto armado. 

 
c) Longarinas existentes após alargamento com protensão externa. 

 
d) Longarinas existentes após alargamento com vigas pré-moldadas. 

 
e) Longarinas novas após alargamento com vigas pré-moldadas. 

 
f) Longarinas existentes após alargamento com vigas mistas. 

 
g) Longarinas metálicas após alargamento com vigas mistas. 

 

Figura 6.38 – Diagramas de esforços cortantes das longarinas da ponte de referência 1 com 18,00m 
conforme método de alargamento (tf). 
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Quadro 6.14 – Esforços e deslocamentos nas seções notáveis após alargamento da ponte de referência 1. 

Vão / método de alargamento 

Longarinas existentes Longarinas novas 

Momento 
fletor 

(KN.m) 

Esforço 
cortante 

(KN) 

Flecha 
(cm) 

Momento 
fletor 

(KN.m) 

Esforço 
cortante 

(KN) 

Flecha 
imediata 

+ 
diferida 

(cm) 

Po
nt

e 
de

 1
5m

 

Vigas concreto 
armado 

3610 872 3,20 2680 644 3,00 

Protensão 
externa 

5530 1110 4,00 ----- ----- ----- 

Vigas  
pré-modadas 

3580 908 3,30 2100 531 4,50 

Vigas mistas 3960 944 3,40 1600 283 1,70 

Po
nt

e 
de

 1
8m

 

Viga concreto 
armado 

5140 1060 3,60 3800 777 3,40 

Protensão 
externa 

7550 1350 4,50 ----- ----- ----- 

Vigas  
pré-modadas 

5610 1120 3,70 2740 603 5,70 

Vigas mistas 5760 1160 3,80 2040 327 2,00 

Po
nt

e 
de

 2
4m

 

Viga concreto 
armado 

9220 1460 5,10 6680 1050 4,90 

Protensão 
externa 

13470 1910 6,40 ----- ----- ----- 

Vigas  
pré-modadas 

10240 1570 5,40 4380 753 7,90 

Vigas mistas 11240 1790 5,70 2840 417 2,90 
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Quadro 6.15 – Modelo de cálculo da deformação por fluência. (Fonte: Pallet Sistemas). 
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6.8.1.1. ALARGAMENTO COM CONCRETO ARMADO MOLDADO NO LOCAL 

O estudo do alargamento do tabuleiro da ponte de referência 1 com a utilização de novas 
longarinas de concreto armado convencional moldadas no local contemplou, além do cálculo 
dos esforços solicitantes e das deformações, o pré-dimensionamento das seções de armaduras de 
flexão e de cisalhamento, para as seções de concreto obtidas tanto para a ponte com 
comprimento real como para as duas simulações de comprimentos. 

O cálculo da armação de flexão foi feito considerando a viga com seção “T”. 

Para o dimensionamento no estado limite último são considerados os momentos fletores e 
esforços cortantes: 

qqggd MMM                       [6.1] 

qqggd VVV                        [6.2] 

Onde: 

gM  é o momento fletor devido às ações permanentes. 

qM  é o momento fletor devido à ações variáveis. 

gV  é o esforço cortante devido às ações permanentes. 

qV  é o esforço cortante devido às ações variáveis. 

g  é o coeficiente de ponderação das ações permanentes e tem o valor de 1,35 para pontes em 
geral. 

q  é o coeficiente de ponderação das ações variáveis e tem o valor de 1,50 para pontes em geral. 

As seções transversais das longarinas existentes e novas do tabuleiro alargado, estão 
representadas com as respectivas dimensões, no quadro 6.16. Observa-se na coluna 
correspondente à dimensão b que as longarinas existentes têm um valor constante de 0,40m no 
vão e variam até 0,60m nos apoios. 

O quadro 6,17 mostra o resultado do dimensionamento da seção T mais desfavorável para as 
pontes de referência 1 com 15m (seção nº 1) com 18m (seção nº 2) e com 24m (seção nº 3). 

 

Quadro 6.16 – Seções transversais das longarinas existentes e novas do tabuleiro alargado da ponte de 
referência 1 com concreto armado convencional. 

Vão da ponte 
(m) 

Longarina existente Longarina nova 
Seção transversal b 

(m) 
h 

(m) 
b 

(m) 
h 

(m) 

15 0,40 a 0,60 1,50 0,50 1,35 

 

18 0,40 a 0,60 1,70 0,50 1,65 

24 0,40 a 0,60 2,20 0,50 2,20 
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Quadro 6.17 – Dimensionamento à flexão das seções notáveis da ponte de referência 1 com 15m, 18m e 
24m. 

 
 

Para a armadura de cisalhamento são empregados estribos verticais, sendo o cálculo feito pela 
equação seguinte, obtida a partir da analogia da Treliça de Mörch. 

d

ydsw

V
fdA

s
10,1


                     [6.3] 

Onde: 

s  é o espaçamento entre estribos. 

d  é a altura da viga. 

swA  é a área da seção transversal de uma barra da armadura de cisalhamento. 

ydf é a resistência de cálculo do aço à tração. 

dV  é o valor de cálculo do esforço cortante. 

O estudo das longarinas existentes no tabuleiro original (antes do alargamento) mostrou que 
para os três vãos considerados não houve acréscimo nos valores dos momentos fletores e 
esforços cortantes; houve até uma pequena redução, da ordem de 2%, o que significa que tais 
longarinas não necessitam ser reforçadas. 

 

6.8.1.2. ALARGAMENTO COM PROTENSÃO EXTERNA  

No quadro 6.18 estão indicadas as características geométricas das longarinas calculadas para o 
reforço com protensão longitudinal externa. As dimensões indicadas no referido quadro são as 
originais das vigas do antigo tabuleiro antes do alargamento, de modo que não foi previsto 
qualquer acréscimo em tais seções de concreto, tendo em vista que elas se mantiveram 
compatíveis com as tensões causadas pela protensão. A força de protensão adotada para o 
reforço da longarina foi 135KN por cordoalha de 12.7mm. A quantidade de cordoalhas foi 
calculada com base na diferença entre os momentos máximos após o alargamento e antes do 
alargamento (tabuleiro original) para as combinações mais desfavoráveis das ações. A seguir é 
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feito o demonstrativo das equações utilizadas no processo de pré-dimensionamento da protensão 
externa das longarinas. 

 

Quadro 6.18 – Seções transversais das longarinas do tabuleiro alargado com protensão externa. 

Vão da ponte 
(m) 

Longarina existente 
Seção transversal b 

(m) 
h 

(m) 

15 0,40 a 0,60 1,50 

 

18 0,40 a 0,60 1,70 

24 0,40 a 0,60 2,20 

 

Pré-dimensionamento da protensão de reforço e das tensões provocadas pela protensão nas 
longarinas reforçadas: 

i

ct
i

W
e

Ac
I

W
M

P






                    [6.4] 

c
ii W

M
W
e

Ac
IP  








 0inf                  [6.5] 

ct
ii W

M
W
e

Ac
IP  








 0sup                  [6.6] 

i
i y

IW                        [6.7] 

s
s y

IW                        [6.8] 

Onde: 

P força de protensão após a estabilização das perdas. 

0P força máxima de protensão aplicada aos cabos. 

M momento máximo na seção, resultante das ações permanentes e cargas móveis, incluindo o 
coeficiente de impacto. 

cA área da seção transversal de cálculo da longarina. 

e distância entre o centro de gravidade da seção transversal e o centro de gravidade da 
armadura de protensão (excentricidade). 

I momento de inércia da seção transversal considerada no cálculo da longarina. 

iy distância entre o centro de gravidade e o bordo inferior da longarina. 
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sy distância entre o centro de gravidade e o bordo superior da longarina. 

ct = tensão admissível à tração em protensão limitada. 

c = tensão admissível à compressão em serviço. 

Para a protensão transversal da laje do tabuleiro alargado foram adotados os mesmos conceitos 
usualmente utilizados para o cálculo de concreto protendido, com a diferença de que no caso das 
longarinas foram utilizados feixes externos de monocordoalhas, e nas lajes foram utilizadas 
monocordoalhas isoladas, embutidas e espaçadas de 14cm, na sobrelaje moldada sobre a laje 
existente. 

A figura 6.39 mostra o traçado dos feixes de monocordoalhas da protensão externa longitudinal 
de reforço das longarinas, adotando como exemplo as pontes de 15m e 18m. O resultado do 
dimensionamento está indicado no quadro 6.19, que mostra os valores dos momentos de 
protensão com a respectiva quantidade de armadura ativa para cada vão estudado. A figura 6.40 
indica as cordoalhas de protensão transversal para o reforço da laje alargada do tabuleiro, cujo 
dimensionamento determina 7 cordoalhas por metro de laje ao longo do tabuleiro, o que 
significa uma cordoalha de 12.7mm a cada 15cm, com força de protensão igual a 135KN por 
cordoalha. 

 

 
Figura 6.39 – Traçado das cordoalhas de protensão longitudinal para reforço das longarinas. 

 

 

 

Figura 6.40 – Armadura transversal de protensão para o alargamento e reforço da laje. 
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Quadro 6.19 – Resultado do dimensionamento da protensão externa nas longarinas. 

Vão da ponte 
(m) 

Momento (Mg + Mq) 
(KN.m) 

Armadura de protensão externa 
(cordoalhas/longarina) 

15 1580 1212.7mm 
18 2060 1212.7mm 
24 4150 1812.7mm 

 

6.8.1.3. ALARGAMENTO COM VIGAS PRÉ-MOLDADAS  

A verificação e o dimensionamento das vigas pré-moldadas utilizadas para o alargamento do 
tabuleiro resultaram nas seções transversais que estão indicadas no quadro 6.20. 

 

Quadro 6.20 – Seções transversais das longarinas pré-moldadas do tabuleiro alargado. 

Vão da 
ponte 
(m) 

Longarina nova Seção transversal 

b1 
(cm) 

b2 
(cm) 

h1 
(cm) 

h2 
(cm) 

h3 
(cm) 

h4 
(cm) 

h5 
(cm) 

h 
(cm) 

 

15 50 40 10 5 40 10 15 80 

18 60 50 10 5 50 10 15 90 

24 60 50 15 10 60 15 20 120 

 

As longarinas foram calculadas como seções compostas, constituídas por uma viga de concreto 
pré-moldado e uma laje de concreto moldado no local, cujo comportamento está ilustrado na 
figura 2.25 do capítulo 2. 

Tratam-se de dois concretos com idades distintas, com módulos de elasticidade diferentes, de 
modo que ocorre cisalhamento na interface entre a laje e a viga sempre que há tendência ao 
deslizamento. Nesse caso a transferência do cisalhamento se dá por meio de armadura 
atravessando a superfície de contato, contribuindo na resistência ao cisalhamento por meio do 
efeito de pino, que corresponde ao corte direto da armadura (EL Debs, 2000). 

A NBR 9062 (2006) estabelece que o cálculo das seções compostas deve levar em conta as 
tensões existentes na parte pré-moldada da peça antes do endurecimento do concreto moldado 
no local. Também, devem ser levadas em conta as propriedades mecânicas do concreto pré-
moldado e do concreto moldado posteriormente, bem como a redistribuição de esforços 
decorrente da retração e da fluência e a incidência dessas ações sobre o esforço de deslizamento 
das superfícies em contato. 

Só é permitido considerar as condições de cálculo como peça monolítica para duas situações: 

 Colaboração completa para o Estado Limite Último. 

 Colaboração parcial para os Estados Limites de Serviço. O Estado Limite Último deve ser 
verificado para a parte pré-moldada da peça composta. 
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Na falta de cálculo mais rigoroso, permite-se calcular a peça composta como peça monolítica, se 
a tensão de aderência de cálculo Sd  satisfizer as condições: 

cdctdc
syd

SSd ff
bs

Af
25,0                  [6.9] 

Onde: 

SA  é a área da armadura atravessando perpendicularmente a interface e totalmente ancorada 
nos elementos componentes; 

ydf  é a resistência de cálculo da armadura; 

s  é o espaçamento da armadura sA ; 

b  é a largura da interface; 

ctdf  deve ser obtido segundo a ABNT NBR 6118 (2007) para o concreto de menor resistência 
no contato. 

ba
F

v

md
Sd                         [6.10] 

Onde: 

mdF  é o valor médio da força de compressão ou de tração acima da ligação, ao longo do 
comprimento va ; 

va  é a distância entre os pontos de momento nulo e máximo, respectivamente, na peça; 

s  é o coeficiente de minoração aplicado à armadura; 

c  é o coeficiente de minoração aplicado ao concreto. 

A figura 6.41 mostra um detalhe da armação das vigas de seções transversais compostas, 
incluindo a armadura de ligação entre a peça pré-moldada e a laje moldada no local. 

As armaduras de cisalhamento são calculadas a partir da variação do esforço cortante ao longo 
da viga, sendo considerada a variação da tensão de aderência, conforme a equação [6.9] para o 
dimensionamento da armadura que atravessa perpendicularmente a interface entre o concreto 
pré-moldado da viga e o concreto da laje, moldado no local. 
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Figura 6.41 – Detalhe das armaduras da seção composta por longarina pré-moldada e laje moldada no 

local. 

 

As longarinas de concreto existentes no tabuleiro original (antes do alargamento) tiveram a 
seguinte variação nos valores dos esforços conforme as três variações de vãos. 

Ponte de 15m : não houve acréscimo nos momentos fletores nem nos esforços cortantes. 

Ponte de 18m : os momentos fletores tiveram acréscimo de 10% e houve acréscimo de 4% nos 
esforços cortantes. 

Ponte de 24m : houve acréscimo de 10% nos momentos fletores e nos esforços cortantes. 

 

6.8.1.4. ALARGAMENTO COM VIGAS MISTAS 

Na análise estrutural do tabuleiro alargado com vigas mistas para as seções notáveis, o software 
fornece quais os perfis metálicos que podem ser utilizados para os vãos de 15m, 18m e 24m, de 
modo a atender todas as verificações das tensões e limitações das deformações das vigas mistas 
construídas com e sem escoramento. No caso sem escoramento, o peso do concreto fresco e o 
peso próprio do aço entram apenas na seção metálica e só incidirão sobre a seção mista as 
cargas aplicadas após o endurecimento do concreto. 

Os deslocamentos verticais devido à cargas permanentes nas vigas não escoradas são bem 
maiores do que nas vigas escoradas, pois neste caso todo o carregamento (permanentes + 
móveis) atua no sistema mais rígido da seção mista. De qualquer modo, no Estado Limite 
Último as tensões que se desenvolvem em uma viga mista são as mesmas para os dois casos de 
construção, de modo que a viga atinge o mesmo momento fletor resistente, seja escorada ou 
não. 

Para a definição da largura da mesa de concreto sobre a longarina metálica foi adotado o 
conceito de largura efetiva ou colaborante, no qual as tensões diminuem do meio para os lados 
da mesa devido às deformações causadas pelo cisalhamento (efeito Shear Lag) conforme 
mostrado na figura 2.29 do capítulo 2. 

As propriedades da viga mista que são utilizadas para o cálculo das tensões e deformações em 
regime elástico são obtidas por meio da seção homogeneizada, transformando-se a seção de 
concreto em uma seção equivalente de aço, dividindo a sua área pela relação: 

c

a

E
E

                         [6.11] 

Onde: 



Um estudo comparativo sobre métodos de alargamento de pontes rodoviárias de concreto armado 

 

161 

 

aE  é o módulo de elasticidade do aço (considerado igual a 2/000.200 cmKN ). 

cE  é o módulo de elasticidade do concreto (variável conforme a resistência característica à 
compressão). 

A figura 6.42 mostra a seção homogeneizada com as respectivas tensões, na qual pode ser 
desprezada a área de concreto tracionado. O quadro 6.21 indica a relação entre o módulo de 
elasticidade do aço e o do concreto para varias resistências. 

No quadro 6.22 estão registradas as características geométricas das seções transversais das 
longarinas constituídas por vigas mistas obtidas da análise e dimensionamento estrutural da 
longarina do alargamento do tabuleiro para os três comprimentos da ponte de referência 1. 

 

 
Figura 6.42 – Seção homogeneizada das vigas mistas (Fonte: PFEIL, 2008). 

 

 

Quadro 6.21 – Relação entre módulo de elasticidade do aço e do concreto (Fonte: AASHTO, 2002, apud 
Pinho, 2007) 

)/( 2cmKNfck  ca EE /  

1,4 – 1,59 11 
1,6 – 1,99 10 
2,0 – 2,49 9 
2,50 – 3,19 8 
3,20 – 4,19 7 

acima de 4,20 6 
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Quadro 6.22 – Características dos perfis metálicos dimensionados para as longarinas mistas do tabuleiro 
alargado. 

Vão 
da 

ponte 
(m) 

Perfil  
(série VS) 

d 
(mm) 

tw 
(mm) 

h 
(mm) 

tf 
(mm) 

bf 
(mm) 

Seção transversal da longarina 
mista 

15 VS1100x180 1100 9,5 1068 16,0 400 

 

18 VS1300x237 1300 12,5 1268 16,0 450 

24 VS1600x328 1600 12,5 1555 22,4 500 

 

Para a junção das vigas metálicas com o concreto da laje do alargamento do tabuleiro são 
utilizados conectores Stud Bolts, para garantir a resistência necessária ao cisalhamento. 

A verificação estrutural dos conectores foi feita conforme a AASHTO (2002), considerando-se 
o efeito da fadiga e a resistência última. 

O efeito da fadiga foi verificado para pontes localizadas em rodovias com média diária de 
tráfego em uma direção maior que 2.500 veículos, o que corresponde a 2.000.000 de ciclos. 

A seguir o cálculo demonstrativo da verificação dos conectores utilizados nas ligações entre a 
viga metálica e a laje de concreto. Este procedimento será considerado válido para todas as 
demais pontes de referência desta Tese, quando o cálculo for feito pela AASHTO. 

Dados geométricos dos conectores: 

Altura h = 20cm 

Diâmetro d = 2.2cm 

Área Asc = 3,8cm2 

409,9 
d
h

 

Resistência à fadiga: 
2dZr   (studs soldados)                    [6.12] 

conectorKNZ
cmKN

r /2620,24,5

/4,5
2

2




 

Resistência última: 
2/2380 cmKNEc  (módulo de elasticidade do concreto utilizado, conforme o quadro 6.2). 

2/50,2 cmKNfck  (resistência característica à compressão do concreto utilizado, conforme 
quadro 6.2). 
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sccckscu AEfAS 45.50,0 .                     [6.13] 

Onde: 

uS  é a resistência última de um conector. 

Obtêm-se portanto, 

KNSu 147238050,280,350,0   

KNAsc 17145   ou seja scu AS 45  

O conector utilizado atende à resistência última estabelecida pela norma AASHTO. 

As longarinas de concreto existentes no tabuleiro original passaram a ter os seguintes valores 
para os esforços seccionais conforme cada comprimento da ponte de referência 1. 

Ponte de 15m : aumento de 8% nos momentos fletores e esforços cortantes. 

Ponte de 18m : aumento de 6% nos momentos fletores e 7% nos esforços cortantes. 

Ponte de 24m : aumento de 12% nos momentos fletores e 25% nos esforços cortantes. 

 

6.8.2. PONTE DE REFERÊNCIA 2 

O estudo das longarinas existentes e novas do tabuleiro alargado da ponte de referência 2 seguiu 
as mesmas diretrizes adotadas para a ponte de referência 1. 

A principal peculiaridade da ponte de referência 2 é a existência dos balanços nas longarinas 
existentes, o que implica, evidentemente, na adoção de longarinas adicionais também com 
balanços para que no alargamento sejam mantidas as mesmas condições do sistema estrutural 
originalmente concebido à época em que a ponte foi projetada. 

A discretização do tabuleiro alargado pelos quatro métodos gerou diagramas de momentos 
fletores e esforços cortantes, além do cálculo das deformações ao longo das longarinas da ponte 
com comprimento real (35m) e das das simulações de vãos (30m e 40 m). 

As figuras 6.43 e 6.44 mostram as envoltórias dos diagramas de momentos fletores e esforços 
cortantes gerados para as longarinas da ponte de 35m (1 vão de 23m + 2 balanços de 6m). Para 
as pontes cujos comprimentos foram simulados, não são mostrados os diagramas de momentos 
(que fazem parte do anexo da Tese). 

Os esforços e deslocamentos nas seções notáveis da ponte de referência 2, com comprimentos 
de vãos e balanços reais e nos vãos e balanços que foram simulados, estão representados no 
quadro 6.23. 

A exemplo do caso da ponte de referência 1, os esforços das seções notáveis foram os 
empregados para o dimensionamento das armaduras, ativas e passivas, utilizadas na análises 
estrutural e econômica entre os métodos de alargamento. 

Os esforços gerados nos métodos de alargamento com vigas moldadas no local, vigas pré-
moldadas e protensão externa, foram calculados totalmente pelas normas brasileiras. Os 
esforços nas longarinas mistas foram obtidos com a utilização do trem-tipo da norma brasileira 
NBR 7188/84, porém, com as demais verificações foram feitas pela norma AASHTO, 
procedimento este muito adotado no Brasil para o cálculo de pontes metálicas e mistas, pois 
ainda não existe no país normas para tais tipos de estruturas de pontes. 
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a) Longarinas existentes após alargamento com concreto armado. 

 
b) Longarinas novas após alargamento com concreto armado. 

 
c) Longarinas existentes após alargamento com protensão externa. 

 
d) Longarinas existentes após alargamento com vigas pré-moldadas. 

 
e) Longarinas novas após alargamento com vigas pré-moldadas. 

 
f) Longarinas existentes após alargamento com vigas mistas. 

 
g) Longarinas metálicas após alargamento com vigas mistas. 

 

Figura 6.43 – Diagramas de momentos fletores nas longarinas da ponte de referência 2 com 35m 
conforme cada método de alargamento (tf.m). 
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a) Longarinas existentes após alargamento com concreto armado. 

 
b) Longarinas novas após alargamento com concreto armado. 

 
c) Longarinas existentes após alargamento com protensão externa. 

 
d) Longarinas existentes após alargamento com vigas pré-moldadas. 

 
e) Longarinas novas após alargamento com vigas pré-moldadas. 

 
f) Longarinas existentes após alargamento com vigas mistas. 

 
g) Longarinas metálicas após alargamento com vigas mistas. 

 

Figura 6.44 – Diagramas de esforços cortantes nas longarinas da ponte de referência 2 com 35m conforme 
cada método de alargamento (tf). 
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Quadro 6.23 – Esforços e deslocamentos nas seções notáveis após o alargamento da ponte de referência 2. 

C
om

pr
im

en
to

 d
a p

on
te

  

M
ét

od
o 

de
 a

la
rg

am
en

to
 

Longarinas existentes Longarinas novas 

Mom. 

fletor vão 

(KN.m) 

Esforços 

cortantes 

vão 

(KN) 

Mom. 

fletor 

balanço 

(KN.m) 

Esforços 

cortantes 

balanço 

(KN) 

Flecha 

total 

(cm) 

Mom. 

fletor vão 

(KN.m) 

Esforços 

cortantes 

vão 

(KN) 

Mom. 

fletor 

balanço 

(KN.m) 

Esforços 

cortantes 

balanço 

(KN) 

Flecha 

imediata 

+ 

diferida 

(cm) 

V
ão

 

B
al

an
ço

 

    V
ão

 

ba
la

nç
o 

Po
nt

e 
de

 3
0m

 
V

ig
as

 d
e 

co
nc

re
to

 
ar

m
ad

o 

2920 1190 -3780 854 2,
40

 

0,
80

 

1830 719 -2425 548 2,
40

 

0,
70

 

Pr
ot

en
sã

o 
ex

te
rn

a 

4550 1230 -6150 1380 2,
90

 

0,
70

 

----- ----- ----- ----- ---
--

 

---
--

 

V
ig

as
 p

ré
-

m
ol

da
da

s 

2930 1190 -4070 895 2,
50

 

0,
80

 
1590 637 -2000 479 2,

50
 

0,
80

 

V
ig

as
 m

is
ta

s 

3070 1250 -4610 1050 2,
50

 

0,
80

 

951 367 -1050 225 1,
70

 

0,
60

 

Po
nt

e 
de

 3
5m

 
V

ig
a 

de
 

co
nc

re
to

 
ar

m
ad

o 

4060 1450 -5140 1070 2,
80

 

1,
00

 

2650 921 -3370 686 2,
80

 

0,
80

 

Pr
ot

en
sã

o 
ex

te
rn

a 

6420 2060 -8030 1610 3,
40

 

0,
80

 

----- ----- ----- ----- ---
--

 

---
--

 

V
ig

as
 p

ré
-

m
ol

da
da

s 

4170 1460 -5150 1110 2,
80

 

1,
00

 

2240 811 -2690 595 2,
96

 

0,
81

 

V
ig

as
 m

is
ta

s 

4310 1540 -6330 1250 2,
80

 

0,
90

 

1200 481 -1280 308 2,
10

 

0,
60

 

Po
nt

e 
de

 4
0m

 
V

ig
as

 d
e 

co
nc

re
to

 
ar

m
ad

o 

4330 1610 -6540 1270 2,
90

 

1,
20

 

2710 992 -4110 782 2,
90

 

0,
95

 

Pr
ot

en
sã

o 
ex

te
rn

a 

6610 2280 -10360 1870 3,
50

 

1,
10

 

----- ----- ----- ----- ---
--

 

---
--

 

V
ig

as
 p

ré
-

m
ol

da
da

s 

4290 1600 -6480 1260 3,
00

 

1,
20

 

2600 951 -4100 758 3,
80

 

1,
10

 

V
ig

as
 m

is
ta

s 

4420 1700 -8280 1430 2,
90

 

1,
20

 

1380 536 -1840 382 2,
40

 

0,
80

 

 

6.8.2.1. ALARGAMENTO COM CONCRETO ARMADO MOLDADO NO LOCAL 

O alargamento desse tipo de ponte com a utilização de vigas de concreto armado moldado no 
local, pouco altera o sistema construtivo original, pelo fato de as novas longarinas incorporadas 
terem dimensões bastante próximas às das longarinas existentes e, também, um comportamento 
estrutural semelhante, inclusive pela transferência das novas cargas para novos pilares situados 
paralelamente aos pilares existentes. O dimensionamento das armaduras é feito pelo método 
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clássico do concreto armado, considerando para os momentos positivos a seção em “T”, com 
mesa de compressão definida pela norma, e para os momentos negativos, a seção retangular. 

As características geométricas das longarinas existentes e novas após o alargamento do 
tabuleiro, estão representadas no quadro 6.24. As dimensões indicadas foram as utilizadas para 
as verificações de serviço e últimas, e para o dimensionamento das armaduras passivas de 
flexão e de cisalhamento além das deformações imediatas e diferidas. 

 

Quadro 6.24 – Seções transversais das longarinas existentes e novas do tabuleiro alargado com concreto 
armado moldado no local. 

Extensão da 
ponte (m) 

Longarina existente Longarina nova 
Seção transversal b 

(m) 
h 

(m) 
b 

(m) 
h 

(m) 

30 0,40 a 0,60 1,65 0,50 1,65 

 

35 0,40 a 0,60 1,85 0,50 1,85 

40 0,40 a 0,60 2,20 0,50 2,20 

 

O dimensionamento das armaduras de flexão e cisalhamento das vigas foi efetuado de acordo 
com os critérios estabelecidos pela NBR 6118/2007 para as seções em vigas “T” (momentos 
positivos) e seções retangulares (momentos negativos) conforme o quadro 6.25, que mostra os 
resultados obtidos para as seções de armaduras calculadas para os esforços nas seções notáveis. 
As seções 1 e 2 correspondem à ponte de 30m, as seções 3 e 4 se referem à ponte de 35m e as 
seções 5 e 6 à ponte de 40m. 
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Quadro 6.25 - Dimensionamento à flexão das seções notáveis das longarinas novas moldadas no local 
para a ponte de referência 2. 

 
As variações nos valores dos esforços nas longarinas existentes no tabuleiro original, foram 
insignificantes nos momentos fletores positivos. Nos negativos (balanços), a variação foi de 
10% na ponte de 35m até 37% na ponte de 40m, certamente por conta do acréscimo dos 
comprimentos dos balanços. Quanto aos esforços cortantes, a variação também acompanhou a 
evolução dos comprimentos dos balanços, chegando a 43% na longarina de 40m cujo balanço 
tem 7,50m. 

 

6.8.2.2. ALARGAMENTO COM PROTENSÃO EXTERNA  

O alargamento do tabuleiro da ponte de referência 2 pelo método da protensão externa também 
teve os mesmos critérios adotados para o caso da ponte de referência 1, partindo da premissa 
que o reforço das longarinas originais é feito com base nas diferenças entre os momentos 
máximos atuantes após o alargamento e os momentos do tabuleiro original, antes do 
alargamento. Também neste caso foi realizado um pré-dimensionamento da protensão, para 
estimar a quantidade de cabos a ser calculada de forma definitiva pela análise e processamento 
do software utilizado. Tendo sido adotada a mesma força de protensão por cordoalha (135KN). 

No quadro 6.26 estão representadas as seções transversais das longarinas do tabuleiro alargado 
com protensão externa e no quadro 6.27 os valores dos momentos utilizados para a protensão, 
com as respectivas quantidades de cordoalhas obtidas do dimensionamento realizado para as 
seções notáveis. 
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Quadro 6.26 – Seções transversais das longarinas do tabuleiro alargado com protensão externa. 

Comprimento 
da ponte (m) 

Longarina existente 
Seção transversal b 

(m) 
h 

(m) 

30 0,40 a 0,60 1,60 

 

35 0,40 a 0,60 1,80 

40 0,40 a 0,60 2,30 

 

Quadro 6.27 – Resultado do dimensionamento da protensão externa nas longarinas. 

Comprimento 
da ponte (m) 

Momentos (Mg + Mq) 
 (KN.m) 

Armadura de protensão 
(cordoalhas / 
longarinas) Balanço Vão 

30 -2720 1230 2412.7mm 
35 -4100 2270 2412.7mm 
40 -5610 2460 3612.7mm 

 

É importante destacar que o dimensionamento da protensão de reforço foi regido pelos valores 
dos momentos máximos nos balanços, que são superiores aos momentos máximos nos vãos e 
também pelo fato de o dimensionamento da protensão do balanço contar apenas com a inércia 
na seção transversal retangular da viga, ao contrário da protensão no vão em que as inércias das 
vigas levam em conta a mesa de compressão formada pela laje do tabuleiro. 

A laje do tabuleiro foi dimensionada com protensão transversal, com a mesmas condições de 
dimensionamento adotada para a laje da ponte de referência 1, tendo em vista que possui os 
mesmos comprimentos dos balanços e do vão central, bem como a mesma espessura e 
momentos com valores aproximados. Diante disso, o detalhe das armaduras de protensão da laje 
é o mesmo utilizado na figura 6.38 e não será repetido. 

O traçado dos cabos de monocordoalhas 12.7mm, com os respectivos desviadores e ancoragens 
está ilustrado na figura 6.45, onde Lb representa o comprimento do balanço e Lv / 2 a metade do 
vão da longarina, sendo mostrado como exemplo os detalhes das pontes de 30m e 35m. 

 

 
Figura 6.45 – ½ vista longitudinal do traçado da protensão externa nas longarinas. 
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6.8.2.3. ALARGAMENTO COM VIGAS PRÉ-MOLDADAS  

A análise e o dimensionamento das longarinas pré-moldadas de concreto armado utilizadas no 
alargamento do tabuleiro para a ponte de referência 2 resultou nas seções transversais cujas 
dimensões estão indicadas no quadro 6.28. 

 

Quadro 6.28 – Seções transversais das longarinas pré-moldadas do tabuleiro alargado. 

comprimento 
da ponte (m) 

Longarina nova (pré-moldada) Seção transversal 

b1 
(cm) 

b2 
(cm) 

h1 
(cm) 

h2 
(cm) 

h3 
(cm) 

h4 
(cm) 

h5 
(cm) 

h 
(cm) 

30 100 60 15 10 75 20 20 140 

35 110 60 15 10 95 20 20 160 

40 140 80 15 10 120 25 25 195 

 

As longarinas foram calculadas como seções compostas constituídas por uma viga de concreto 
pré-moldado e uma laje de concreto moldado no local, cujo comportamento explicado no 
capítulo 2, está ilustrado na figura 2.25, considerando que tratam-se de dois concretos com 
idades distintas e com módulos de elasticidade diferentes, de modo que ocorre cisalhamento na 
interface entre a laje e a viga sempre que há tendência ao deslizamento. Nesse caso a 
transferência do cisalhamento se dá por meio de armadura atravessando a superfície de contado, 
cujo detalhe foi mostrado na figura 6.41 e não será mais repetido. 

O estudo deste tipo de viga com seção composta diferencia-se do caso estudado para a ponte 
com um único vão, com viga simplesmente apoiada, pelo fato de em tal situação a viga estar 
submetida apenas a momentos positivos, enquanto que no caso da viga com balanço haverá a 
existência de momentos negativos, o que implica em algumas peculiaridades quanto às 
solicitações de cisalhamento. 

A verificação das tensões é feita conforme a NBR-9062 (2006) já explicada em 6.8.1.3 
considerando o comprimento av que é a distância entre momentos nulos e máximos. EL Debs 
(2000) cita o manual do PCI (PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE, 1992), o qual 
contempla métodos de verificação do cisalhamento na interface, tanto para situações de 
compressão como de tração na parte correspondente ao concreto moldado no local (no caso em 
estudo a laje moldada para alargar o tabuleiro), sendo a verificação feita com base na condição: 

huhd FF                           [6.14] 

Onde: 

hdF  é a força longitudinal solicitante de cálculo. 

huF  é a força última na interface entre os dois concretos. 

A força solicitante é obtida com base nos valores médios da tensão de cisalhamento. É calculada 
com a variação da resultante das tensões no concreto da laje moldada no local, em um 
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comprimento ol , conforme a figura 6.46. Os resultados do dimensionamento das seções 
notáveis conforme as normas brasileiras estão no quadro 6.29. 

 

 
Figura 6.46 – Indicações para cálculo da força horizontal de projeto e do comprimento dos trechos 

relativos ao cisalhamento na interface entre a viga pré-moldada e a laje moldada no local. (Fonte: EL 
DEBS, 2000). 

 

Quadro 6.29 – Resultado do dimensionamento à flexão das longarinas pré-moldadas da ponte de 
referência 2 pelas normas brasileiras. 
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As alterações nos valores dos esforços das longarinas de concreto existentes no tabuleiro 
original são insignificantes para os momentos positivos. Os momentos negativos são crescentes 
conforme o aumento dos balanços para as 3 pontes estudadas, cujos acréscimos variam de 10% 
para a ponte de 30m (balanço de 5m) até 36% para a ponte de 40m (balanço de 7,50m). Os 
esforços cortantes também crescem bastante de acordo com os comprimentos dos balanços, 
alcançando valores até 41% superiores na ponte de 40m. 

 

6.8.2.4. ALARGAMENTO COM VIGAS MISTAS 

A análise estrutural do alargamento da ponte de referência 2 com a utilização de vigas mistas 
requer especial atenção à existência de balanços nas extremidades das longarinas, o que acarreta 
a necessidade de avaliar o comportamento das vigas mistas sob a ação de momento fletor 
negativo, caracterizado pela tração e consequente fissuração na laje de concreto. Outra 
característica de tal situação é que a mesa comprimida inferior do perfil metálico “I” está livre e 
fica sujeita à flambagem lateral por distorção, caracterizada pelo deslocamento lateral da mesa 
inferior comprimida, com a alma da viga sofrendo deformação por flexão, conforme ilustrado 
na figura 6.47. 

Este fenômeno pode ser prevenido com a colocação de chapas metálicas (diafragmas) nos 
trechos dos apoios, ou com a execução de uma laje de concreto no banzo inferior da viga mista. 

 

 

Figura 6.47 – Viga mista com laje de concreto tracionada e mesa inferior comprimida: (a) viga mista e 
diagramas das tensões na seção; (b) flambagem local da mesa inferior; (c) flambagem lateral com 

distorção. (Fonte: PFEIL, 2008). 

 

No quadro 6.30 estão indicadas as características geométricas das seções transversais dos perfis 
metálicos, obtidas a partir da análise e verificação dos esforços e deformações nas seções 
notáveis das longarinas da ponte de referência com um vão central e dois balanços para os 
comprimentos estudados. O mesmo quadro também mostra o detalhe da ligação dos perfis com 
a laje do alargamento do tabuleiro por meio de conectores metálicos Stud, cujos 
dimensionamento e verificação à fadiga e à ruptura já foi demonstrado no estudo da ponte de 
referência 1 e é válido para os casos das três pontes de referência. 
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Quadro 6.30 – Características dos perfis metálicos dimensionados para as longarinas mistas do tabuleiro 
alargado da ponte de referência 2. 

Comprimento 
da ponte 

(m) 

Perfil metálico 
(série VS) 

d 
(mm) 

tw 
(mm) 

h 
(mm) 

tf 
(mm) 

bf 
(mm) 

Seção transversal da 
longarina mista 

30 VS100 x 180 1000 8 968 16,0 400 

35 VS1200 x 200 1200 9,5 1168 16,0 450 

40 VS1300 x 237 1300 12,5 1268 16,0 450 

 

Os novos esforços nas longarinas de concreto existentes no tabuleiro original mostram que os 
momentos fletores no meio do vão tiveram pouco acréscimo (7% no máximo) enquanto que os 
momentos fletores no balanço tiveram acréscimos entre 34% e 75% se comparados com os 
valores originais antes do alargamento. Isso se deve ao aumento nos comprimentos dos 
balanços. 

Quanto aos esforços cortantes, a variação também foi crescente conforme o aumento dos 
balanços, indo de 22% (ponte de 30m) até 60% (ponte de 40m). 

 

6.8.3. PONTE DE REFERÊNCIA 3 

O estudo dos quatro métodos de alargamento do tabuleiro aplicados à ponte de referência 3 (2 
vãos iguais) seguiu o mesmo procedimento que foi adotado nos estudos das pontes de referência 
1 e 2. 

As três variações de vãos utilizadas para as modelagens por elementos finitos, e para a obtenção 
dos esforços e dimensionamentos das seções notáveis, foram escolhidas com base no 
comprimento de 30m da ponte real (2 vãos de 15m), em seguida simulado para uma ponte de 
40m (2 vãos de 20m) e para uma ponte de 50m (2 vãos de 25m), conforme esclarecido 
anteriormente. Tais comprimentos dos vãos estão coerentes com os que eram utilizados nas 
pontes de concreto armado convencional das rodovias brasileiras à época em que a ponte de 
referência 3 foi construída. No caso da ponte com dois vãos de 25m, pode-se afirmar que eram, 
e ainda são, os máximos vãos adotados para pontes de concreto armado. 

Quando o concreto protendido começou a ser utilizado em maior escala, foram construídas 
pontes com vãos livres de até 40m, porém este estudo é voltado apenas para pontes com 
longarinas de concreto armado. 

As discretizações do tabuleiro, realizadas para cada um dos quatro métodos de alargamento 
estudados, geraram os diagramas com as envoltórias de momentos fletores e de esforços 
cortantes. Também forneceram os deslocamentos ao longo de toda a extensão de cada longarina, 
existente ou nova. 

Os diagramas gerados para a ponte de referência 3 com 30m de extensão (real) estão indicados 
nas figuras 6.48 e 6.49. Os diagramas para os comprimentos simulados encontram-se nos 
anexos. No quadro 6.31 estão os esforços e deslocamentos nas seções notáveis. 
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a) Longarinas existentes após alargamento com concreto armado. 

 
b) Longarinas novas após alargamento com concreto armado. 

 

c) Longarinas existentes após alargamento com protensão externa. 

 

d) Longarinas existentes após alargamento com vigas pré-moldadas. 

 
e) Longarinas novas após alargamento com vigas pré-moldadas. 

 

f) Longarinas existentes após alargamento com vigas mistas. 

 
g) Longarinas metálicas após alargamento com vigas mistas. 

 

Figura 6.48 – Diagramas de momentos fletores nas longarinas da ponte de referência 3 com 30m 
conforme cada método de alargamento (tf.m) 
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a) Longarinas existentes após alargamento com concreto armado. 

 
b) Longarinas novas após alargamento com concreto armado. 

 

c) Longarinas existentes após alargamento com protensão externa. 

 

d) Longarinas existentes após alargamento com vigas pré-moldadas. 

 
e) Longarinas novas após alargamento com vigas pré-moldadas. 

 

f) Longarinas existentes após alargamento com vigas mistas. 

 
g) Longarinas metálicas após alargamento com vigas mistas. 

 

Figura 6.49 – Diagramas de esforços cortantes nas longarinas da ponte de referência 3 com 30m conforme 
cada método de alargamento (tf) 
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Quadro 6.31 – Esforços e deslocamento nas seções notáveis após o alargamento da ponte de referência 3. 

  Longarinas existentes Longarinas novas 
C

om
pr

im
en

to
 

M
ét

od
o 

de
 

al
ar

ga
m

en
to

 Mom. 

Fletor  

Vão 

(KN.m) 

Mom. 

Fletor 

Apoio 

(KN.m) 

Esforço 

Cortante 

(KN) 

Flecha 

Total 

(cm) 

Mom. 

Fletor  

Vão 

(KN.m) 

Mom. 

Fletor 

Apoio 

(KN.m) 

Esforço 

Cortante 

(KN) 

Flecha 

Imediata 

+  

Diferida 

(cm) 

Po
nt

e 
de

 3
0m

 

V
ig

a 

co
nc

re
to

 

2640 -3010 1140 2,30 1640 -2430 788 2,45 

Pr
ot

en
sã

o 

ex
te

rn
a 

3830 -4180 1470 2,60 ----- ----- ----- ----- 

V
ig

as
 p

ré
-

m
ol

da
da

s 

2830 -3140 1200 2,30 1810 ----- 491 3,73 

V
ig

as
 

m
is

ta
s 

2800 -3110 1190 2,30 1730 ----- 453 1,78 

Po
nt

e 
de

 4
0m

 

V
ig

a 

co
nc

re
to

 

4150 -5200 1440 3,30 2800 -4050 1030 3,54 

Pr
ot

en
sã

o 

ex
te

rn
a 

6110 -7440 1920 4,00 ----- ----- ----- ----- 

V
ig

as
 p

ré
-

m
ol

da
da

s 

4370 -5390 1500 3,40 3620 ----- 728 4,08 

V
ig

as
 

m
is

ta
s 

4520 -5680 1530 3,40 2610 ----- 540 2,20 

Po
nt

e 
de

 5
0m

 

V
ig

a 

co
nc

re
to

 

6430 -8370 1850 3,90 4600 -5690 1280 3,54 

Pr
ot

en
sã

o 

ex
te

rn
a 

9400 -12070 2480 4,70 ----- ----- ----- ----- 

V
ig

as
 p

ré
-

m
ol

da
da

s 

6690 -8970 1770 3,90 5160 ----- 849 5,41 

V
ig

as
 

m
is

ta
s 

6770 -9370 1820 3,90 3510 ----- 636 3,00 
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6.8.3.1. ALARGAMENTO COM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

No estudo do alargamento do tabuleiro da ponte de referência 3 pelo método convencional de 
concreto armado moldado no local foi aplicado o conceito universal e consagrado dos tabuleiros 
com vigas contínuas. 

As características geométricas das longarinas, existentes e novas, após o alargamento, estão 
representadas no quadro 6.32. As dimensões indicadas foram as utilizadas para as verificações 
de serviço e últimas, e para o dimensionamento das armaduras passivas de flexão e de 
cisalhamento além das deformações imediatas e diferidas. 

 

Quadro 6.32 – Seções transversais após o dimensionamento das longarinas existentes e novas do tabuleiro 
alargado com concreto armado moldado no local. 

Extensão da 
ponte (m) 

Longarina existente Longarina nova 
Seção transversal b 

(m) 
h 

(m) 
b 

(m) 
h 

(m) 

30 0,40 a 0,60 1,50 0,50 1,50 

 

40 0,40 a 0,60 1,80 0,50 1,80 

50 0,40 a 0,60 2,20 0,50 2,20 

 

O dimensionamento das armaduras de flexão e cisalhamento das vigas foram efetuados de 
acordo com os critérios estabelecidos pela NBR 6118/2007 para as seções de vigas “T” 
(momentos positivos) e seções retangulares (momentos negativos). 

O quadro 6.33, mostra os resultados do dimensionamento das armaduras de flexão nas seções 
notáveis. As seções 1 e 2 correspondem à ponte de 30m, as seções 3 e 4 correspondem à ponte 
de 40m e as seções 5 e 6 à ponte de 50m. 

As longarinas de concreto existentes no tabuleiro original tiveram pequenas variações (entre 3% 
e 9%) nos valores dos momentos fletores e esforços cortantes após o alargamento. 
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Quadro 6.33 – Dimensionamento à flexão das seções notáveis da ponte de referência 3. 

 
 

6.8.3.2. ALARGAMENTO COM PROTENSÃO EXTERNA  

O método de alargamento do tabuleiro da ponte com dois vãos pelo método da protensão 
externa, teve os mesmos critérios adotados para as duas pontes anteriores, partindo da premissa 
que o reforço das longarinas originais será feito considerando as diferenças entre os momentos 
atuantes após o alargamento com as cargas móveis atuais e os momentos do tabuleiro original, 
antes do alargamento, com as cargas móveis utilizadas à época da construção da ponte. Também 
neste caso foi realizado um pré-dimensionamento da protensão, para estimar a quantidade de 
cabos conforme o procedimento adotado nos casos anteriores. 

No quadro 6.34 estão representadas as seções transversais das longarinas do tabuleiro alargado 
com protensão externa e no quadro 6.35 os valores dos momentos utilizados para a protensão 
com as respectivas quantidades de cordoalhas obtidas do dimensionamento realizado para as 
seções notáveis. 

 

Quadro 6.34 – Seções transversais das longarinas do tabuleiro alargado com protensão externa. 

Comprimento 
da ponte (m) 

Longarina existente 
Seção transversal b 

(m) 
h 

(m) 

30 0,40 a 0,60 1,50 

 

40 0,40 a 0,60 1,80 

50 0,40 a 0,60 2,20 
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Quadro 6.35 – Resultado do dimensionamento de protensão externa nas longarinas. 

Comprimento 
da ponte (m) 

Momentos (Mg + Mq) 
 (KN.m) 

Armadura de protensão 
(cordoalhas / 
longarinas) Negativo Positivo 

30 -1270 1310 1212.7mm 
40 -2380 2110 2412.7mm 
50 -4020 3270 3012.7mm 

 

A laje do tabuleiro também foi dimensionada com protensão transversal, com o mesmo critério 
de dimensionamento adotado para as pontes de referência 1 e 2, tendo em vista que possui os 
mesmos comprimentos dos balanços e do vão central, bem como a mesma espessura e 
momentos com valores bem aproximados. Diante disso o detalhe das armaduras de protensão é 
o mesmo já utilizado na figura 6.40. 

O traçado dos cabos de reforço das longarinas para os três comprimentos das pontes, com os 
respectivos desviadores e ancoragens está ilustrado na figura 6.50 (exemplo da ponte de 40m). 

 

 
Figura 6.50 – ½ vista longitudinal do traçado da protensão externa das longarinas. 

 

6.8.3.3. ALARGAMENTO COM VIGAS PRÉ-MOLDADAS  

A análise e o dimensionamento das longarinas pré-moldadas utilizadas no alargamento do 
tabuleiro para a ponte com dois vãos resultou nas seções transversais cujas dimensões estão 
indicadas no quadro 6.36. 
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Quadro 6.36 – Seções transversais das longarinas pré-moldadas do tabuleiro alargado. 

Compriment
o da ponte 

(m) 

Longarina nova (pré-moldada) Seção transversal 

b1 
(cm) 

b2 
(cm) 

h1 
(cm) 

h2 
(cm) 

h3 
(cm) 

h4 
(cm) 

h5 
(cm) 

h 
(cm) 

30 50 40 10 5 55 10 20 110 

40 100 60 15 15 90 20 20 160 

50 110 60 15 15 100 25 25 180 

 

As longarinas foram dimensionadas como seções compostas constituídas por uma viga pré-
moldada simplesmente apoiada unida a uma laje de concreto moldado no local, de tal modo que 
a transferência de cisalhamento seja feita por meio de armaduras atravessando a superfície de 
contato entre os dois elementos, conforme já detalhado anteriormente. 

Uma importante peculiaridade desse método de alargamento, em uma ponte com mais de um 
vão, é a utilização de vigas simplesmente apoiadas em uma estrutura cujo tabuleiro original é 
formado por vigas contínuas. A utilização desse tipo de solução deve-se às grandes dificuldades 
construtivas e operacionais caso as longarinas fossem constituídas por vigas pré-moldadas 
contínuas. O primeiro problema seria o peso de tais vigas. Para se ter uma ideia, se a viga 
tivesse 50m de comprimento pesaria 97tf, o que significaria a necessidade de grandes 
equipamentos para o transporte e içamento de uma peça de tal porte. 

As próprias operações de transporte e de colocação das vigas no tabuleiro da ponte poderiam 
induzir o aparecimento de esforços não previstos no dimensionamento das vigas e danificá-las 
por deformações e fissuração. 

Para não criar uma junta indesejável no meio do tabuleiro, foi projetada uma laje de 
continuidade de modo a evitar os inconvenientes que seriam causados pela junta, como o 
desconforto do tráfego e o aparecimento de manifestações patológicas provocadas pelos 
desgastes das juntas e pela infiltração de água no tabuleiro. 

A laje garante que a superfície do tabuleiro tenha uma continuidade, mas os tramos das vigas 
continuarão simplesmente apoiados, de tal modo que não hajam momentos fletores 
significativos na ligação entre as longarinas. Para não ocorrerem deformações e esforços muito 
elevados nas regiões dos apoios da viga, a laje deve ser desligada da viga pré-moldada ao longo 
de um certo comprimento, aumentando assim a sua flexibilidade. 

A laje de continuidade é dimensionada para absorver os esforços resultantes dos carregamentos 
móveis (rodas dos veículos), sendo adicionada uma armadura distribuída ao longo da seção 
transversal do tabuleiro para atender a este dimensionamento. 

Na figura 6.51 estão indicados todos os detalhes do apoio central da ponte de referência 3 
alargada com vigas pré-moldadas. Observa-se a laje de continuidade na parte superior do 
tabuleiro, a separação entre as duas vigas simplesmente apoiadas, com os posicionamentos das 
transversinas e dos aparelhos de neoprene fretado que serão melhor detalhados adiante. 
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Figura 6.51 – Detalhe da laje de continuidade na ligação entre as longarinas pré-moldadas simplesmente 
apoiadas no apoio central da ponte. 

 

O tabuleiro, após o alargamento, terá um aspecto visual parecido com um tabuleiro contínuo, 
principalmente para quem passa sobre a ponte e não percebe que o alargamento foi realizado 
com vigas simplesmente apoiadas, cujas separações nos apoios não são visíveis por cauda da 
laje de continuidade. 

O pré-dimensionamento à flexão das seções notáveis das longarinas novas pré-moldadas 
forneceu as seguintes áreas de armaduras conforme cada um dos três comprimentos: 

Longarinas da ponte de 30m: As = 48,00cm² 

Longarinas da ponte de 40m: As = 69,00cm² 

Longarinas da ponte de 50m: As = 89,00cm² 

As longarinas de concreto do tabuleiro original, que continuam contínuas, não têm neste caso 
grandes variações nos valores dos esforços para os quais foram calculadas. Os momentos 
fletores positivos são acrescidos entre 9% e 13%, os momentos negativos aumentam entre 7% e 
9%. Quanto aos esforços cortantes, a variação é de 3% a 7%. 

 

6.8.3.4. ALARGAMENTO COM VIGAS MISTAS 

A análise estrutural do alargamento desse tipo de ponte utilizando vigas mistas, foi feita com 
base na mesma premissa adotada para o alargamento com vigas pré-moldadas, pois a utilização 
de uma viga contínua, acarretaria na necessidade de avaliar o comportamento das vigas mistas 
sob a ação de momento fletor negativo, e como foi mostrado no estudo da longarina mista da 
ponte de referência 2, o momento negativo implica no fenômeno da flambagem lateral com 
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distorção do perfil metálico, caracterizada pelo deslocamento lateral da mesa inferior 
comprimida, conforme ilustração na figura 6.52. 

 

 
Figura 6.52 – Deformação típica por flambagem lateral com distorção do banzo inferior de uma viga 

mista contínua (Fonte: CALADO e SANTOS, 2010). 

 

Outro problema a ser considerado, caso existisse a continuidade das longarinas mistas, seria os 
grandes comprimentos exigidos para os perfis metálicos, que significariam maiores dificuldades 
para o transporte e, principalmente, maiores custos pelo fato de no Brasil os comprimentos 
comerciais dos perfis laminados estarem limitados a 12m, chegando a no máximo 24m quando 
produzidos por encomenda. Mesmo utilizando perfis soldados, os grandes comprimentos dessas 
peças sempre resultam em dificuldades logísticas, construtivas e maiores custos. 

Visando, portanto, facilitar o processo construtivo e, também, atender às limitações do mercado 
para a fabricação dos perfis metálicos, além das dificuldades de transporte e içamento para as 
peças com grandes comprimentos, foram adotadas vigas simplesmente apoiadas, a exemplo das 
vigas pré-moldadas de concreto utilizadas no método anteriormente descrito. 

Para a garantia da uniformidade da laje do tabuleiro, também neste caso foi utilizada laje de 
continuidade, de modo a evitar as juntas transversais e permitir que, mesmo com a longarina 
metálica funcionando como viga simplesmente apoiada, a laje funcione continuamente, de 
forma semelhante ao detalhe da figura 6.51. 

No quadro 6.37 estão indicadas as características geométricas das seções transversais dos perfis 
metálicos, gerados da análise e da verificação dos esforços e deformações nas seções notáveis 
das longarinas da ponte de referência 3 para os comprimentos estudados. O mesmo quadro 
também mostra o detalhe da ligação dos perfis com a laje do alargamento do tabuleiro por meio 
de conectores metálicos Stud Bolts, cujos dimensionamentos e verificação à fadiga e à ruptura 
já foi demonstrado no estudo da ponte de referência 1. 
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Quadro 6.37 – Características dos perfis metálicos dimensionados para as longarinas mistas do tabuleiro 
alargado da ponte de referência 3. 

Comprimento 
da ponte 

(m) 

Perfil metálico 
(série VS) 

d 
(mm) 

tw 
(mm) 

h 
(mm) 

tf 
(mm) 

bf 
(mm) 

Seção transversal da 
longarina mista 

30 VS1100 x 199 1000 9,5 1062 19,0 400 

40 VS1400 x 283 1400 12,5 1362 19,0 500 

50 VS1700 x 358 1700 12,5 1650 25,0 500 

 

A análise dos esforços nas vigas contínuas existentes no tabuleiro original mostra que os 
momentos fletores nos vãos foram acrescidos entre 10% e 13%. Os momentos negativos 
sofreram majorações de até 16%, enquanto os esforços cortantes sofreram aumento médio de 
8%. 

 

6.8.4. COMENTÁRIOS SOBRE OS TABULEIROS ALARGADOS PELAS NORMAS 
BRASILEIRAS  

As análises estruturais realizadas entre os quatro métodos de alargamento, mostraram algumas 
peculiaridades que devem ser analisadas sob os pontos de vista das viabilidades econômicas e 
construtivas, que serão detalhadas mais adiante no capítulo 7. 

Do ponto de vista estrutural, torna-se importante reafirmar que os estudos realizados referem-se 
ao tabuleiro alargado, incluindo os aparelhos de apoio, de modo que não faz parte dos objetivos 
deste trabalho a analise do comportamento das fundações das pontes alargadas, por dependerem 
das características geotécnicas do solo, do tipo de rio e de outros fatores que fogem ao objetivo 
desta Tese. 

Porém, os esforços e deformações que foram obtidos das modelagens realizadas nas pontes de 
referência para o estudo do alargamento dos tabuleiros, poderão, e deverão, também ser 
utilizados para a avaliação da influência do tipo de alargamento na mesoestrutura e nas 
fundações, cujas peculiaridades necessitam ser analisadas para cada caso real específico. Não 
deve ser ignorado que as fundações, mesmo não fazendo parte deste estudo, também 
influenciam no processo decisório sobre o tipo de alargamento. 

Existem alguns elementos que são comuns aos quatro tipos de alargamento estudados, inclusive 
para garantir a coerência e uniformidade dos resultados, destacando-se os aparelhos de apoio, 
que são todos de neoprene fretado e representam o tipo mais empregado, nas pontes rodoviárias 
típicas no Brasil. 

Os aparelhos de apoio, foram pré-dimensionados para cada ponte de referência a partir dos 
esforços gerados pela respectiva variação dos vãos para os efeitos das ações permanentes e 
móveis, incluindo uma avaliação dos esforços horizontais no tabuleiro, de modo que as 
dimensões consideradas para os neoprenes sejam aquelas que mais se aproximem do 
comportamento correto dos apoios do tabuleiro alargado para efeito de movimentações e 
reações transmitidas aos pilares e encontros, incluindo os esforços horizontais. O aparelho é 
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constituído por camadas de elastômero à base de policloropreno e de chapas de aço carbono, 
empilhadas alternadamente e aderidas por meio de vulcanização. 

A figura 6.53 mostra o modelo de aparelho de neoprene que foi utilizado nos estudos das pontes 
de referência. Na figura 6.54 estão representados os tipos de solicitações que são verificadas em 
aparelhos de elastômero fretado, que são sempre realizadas no estado limite de utilização. 

 

 

Figura 6.53 – Modelo do aparelho de apoio de neoprene fretado utilizado nas análises estruturais das 
pontes de referência. 

 

 
Figura 6.54 – Funcionamento dos aparelhos de apoio quanto à compressão, cisalhamento e rotação. 

 

Outro detalhe comum, pelo menos a dois dos métodos de alargamento (vigas pré-moldadas e 
vigas mistas), é a ligação entre as lajes novas e existentes do tabuleiro no sentido longitudinal 
para às situações com vigas pré-moldadas e vigas mistas. Essa ligação é feita com a utilização 
de armaduras tipo conectores, conforme recomendação do Guide For Widening Highway 
Bridges, do American Concrete Institute, e está detalhada na figura 6.55. 
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Figura 6.55 – Modelo do detalhe utilizado para a ligação no sentido longitudinal entre lajes novas e 
existentes dos tabuleiros alargados, com vigas pré-moldadas e vigas mistas. 

 

Uma outra questão que não deve deixar de ser lembrada quando se trata de alargamento do 
tabuleiro de uma ponte com vigas pré-moldadas ou vigas mistas é a utilização, ou não, de pré-
lajes no trecho do alargamento, pois tais componentes já estão consolidados nos projetos dos 
tabuleiros de pontes novas, pela facilidade construtiva propiciada pela ausência de escoramentos 
e a não utilização de formas horizontais. Porém, quando se trata de alargamento de tabuleiros, 
nem sempre é conveniente a utilização de pré-lajes, principalmente pelas dificuldades para 
apoiar tais componentes na laje original das pontes, pois, se no caso de uma ponte nova, as pré-
lajes são apoiadas nas mesas superiores das vigas pré-moldadas, ou das vigas metálicas, nas 
situações de alargamento faz-se necessário criar uma maneira, muitas vezes improvisada e nem 
sempre construtivamente adequada, de apoiá-las na estrutura existente, o que geralmente não é 
feito de forma muito eficaz, pelo fato de necessitar cortar o bordo do balanço da laje existente o 
que, além da dificuldade construtiva, pode acarretar danos nas armaduras originais e até 
gerarem deformações adicionais. 

Outra questão que também precisa ser considerada, caso se opte pela utilização de pré-lajes, é o 
tipo de análise do efeito da fluência, pois neste caso existirão três concretos com idades 
diferentes e, consequentemente, também três módulos de elasticidade diferentes: o concreto da 
viga pré-moldada, o concreto da pré-laje e o concreto da laje moldada no local. Tal situação 
implica em um estudo muito mais complexo sobre a fluência, que nunca é feito nos projetos de 
alargamento dos tabuleiros. 

Para os casos estudados nesta Tese, foi considerado que as lajes das pontes alargadas são todas 
moldadas no local, pois os pequenos vãos das lajes e a própria geometria das vigas permitem a 
adoção de formas e andaimes suspensos, de modo a não necessitar de escoramento 
convencional, permitindo assim uma melhor junção entre os concretos novo e antigo do 
tabuleiro, bem como um desempenho mais adequado quanto às deformações diferidas do 
concreto no tabuleiro alargado, além de custos finais da mesma ordem de grandeza caso fossem 
utilizadas pré-lajes. 

 

6.9. CÁLCULO DAS LONGARINAS COM A UTILIZAÇÃO DO EUROCÓDIGO  

Os esforços seccionais e as deformações nas longarinas existentes e novas das pontes de 
referência sob as ações permanentes e variáveis do Eurocódigo 1 – Parte 2, foram calculadas 
para cada uma das três pontes de referência, segundo a mesma sequência adotada para o cálculo 
com as normas brasileiras. 
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Também foram consideradas as mesmas variações de comprimento para cada ponte e o 
emprego do mesmo programa de elementos finitos (STRAP). 

Os diagramas de momentos fletores e esforços cortantes gerados pelo programa para cada ponte 
em cada um dos métodos de alargamento fazem parte do anexo desta Tese. Neste texto serão 
mostrados apenas os valores dos esforços e dos deslocamentos nas seções notáveis das 
longarinas, que correspondem às mesmas seções que foram adotadas para o estudo pela norma 
brasileira. 

As combinações das ações são verificadas no Estado Limite Último como previsto no 
Eurocódigo EN 1990-Anexo A2, conforme a expressão seguinte: 

kQkGd QGE                        [6.15] 

Onde: 

dE  é o valor de cálculo das ações. 

kG  é o valor característico das ações permanentes. 

kQ  é o valor característico das ações variáveis. 

G  é o coeficiente de ponderação das ações permanentes que tem o valor de 1,35. 

Q  é o coeficiente de ponderação das ações variáveis, considerado igual a 1,35 para as ações de 

tráfego rodoviário e de pedestres e igual a 1,50 para outras ações variáveis de tráfego, que são 
definidas no referido Anexo A-2. 

 

6.9.1. PONTE DE REFERÊNCIA 1 

Os valores dos esforços e dos deslocamentos para as seções notáveis das longarinas da ponte de 
referência 1 com o comprimento real e com as duas simulações de comprimentos, estão 
indicados no quadro 6.38. 

Tais esforços e deslocamentos são os principais parâmetros utilizados na análise comparativa, a 
exemplo do estudo realizado pelas normas brasileiras. 

No caso das longarinas mistas, as deformações são os fatores determinantes para definir as 
seções dos perfis metálicos utilizados no alargamento do tabuleiro. As verificações dos 
componentes metálicos são feitas pelo Eurocódigo 4 – Parte 2, de modo a permitir a 
comparação com os resultados obtidos pela norma AASHTO. 
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Quadro 6.38 – Esforços e deslocamentos nas seções notáveis após alargamento da ponte de referência 1 
(pelo Eurocódigo). 

Vão / método de alargamento 

Longarinas existentes Longarinas novas 

Momento 
fletor 

(KN.m) 

Esforço 
cortante 

(KN) 

Flecha 
(cm) 

Momento 
fletor 

(KN.m) 

Esforço 
cortante 

(KN) 

Flecha 
imediata 

+ 
diferida 

(cm) 

Po
nt

e 
de

 1
5m

 

Vigas concreto 
armado 

3960 941 3,30 2960 706 3,10 

Protensão 
externa 

6410 1340 4,40 ----- ----- ----- 

Vigas  
pré-modadas 

4290 983 3,50 2350 590 4,80 

Vigas mistas 4560 1060 3,60 1830 325 2,70 

Po
nt

e 
de

 1
8m

 

Viga concreto 
armado 

5540 1120 3,70 4170 847 3,70 

Protensão 
externa 

8930 1610 4,90 ----- ----- ----- 

Vigas  
pré-modadas 

6170 1190 3,80 3050 667 6,00 

Vigas mistas 6540 1280 4,10 2320 375 3,50 

Po
nt

e 
de

 2
4m

 

Viga concreto 
armado 

9650 1500 5,20 7240 1140 5,10 

Protensão 
externa 

15210 2160 6,80 ----- ----- ----- 

Vigas  
pré-modadas 

11010 1640 5,60 4830 831 8,40 

Vigas mistas 12490 1900 6,00 3180 462 4,20 

 

6.9.1.1. ALARGAMENTO COM CONCRETO ARMADO CONVENCIO NAL MOLDADO 
NO LOCAL 

O estudo do alargamento do tabuleiro da ponte de referência 1 pelo Eurocódigo com a utilização 
de novas longarinas de concreto armado convencional moldadas no local, contemplou, além do 
cálculo dos esforços solicitantes e das deformações o dimensionamento das seções de armaduras 
de flexão e de cisalhamento, para as seções de concreto obtidas, tanto para a ponte com 
comprimento real como para as duas simulações de comprimento. 

Para o dimensionamento no estado limite último são considerados os momentos fletores e 
esforços cortantes com os coeficientes de ponderação das ações permanentes e variáveis da 
equação [6.15]. 

Para efeito da análise comparativa, foram mantidas as mesmas seções transversais das 
longarinas estudadas pelas normas brasileiras e indicadas no quadro 6.16, de modo que as 
variações dos momentos fletores repercutem nos valores das taxas de armaduras, pois as 
dimensões das longarinas não foram alteradas. 
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No quadro 6.39 estão representados os valores obtidos para as armaduras de flexão e respectivas 
taxas, calculadas para as ações finais (permanentes + variáveis) pelo Eurocódigo. 

A exemplo do cálculo realizado para a ponte de referência 1 pelas normas brasileiras o 
dimensionamento foi feito para as seções notáveis, sendo a seção nº 1 para a ponte de 15,00m, a 
seção nº 2 pra a ponde de 18,00m e a seção nº 3 para a ponte de 24,00m. 

 

Quadro 6.39 – Dimensionamento à flexão das seções notáveis das longarinas novas da ponte de referência 
1 pelo Eurocódigo. 

 

 

A análise das longarinas existentes do tabuleiro original mostra que após o alargamento houve 
um pequeno acréscimo nos valores dos momentos fletores (no máximo 4%) e um acréscimo 
médio de 5% nos valores dos esforços cortantes, de modo que mesmo com a utilização das 
cargas móveis do modelo LM1 do Eurocódigo as vigas originais da ponte não necessitarão ser 
reforçadas, pois o acréscimo nos esforços é pouco significativo, à exemplo do resultado obtido 
com a utilização das cargas móveis da norma brasileira. 

 

6.9.1.2. ALARGAMENTO COM PROTENSÃO EXTERNA  

As características geométricas das longarinas calculadas para o reforço com protensão 
longitudinal externa, são as mesmas das vigas do antigo tabuleiro antes do alargamento, de 
modo que não foi previsto qualquer acréscimo nas seções, tendo em vista que um princípio 
básico desse sistema é o total aproveitamento da viga original, cujo reforço é feito apenas pela 
protensão externa. A força de protensão necessária para o reforço da longarina foi a mesma dos 
casos anteriores e a quantidade de cabos foi obtida com base na diferença entre os momentos 
máximos após o alargamento do tabuleiro e antes do alargamento (momentos originais) para as 
combinações mais desfavoráveis das ações. As dimensões das longarinas são as mesmas já 
mostradas no quadro 6.18. O dimensionamento da protensão foi realizado conforme os mesmos 
critérios utilizados pelas normas brasileiras, com a utilização dos momentos obtidos pelas ações 
permanentes e variáveis do Eurocódigo e com o uso de cordoalhas de  12.7mm. Aço CP-190-
RB. 
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O resultado do dimensionamento da protensão de reforço das longarinas está indicado no 
quadro 6.40. 

 

Quadro 6.40 – Resultado do dimensionamento da protensão externa nas longarinas. 

Vão da ponte 
(m) 

Momento (Mg+Mq) 
(KN.m) 

Armadura de protensão externa 
(cordoalhas/longarina) 

15 2660 1812.7mm 
18 3360 1812.7mm 
24 5990 2412.7mm 

  
O traçado dos cabos de protensão externa é o mesmo adotado para a ponte de referência 1 
quando o cálculo foi realizado pelas normas brasileiras (ver figura 6.39). 

Observa-se que devido ao acréscimo dos momentos, houve um aumento na quantidade de 
cordoalhas utilizadas para o reforço das longarinas. 

A protensão de reforço na laje do tabuleiro alargado com as ações do Eutocódigo também 
precisa ser aumentada, sendo necessárias 10 cordoalhas de 12.7mm por metro de tabuleiro. O 
que significa uma cordoalha a cada 11cm. 

O detalhe da protensão transversal da laje alargada é semelhante ao da figura 6.40. 

 

6.9.1.3. ALARGAMENTO COM VIGAS PRÉ-MOLDADAS  

Como a verificação e o dimensionamento das longarinas pré-moldadas do tabuleiro alargado 
com a utilização do Eurocódigo foram feitas para as mesmas seções transversais da ponte de 
referência 1 quando verificadas pelas normas brasileiras, a análise comparativa será feita com 
base na variação das taxas de armaduras obtidas. 

Foi utilizado o mesmo critério de cálculo como seção composta, constituída por uma viga de 
concreto pré-moldado e uma laje moldada no local, de modo que a transferência do 
cisalhamento na interface entre a laje e a viga se dê por meio de armadura atravessando a 
superfície de concreto (efeito de pino) já explicado em 6.8.3.1. 

O resultado do dimensionamento a flexão das longarinas pré-moldadas está no quadro 6.41. 
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Quadro 6.41 – Armaduras de flexão das longarinas pré-moldadas dimensionadas pelo Eurocódigo. 

 

A análise dos esforços das longarinas originais do tabuleiro, indicou que após o alargamento 
existe um acréscimo médio de 16% nos momentos fletores e de 12% nos esforços cortantes, de 
modo que essas longarinas necessitarão de algum reforço estrutural. Este acréscimo foi superior 
ao obtido quando o dimensionamento foi realizado com as ações das normas brasileiras, que foi 
10% em média para as pontes de 18m e 24m. 

 

6.9.1.4. ALARGAMENTO COM VIGAS MISTAS 

O dimensionamento estrutural das vigas mistas do alargamento foi realizado conforme as 
recomendações do Eurocódigo 4: Projeto de estruturas mistas aço-concreto. Parte 2: Pontes. 
Foram utilizados perfis I cujas características físicas e geométricas são equivalentes ao Fe510 
com Fy = 355MPa do Eurocódigo, obtidos do módulo de estruturas metálicas do software 
STRAP. 

A verificação das deformações, inclusive os efeitos da fluência e retração, também foi realizada 
pelo Eurocódigo, considerando como flecha limite L/500, conforme FERRAZ (2009). 

Para definição da largura da mesa de concreto sobre o perfil metálico foi considerado o efeito 
“Shear Lag” de não linearidade das tensões móveis de flexão nos banzos das vigas. Considera-
se, então, uma largura efetiva (beff) ou colaborante, para efeito de uma distribuição uniforme de 
tensões, para a seção no meio do vão conforme a expressão: 

 eieff bbb 0                       [6.16] 

Onde: 

0b  é a distância entre os conectores extremos do banzo. 

eib  é a largura efetiva do banzo. 

Considerando eib  como sendo o menor dos dois valores: 
8

eL
 ou ib ; sendo eL a distância entre 

pontos de momentos nulos e ib  a largura total do banzo para cada um dos lados. 



Um estudo comparativo sobre métodos de alargamento de pontes rodoviárias de concreto armado 

 

191 

 

A distribuição da largura efetiva nos vãos conforme o Eurocódigo 4 está ilustrada na figura 
6.56. 

 

 
Figura 6.56 – Distribuição da largura efetiva da mesa (Fonte: prEN1994-2). 

 

No quadro 6.42 estão registradas as características geométricas das seções transversais das 
longarinas constituídas por vigas mistas, obtidas da análise e dimensionamento estrutural pelo 
EC4 para os três comprimentos da ponte de referência 1. 

 

Quadro 6.42 – Características dos perfis metálicos dimensionados para as longarinas mistas do tabuleiro 
alargado (pelo EC4). 

Vão 
da 

ponte 
(m) 

Perfil  
(Fe 510) 

d 
(mm) 

tw 
(mm) 

h 
(mm) 

tf 
(mm) 

bf 
(mm) 

Seção transversal da longarina 
mista 

15 1000x140 1000 8,0 975 12,5 400 

 

18 1100x180 1100 9,5 1068 16,0 400 

24 1500x270 1500 12,5 1468 16,0 500 

 

A redistribuição dos esforços no tabuleiro após o alargamento causou um significativo 
acréscimo nos momentos fletores (26% em média) e nos esforços cortantes (24%), nas vigas 
existentes no tabuleiro original, de modo a justificar a realização de reforço estrutural em tais 
vigas. Observa-se que o acréscimo dos esforços nas longarinas originais é significativamente 
superior ao verificado quando o cálculo foi feito com o uso das cargas da norma brasileira. 
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A ligação dos perfis metálicos com a laje do tabuleiro também é feita por meio de conectores 
metálicos conhecidos como Stud Bolts, dimensionados para garantir a resistência ao 
cisalhamento. 

A verificação estrutural foi feita pelo EC4, que considera a limitação da resistência pela ruptura 
do conector ou pela ruptura do concreto da laje. A figura 6.57 mostra o tipo de conector 
utilizado; em seguida é feito o cálculo demonstrativo de verificação dos conectores, que será 
considerada válida também para as análises dos alargamentos das pontes de referência 2 e 3. 

 

 
Figura 6.57 – Tipo de conector utilizado (Fonte: FERRAZ, 2009). 

 

Dados geométricos dos conectores: 

Altura h = 20cm 

Diâmetro d = 2,2cm 

Área Asc = 3,8cm2 

309,9 
d
h

 

Resistência pela ruptura do conector. 

V

u
Rd

dfP

 4/8,0 2

                      [6.17] 

ou, resistência pela ruptura do concreto da laje. 

V

cmck
Rd

Efd
P


 229,0

                     [6.18] 

 Será considerado o menor valor obtido, com: 







  12,0

d
hsc  para 4/3  dhsc                  [6.19] 

1   para 4/ dhsc                    [6.20] 

Onde: 

V  é o fator de segurança parcial, considerado igual a 1,25 para este tipo de conector. 

uf  é a tensão de ruptura do conector, não superior a 50KN/cm² (no caso em estudo foi 
considerada 43KN/cm²). 
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ckf  é a resistência característica à compressão do concreto, não inferior a 17,5MPa (é igual a 
25MPa para o caso em estudo). 

cmE  é o módulo de elasticidade secante do concreto (igual a 2380KN/cm² neste caso).  

Para o caso deste estudado obtêm-se os seguintes valores: 

1409,9
20,2

20

60,104
25,1

4/20,214,3438,0 2









d
h

KNP

sc

Rd

 

ou 

KNPRd 60,86
25,1

238050,220,2129,0 2




  

No EC4 a resistência característica da conexão é dada pela menor das duas resistências, de 
modo que no caso em estudo, a ruptura da conexão deve ser limitada pela ruptura do concreto 
da laje do tabuleiro. 

  

6.9.2. PONTE DE REFERÊNCIA 2 

Os resultados dos esforços e deslocamentos nas seções notáveis das longarinas do tabuleiro 
alargado da ponte de referência 2, para as três variações de comprimentos estudadas, estão 
indicados no quadro 6.43. 

A exemplo da ponte de referência 1, são estes esforços e deslocamentos os principais 
parâmetros para a análise comparativa entre os quatro métodos de alargamento para os dois 
sistemas normativos utilizados neste trabalho. 
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Quadro 6.43 – Esforços e deslocamentos nas seções notáveis após o alargamento da ponte de referência 2 
(pelo Eurocódigo). 

C
om

pr
im

en
to

 d
a p

on
te

  

M
ét

od
o 

de
 a

la
rg

am
en

to
 

Longarinas existentes Longarinas novas 

Mom. 

fletor vão 

(KN.m) 

Esforços 

cortantes 

vão 

(KN) 

Mom. 

fletor 

balanço 

(KN.m) 

Esforços 

cortantes 

balanço 

(KN) 

Flecha 

total 

(cm) 

Mom. 

fletor vão 

(KN.m) 

Esforços 

cortantes 

vão 

(KN) 

Mom. 

fletor 

balanço 

(KN.m) 

Esforços 

cortantes 

balanço 

(KN) 

Flecha 

imediata 

+ 

diferida 

(cm) 

V
ão

 

B
al

an
ço

 

    V
ão

 

ba
la

nç
o 

Po
nt

e 
de

 3
0m

 
V

ig
as

 d
e 

co
nc

re
to

 

ar
m

ad
o 

3680 1310 -4790 1090 2,
50

 

1,
10

 

2180 768 -3200 670 2,
60

 

1,
20

 

Pr
ot

en
sã

o 

ex
te

rn
a 

5660 1960 -7720 1680 3,
20

 

1,
60

 

----- ----- ----- ----- ---
--

 

---
--

 

V
ig

as
 p

ré
-

m
ol

da
da

s 

3700 1300 -4950 1110 2,
70

 

1,
30

 
1840 673 -2670 579 2,

80
 

1,
40

 

V
ig

as
 

m
is

ta
s 

3980 1310 -6080 1380 2,
90

 

1,
50

 

1100 392 -1570 271 2,
00

 

0,
40

 

Po
nt

e 
de

 3
5m

 
V

ig
a 

de
 

co
nc

re
to

 

ar
m

ad
o 

5020 1560 -6510 1300 3,
10

 

1,
40

 

3140 993 -4420 836 3,
20

 

1,
80

 

Pr
ot

en
sã

o 

ex
te

rn
a 

8020 2360 -10270 2000 3,
70

 

2,
10

 

----- ----- ----- ----- ---
--

 

---
--

 

V
ig

as
 p

ré
-

m
ol

da
da

s 

5130 1580 -6930 1370 3,
10

 

1,
40

 

2660 882 -3750 784 3,
10

 

1,
50

 

V
ig

as
 

m
is

ta
s 

5590 1680 -8400 1610 3,
20

 

1,
50

 

1400 538 -2050 384 4,
20

 

0,
40

 

Po
nt

e 
de

 4
0m

 
V

ig
as

 d
e 

co
nc

re
to

 

ar
m

ad
o 

5380 1750 -8380 1490 3,
40

 

1,
70

 

3250 1070 -5500 934 3,
60

 

2,
00

 

Pr
ot

en
sã

o 

ex
te

rn
a 

8400 2590 -13200 2250 4,
40

 

2,
70

 

----- ----- ----- ----- ---
--

 

---
--

 

V
ig

as
 p

ré
-

m
ol

da
da

s 

5330 1740 -7910 1480 3,
40

 

1,
70

 

3180 1030 -5420 911 3,
50

 

2,
00

 

V
ig

as
 

m
is

ta
s 

5780 1860 -10460 1770 3,
90

 

2,
00

 

1660 598 -2530 459 3,
00

 

0,
30

 

 

6.9.2.1. ALARGAMENTO COM CONCRETO ARMADO MOLDADO NO LOCAL 

Para o alargamento desse tipo de ponte com a utilização de vigas de concreto armado moldado 
no local, o sistema construtivo original não é modificado na sua essência, pelo fato de as novas 
longarinas incorporadas terem dimensões bastante próximas às das longarinas existentes e, 
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também, um comportamento estrutural semelhante, inclusive pela transferência das novas 
cargas para novos pilares situados paralelamente aos pilares existentes. O dimensionamento das 
armaduras é feito pelo método clássico do concreto armado, considerando para os momentos 
positivos a seção em “T”, com mesa de compressão definida pela norma, e para os momentos 
negativos, a seção retangular. 

Foram mantidas as mesmas características geométricas das longarinas existentes e novas após o 
alargamento do tabuleiro que foram usadas no estudo pela norma brasileira. As dimensões 
referidas e indicadas no quadro 6.24 foram as utilizadas para as verificações de serviço e 
últimas, e para o dimensionamento das armaduras passivas de flexão e de cisalhamento, além 
das deformações imediatas e diferidas. 

O dimensionamento à flexão das seções notáveis das longarinas novas que foram adicionadas ao 
tabuleiro consta no quadro 6.44, onde as seções 1 e 2 correspondem à ponte de 30m, as seções 3 
e 4 à ponte de 35m e as seções 5 e 6 à ponte de 40m. 

 

Quadro 6.44 – Dimensionamento à flexão das seções notáveis da ponte de referência 2 pelo Eurocódigo. 

 

 

A verificação dos esforços nas longarinas existentes do tabuleiro original após o alargamento 
mostra uma significativa variação no acréscimo dos momentos fletores positivos, cujos valores 
vão de 10% na ponte de 30m até atingir 30% na ponte de 40m. Os momentos negativos do 
balanço variam ainda mais, crescendo em relação aos momentos originais de 40% até 67%. 

Os esforços cortantes originais também foram significativamente alterados pelo alargamento 
com aumento de 27% a 67%. Tais valores significam que existe a necessidade de reforço 
estrutural das longarinas existentes. 
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6.9.2.2. ALARGAMENTO COM PROTENSÃO EXTERNA  

O estudo do alargamento do tabuleiro da ponte de referência 2 pelo método da protensão 
externa pelo Eurocódigo teve os mesmos critérios adotados para o caso das normas brasileiras, 
partindo da premissa que o reforço das longarinas originais será feito com base nas diferenças 
entre os momentos atuantes após o alargamento e os momentos do tabuleiro original, antes do 
alargamento. Também neste caso foi realizado um pré-dimensionamento da protensão, para 
estimar a quantidade de cabos para atender aos esforços obtidos com as ações permanentes e 
variáveis do Eurocódigo. 

Também foram mantidas as mesmas seções transversais das longarinas do tabuleiro original. No 
quadro 6.45 constam os valores dos momentos utilizados para a protensão, com as respectivas 
quantidades de cordoalhas obtidas do dimensionamento realizado para as seções notáveis. O 
traçado dos cabos é o mesmo da figura 6.45 com a diferença na quantidade superior da seção de 
armadura de protensão por longarina, devido ao acréscimo nos valores finais dos momentos, 
especialmente nos balanços. 

Quando comparados com os valores obtidos pela norma brasileira, a armadura de protensão de 
reforço das longarinas chega a ser o dobro para as pontes de 30m e 35m e 33% maior para a 
ponte de 40m. 

A protensão transversal da laje do tabuleiro tem o mesmo detalhe da figura 6.40, mas com a 
seção de cordoalhas semelhante à dimensionada para a laje da ponte de referência 1 pelo 
Eurocódigo ( 1 cordoalha 12.7mm a cada 11cm). 

 

Quadro 6.45 – Resultado do dimensionamento da protensão externa nas longarinas (pelo Eurocódigo). 

Comprimento 
da ponte (m) 

Momentos (Mg + Mq) 
 (KN.m) 

Armadura de protensão 
(cordoalhas / 
longarinas) Balanço Vão 

30 -4230 2320 3612.7mm 
35 -4290 3870 4212.7mm 
40 -8450 4250 4812.7mm 

 

6.9.2.3. ALARGAMENTO COM VIGAS PRÉ-MOLDADAS  

Para a verificação das longarinas novas pré-moldadas, para as três variações de vão da ponte de 
referência 2, foram adotados os mesmos critérios utilizados para o cálculo pelas normas 
brasileiras, porém com a utilização dos esforços obtidos pelo Eurocódigo. 

O quadro 6.46 mostra os valores obtidos para as armaduras de flexão com as respectivas taxas, 
nas seções notáveis. As seções 1 e 2 estão relacionadas à ponte de 30m, as seções 3 e 4 à ponte 
de 35m e as seções 5 e 6 à ponte de 40m. 
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Quadro 6.46 – Resultado do dimensionamento à flexão das longarinas pré-moldadas da ponte de 
referência 2 pelo Eurocódigo. 

 

 

As longarinas originais tiveram acréscimos que variaram entre 11% e 29% para os momentos 
fletores positivos, entre 44% e 67% nos momentos fletores negativos e entre 29% e 66% nos 
esforços cortantes, o que significa a necessidade de reforço de tais peças, especialmente nas 
regiões dos balanços. 

 

6.9.2.4. ALARGAMENTO COM VIGAS MISTAS 

O alargamento do tabuleiro da ponte de referência 2 com vigas mistas pelo Eurocódigo seguiu 
os mesmos princípios adotados para o estudo pelas normas brasileiras, mas com a utilização dos 
esforços provenientes das ações permanentes e variáveis da norma europeia, além dos 
procedimentos para a verificação dos conectores já demonstrados anteriormente, e da utilização 
de aço com as características físicas semelhantes ao aço utilizado nas estruturas metálicas no 
Brasil. 

Também foram consideradas as peculiaridades referentes à existência de balanços nas 
extremidades das longarinas o que acarreta flambagem lateral por distorção do perfil metálico, 
cuja solução será a colocação de chapas metálicas tipo diafragmas no trecho dos apoios, a 
exemplo das situações já estudadas anteriormente. 

No quadro 6.47 estão indicadas as características geométricas das seções transversais dos perfis 
metálicos, obtidas a partir da análise e verificação dos esforços e deformações nas seções 
notáveis das longarinas da ponte de referência com um vão central e dois balanços para os 
comprimentos estudados. O mesmo quadro também mostra o detalhe da ligação dos perfis com 
a laje do alargamento do tabuleiro por meio de conectores metálicos Stud. 
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Quadro 6.47 – Características dos perfis metálicos dimensionados para as longarinas mistas do tabuleiro 
alargado da ponte de referência 2 (pelo Eurocódigo). 

Comprimento 
da ponte 

(m) 

Perfil metálico 
(Fe 510) 

d 
(mm) 

tw 
(mm) 

h 
(mm) 

tf 
(mm) 

bf 
(mm) 

Seção transversal da 
longarina mista 

30 950 x 162 950 8 912 16,0 350 

35 950 x 162 950 8 912 16,0 350 

40 1200 x 244 1200 9,5 1155 22,4 450 

 

6.9.3.  PONTE DE REFERÊNCIA 3 

As longarinas existentes e novas da ponte de referência 3 foram analisadas com base nos 
esforços e deslocamentos obtidos à partir das ações permanentes e variáveis do Eurocódigo. 

A modelagem por elementos finitos considerou as mesmas variações de vãos adotados para o 
estudo pelas normas brasileiras. 

Também foram gerados os diagramas de momentos fletores e esforços cortantes, tanto para o 
comprimento real como para os comprimentos simulados que fazem parte do anexo desta Tese. 

No quadro 6.48 estão indicados os valores dos momentos fletores, esforços cortantes e 
deslocamentos nas seções notáveis das longarinas antigas e novas após o alargamento do 
tabuleiro pelos quatro métodos. 
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Quadro 6.48 – Esforços e deslocamento nas seções notáveis após o alargamento da ponte de referência 3 
(pelo Eurocódigo). 

  Longarinas existentes Longarinas novas 
C

om
pr

im
en

to
 

M
ét

od
o 

de
 

al
ar

ga
m

en
to

 Mom. 

Fletor  

Vão 

(KN.m) 

Mom. 

Fletor 

Apoio 

(KN.m) 

Esforço 

Cortante 

(KN) 

Flecha 

Total 

(cm) 

Mom. 

Fletor  

Vão 

(KN.m) 

Mom. 

Fletor 

Apoio 

(KN.m) 

Esforço 

Cortante 

(KN) 

Flecha 

Imediata 

+  

Diferida 

(cm) 

Po
nt

e 
de

 3
0m

 

V
ig

a 

co
nc

re
to

 

2950 -2970 1190 2,30 1800 -2460 829 2,48 

Pr
ot

en
sã

o 

ex
te

rn
a 

4420 -4710 1700 2,80 ----- ----- ----- ----- 

V
ig

as
 p

ré
-

m
ol

da
da

s 

3250 -3170 1290 2,30 1960 ----- 627 3,87 

V
ig

as
 

m
is

ta
s 

3230 -3140 1280 2,40 1870 ----- 483 3,00 

Po
nt

e 
de

 4
0m

 

V
ig

a 

co
nc

re
to

 

4580 -5100 1490 3,50 3090 -4220 1100 3,60 

Pr
ot

en
sã

o 

ex
te

rn
a 

7310 -7700 2170 4,30 ----- ----- ----- ----- 

V
ig

as
 p

ré
-

m
ol

da
da

s 

4830 -5360 1560 3,60 3870 ----- 777 4,20 

V
ig

as
 

m
is

ta
s 

5330 -5680 1650 3,60 2850 ----- 582 4,00 

Po
nt

e 
de

 5
0m

 

V
ig

a 

co
nc

re
to

 

6880 -8150 1870 5,10 4980 -5920 1350 3,70 

Pr
ot

en
sã

o 

ex
te

rn
a 

10860 -12210 2710 3,10 ----- ----- ----- ----- 

V
ig

as
 p

ré
-

m
ol

da
da

s 

7360 -8690 1830 4,30 5580 ----- 914 5,60 

V
ig

as
 

m
is

ta
s 

7770 -9580 1910 4,20 3830 ----- 696 4,90 
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6.9.3.1. ALARGAMENTO COM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

No estudo do alargamento do tabuleiro da ponte de referência 3 pelo método convencional de 
concreto armado moldado no local com os esforços do Eurocódigo foi aplicado o conceito 
universal e consagrado dos tabuleiros com vigas contínuas. 

As características geométricas das longarinas, existentes e novas, após o alargamento, são os 
mesmos do quadro 6.32. As dimensões indicadas foram as utilizadas para as verificações de 
serviço e últimas, para o dimensionamento das armaduras passivas de flexão e de cisalhamento 
além das deformações imediatas e diferidas. 

O quadro 6.49, mostra os resultados obtidos para as seções de armaduras de flexão calculadas 
para os esforços nas seções notáveis. As seções 1 e 2 correspondem à ponte de 30m, as seções 3 
e 4 correspondem à ponte de 40m e as seções 5 e 6 à ponte de 50m. 

 

Quadro 6.49 – Dimensionamento à flexão das seções notáveis da ponte de referência 3 (pelo Eurocódigo). 

 
 

6.9.3.2. ALARGAMENTO COM PROTENSÃO EXTERNA  

O estudo do alargamento do tabuleiro da ponte de referência 3 pelo método da protensão 
externa com os esforços do Eurocódigo teve os mesmos critérios adotados para o caso das 
normas brasileiras, partindo da premissa que o reforço das longarinas originais será feito com 
base nas diferenças entre os momentos máximos atuantes após o alargamento e os momentos 
máximos do tabuleiro original, antes do alargamento. Também neste caso foi realizado um pré-
dimensionamento da protensão, para estimar a quantidade de cabos para atender aos esforços 
obtidos com as ações permanentes e variáveis do Eurocódigo. 

Também foram mantidas as mesmas seções transversais das longarinas do tabuleiro original. No 
quadro 6.50 constam os valores dos momentos utilizados para a protensão, com as respectivas 
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quantidades de cordoalhas obtidas do dimensionamento realizado para as seções notáveis. O 
traçado dos cabos é o mesmo da figura 6.50 com a diferença da maior quantidade de seção de 
armadura de protensão por longarina, devido ao acréscimo nos valores finais dos momentos. 

A protensão transversal da laje do tabuleiro tem o mesmo detalhe da figura 6.40, mas com a 
seção de cordoalhas semelhante à dimensionada para a laje da ponte de referência 1 e 2 pelo 
Eurocódigo ( 1 cordoalha 12.7mm a cada 11cm). 

 

Quadro 6.50 – Resultado do dimensionamento da protensão externa nas longarinas (pelo Eurocódigo). 

Comprimento 
da ponte (m) 

Momentos (Mg + Mq) 
 (KN.m) 

Armadura de protensão 
(cordoalhas / 
longarinas) Negativo Positivo 

30 -1510 2210 1812.7mm 
40 -2640 3310 2412.7mm 
50 -4160 4620 3612.7mm 

 

6.9.3.3. ALARGAMENTO COM VIGAS PRÉ-MOLDADAS  

Para a verificação das longarinas novas pré-moldadas para as três variações de vão da ponte de 
referência 3 foram adotados os mesmos critérios utilizados para o cálculo pelas normas 
brasileiras, porém com a utilização dos esforços obtidos pelo Eurocódigo. 

O quadro 6.51 mostra os valores obtidos para as armaduras de flexão com as respectivas taxas, 
nas seções notáveis. A seção 1 está relacionadas à ponte de 30m, a seção 2 à ponte de 40m e a 
seção 3 à ponte de 50m. 

 

Quadro 6.51 – Resultado do dimensionamento à flexão das novas longarinas pré-moldadas simplesmente 
apoiadas da ponte de referência 3 (pelo Eurocódigo). 

 

 

De forma semelhante ao estudo da ponte de referência 3 pelas normas brasileiras, também neste 
caso foi adotada a utilização de vigas pré-moldadas simplesmente apoiadas, mas eliminando a 
junta transversal no tabuleiro por meio de uma laje de continuidade, cuja justificativa é a mesma 
de 6.8.3.3 e o detalhe é semelhante ao da figura 6.51. 
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6.9.3.4. ALARGAMENTO COM VIGAS MISTAS 

A análise estrutural do alargamento da ponte com dois vãos utilizando vigas mistas com os 
esforços do Eurocódigo, foi feita com base na mesma premissa adotada para o alargamento com 
vigas pré-moldadas que foi a utilização de vigas simplesmente apoiadas, pois a existência de 
uma continuidade no apoio intermediário entre os dois tramos, acarretaria na necessidade de 
avaliar o comportamento das vigas mistas sob a ação de momento fletor negativo. Como foi 
mostrado, o momento negativo implica no fenômeno da flambagem lateral por distorção do 
perfil metálico, caracterizada pelo deslocamento lateral da mesa inferior comprimida, além das 
dificuldades construtivas já destacadas. 

Para a garantia da uniformidade da laje do tabuleiro, também neste caso foi utilizada laje de 
continuidade, de modo a evitar as juntas transversais e permitir que, mesmo com a longarina 
metálica funcionando como viga simplesmente apoiada, a laje funcione continuamente, de 
forma semelhante ao detalhe da figura 6.51. 

No quadro 6.52 estão indicadas as características geométricas das seções transversais dos perfis 
metálicos, obtidas da análise e da verificação dos esforços e deformações nas seções notáveis 
das longarinas da ponte de referência 3 para os comprimentos estudados com a utilização do 
EC4. O mesmo quadro também mostra o detalhe da ligação dos perfis com a laje do 
alargamento do tabuleiro por meio de conectores metálicos Stud Bolts, cujos dimensionamentos 
e verificação à fadiga e à ruptura já foram demonstrados anteriormente. 

 

Quadro 6.52 – Características dos perfis metálicos dimensionados para as longarinas mistas do tabuleiro 
alargado da ponte de referência 3 (pelo Eurocódigo). 

Comprimento 
da ponte 

(m) 

Perfil metálico 
(Fe510) 

d 
(mm) 

tw 
(mm) 

h 
(mm) 

tf 
(mm) 

bf 
(mm) 

Seção transversal da 
longarina mista 

30 VS1000 x 140 1000 8,0 975 12,5 400 

40 VS1200 x 221 1200 9,5 1162 19,0 450 

50 VS1500 x 270 1500 12,5 1468 16,0 500 

 

A análise dos esforços nas vigas contínuas existentes no tabuleiro original mostra que os 
momentos fletores nos vãos foram acrescidos entre 18% e 33%. Os momentos negativos 
sofreram majorações de até 19%, enquanto os esforços cortantes sofreram aumento médio de 
13%. 

 

6.9.4. COMENTÁRIOS SOBRE OS TABULEIROS ALARGADOS PELOS 
EUROCÓDIGOS 

As análises e verificações realizadas para as três pontes de referência com as ações permanentes 
e variáveis dos Eurocódigos, mostram algumas peculiaridades relacionadas às diferenças que 
existem entre as normas europeias e as normas brasileiras. 
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A diferença mais evidente é entre o efeito das cargas móveis do modelo LM1 (Load Movel 1) 
do Eurocódigo, utilizadas para as condições usuais do tráfego europeu, e do modelo brasileiro, 
constituído pelo Trem-tipo Classe 45 da NBR 7188, utilizado desde 1984 para o projeto de 
pontes rodoviárias. 

A concepção do modelo LM1, com três veículos-tipo posicionados em três faixas de tráfego de 
3m cada, somados a uma carga de multidão na faixa remanescente conforme a figura 6.58, 
produz esforços de maiores intensidades e, evidentemente, mais desfavoráveis que o modelo da 
norma brasileira, que adota um veículo tipo de 450KN em uma única faixa, ficando as demais 
faixas do tabuleiro preenchidas com a carga uniformemente distribuída de multidão, conforme a 
figura 6.59, onde  representa o coeficiente de impacto vertical, que varia conforme o vão da 
ponte. 

 

 
Figura 6.58 – Faixas de tráfego com os valores característicos das cargas móveis do LM1 nos tabuleiros 

alargados com a adição de duas longarinas. 

 

 

Figura 6.59 – Distribuição das cargas móveis do modelo da norma brasileira nos tabuleiros alargados com 
a adição de duas longarinas. 
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Por isso, os resultados obtidos para os esforços finais nas longarinas e lajes dos tabuleiros 
alargados por cada um dos quatro métodos são, na maioria das situações, superiores quando 
obtidos com as cargas móveis do Eurocódigo, mesmo com a redução de 20% aplicada nos 
valores característicos das cargas da faixa 1, conforme permitido pelo EN 1991-2: 2002. As 
ações permanentes praticamente não sofrem diferenças, independentemente da norma utilizada. 

A seguir são apresentadas as faixas de variações nos esforços nas seções notáveis das logarinas, 
conforme cada norma utilizada em cada método de alargamento do tabuleiro para as três pontes 
de referência. Inicialmente será analisada a primeira situação, que corresponde às variações dos 
esforços nos métodos de concreto armado convencional, concreto pré-moldado e viga mista, que 
têm em comum os tabuleiros com 4 longarinas após o alargamento. Em seguida será feita a 
comparação para a segunda situação que é o método de protensão externa, cujo tabuleiro 
alargado tem apenas as duas longarinas originais. 

Analisando a primeira situação observa-se que a ponte de referência 1 apresenta para as 3 
variações de vãos pelos três métodos citados, um aumento médio de 11% nos momentos fletores 
e 7% nos esforços cortantes das longarinas originais do tabuleiro, quando comparadas com o 
cálculo feito pelas normas brasileiras. As longarinas novas por sua vez têm um acréscimo de 
12% enquanto os esforços cortantes são acrescidos de 11%. 

No caso da ponte de referência 2 o maior acréscimo nos esforços quando o cálculo é feito pelo 
Eurocódigo, acontece nos balanços das longarinas novas, cuja variação vai de 38% a 44% 
quando comparado com os valores obtidos pela norma brasileira. Os momentos fletores nos 
balanços das longarinas existentes têm acréscimos de 25% em média. Os momentos fletores no 
meio do vão tem acréscimos médios de 26% nas longarinas existentes e de 18% nas longarinas 
novas. Os cortantes máximos ocorrem nos balanços e representam valores médios da ordem de 
24% superiores ao obtido pela norma brasileira. 

A ponte de referência 3  é a que apresenta um maior equilíbrio entre os valores dos esforços 
calculados pelas duas normas, provavelmente pelo fato de o sistema original em vigas continuas 
garantir uma melhor distribuição dos esforços da nova grelha formada pelo tabuleiro alargado. 
As maiores variações com relação à norma brasileira ocorreram nos momentos positivos, que 
alcançaram valores superiores de até 13%, especialmente nas longarinas já existentes; no caso 
das longarinas novas o acréscimo foi da ordem de 8%. Os momentos negativos das longarinas 
existentes praticamente não sofreram variações e os esforços cortantes tiveram acréscimo entre 
3% e 9% nas longarinas existentes e de 7% a 13% nas longarinas novas. 

A análise do método de alargamento com protensão externa das longarinas originais, quando 
feita com a utilização do Eurocódigo, cujas cargas móveis estão ilustradas na figura 6.60, 
também apresentou maiores valores para os esforços quando comparados aos obtidos pela 
norma brasileira, cuja distribuição das cargas móveis é mostrada na figura 6.61. 
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Figura 6.60 – Faixas de tráfego com os valores característicos das cargas móveis do LM1 nos tabuleiros 

alargados com protensão externa. 

 

 

Figura 6.61 – Distribuição das cargas móveis da norma brasileira nos tabuleiros alargados com protensão 
externa. 

 

No caso da ponte de referência 1, para as três variações de vãos, os momentos fletores foram 
14% maiores, enquanto os esforços cortantes máximos tiveram acréscimos de 15%. 

A ponte de referência 2 teve um acréscimo de 22% no momento máximo do balanço e de 25% 
no momento positivo máximo. Os cortantes tiveram acréscimos que variam de 22% a 29%. 

Quanto à ponte de referência 3, o alargamento pelo método da protensão externa conduziu a um 
acréscimo de 17% no momento negativo máximo e a 6% no momento positivo. O esforço 
cortante máximo foi acrescido de 13%, quando comparado com o valor obtido pela norma 
brasileira. Ou seja, também neste método de alargamento, a ponte de referência 3 mostrou um 
melhor equilíbrio entre os valores dos esforços seccionais, independentemente de serem 
calculados pelo Eurocódigo ou pela norma brasileira. 
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As seções utilizadas para o dimensionamento e verificações dos deslocamentos (seções 
notáveis) pelo Eurocódigo atendem aos Estados Limites de Serviços e Estados Limites Últimos 
para as mesmas características geométricas das lajes e longarinas que foram adotadas para as 
normas brasileiras, mas com taxas de armaduras superiores e deformações mais acentuadas. 
Mesmo assim, todas as flechas foram inferiores aos valores limites recomendados pelo 
Eurocódigo e pela literatura pesquisada sobre flechas admissíveis em pontes, considerando que 
o Eurocódigo não define quais os valores máximos das flechas e sim que elas devem garantir o 
bom desempenho estrutural. 

 

6.10.  ANÁLISE DA FADIGA NOS TABULEIROS ALARG ADOS 

A análise da fadiga é de fundamental importância nos projetos de pontes, pelo fato de tal 
fenômeno estar associado a ações repetidas que podem significar um processo de modificações 
progressivas e permanentes da estrutura submetida a oscilação de tensões decorrentes de tais 
ações. 

A norma brasileira estabelece limite para a tensão admissível do aço, de modo a estimar que 
isso garanta que as estruturas resistam até 2.000.000 de ciclos de carregamento devido à 
passagem do veículo-tipo. 

A verificação da fadiga na armadura é feita conforme explicado em 4.6.1 deste texto. A função 
de resistência para o aço é representada em escala log.log, conforme a curva S – N da figura 
6.62, que consiste em segmentos de reta da forma  Nf m

fadsd )( , constante. 

 

 
Figura 6.62 – Formato das curvas de resistência característica à fadiga (curvas S – N) para o aço (Fonte: 

NBR 6118/2007). 

 

Nos casos de alargamento de pontes, o fenômeno da fadiga assume evidentemente, uma maior 
complexidade, pelo fato de que os tabuleiros após alargados transformam-se em estruturas 
constituídas por componentes antigos, nos quais a fadiga já vem acontecendo ao longo do 
tempo, e por componentes novos para os quais é feito o estudo da fadiga conforme as normas e 
procedimentos atualmente vigentes. 

Para as estruturas existentes dos alargamentos dos tabuleiros das pontes de referência que se 
constituem no objetivo do estudo comparativo desta Tese, foi adotada a pesquisa realizada por 
MENDES (2009), a qual, partindo da premissa de que os veículos que trafegam nas pontes 
possuem características diferentes em termos de carga total, de carga por eixo e de espaçamento 
entre eixos e que cada veículo contribui com uma parcela diferenciada para a fadiga do material, 
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adotou para as verificações de fadiga o caminhão mais desfavorável entre todos os que trafegam 
pelas rodovias brasileiras que é o RT-74/20. 

A verificação da fadiga foi feita por meio de um índice total de danos da estrutura causados 
pelos carregamentos cíclicos para uma ponte existente, considerando três situações: as 
armaduras integras, com a primeira camada corroída em 40% e totalmente corroída, para 
diferentes valores de Volume Médio Diário de Tráfego (VMD). 

Os resultados obtidos mostraram que para a pior situação possível, correspondente a um valor 
de VMD = 40.000 (pouco superior ao máximo registrado nas rodovias federais em 2005), não 
haveria danos por fadiga até uma idade de 100 anos para a seção de armadura totalmente 
integra. No caso da 1ª camada corroída em 40% a vida útil por fadiga ficaria limitada em 80 
anos. Para a 1ª camada totalmente corroída a vida útil por fadiga ficaria restrita a 50 anos. 

Tomando como base tais resultados, e tendo em vista que as primeiras camadas das armaduras 
das longarinas e lajes das pontes de referência não apresentaram, durante as inspeções a que 
foram submetidas, sinais evidentes de acentuada corrosão, foi considerado que as pontes objeto 
deste estudo ainda possuem uma considerável vida útil residual, sem que haja riscos de 
degradação (ou danos) por fadiga que possam reduzir significativamente a vida útil ou levar a 
estrutura à ruptura. 

Um outro fator favorável é que as longarinas e lajes existentes necessitarão receber armaduras 
de reforço pelo aumento nos valores dos esforços decorrentes do alargamento. Tais armaduras 
(de flexão e de cisalhamento) também contribuirão para o combate à fadiga e para a ampliação 
da vida útil. 

As longarinas e lajes adicionadas ao tabuleiro para viabilizar o alargamento foram verificadas 
quanto à fadiga conforme o procedimento da norma brasileira. A verificação foi realizada com a 
utilização de um software (em Excel) desenvolvido em Vitório & Melo Ltda. No caso dos 
alargamentos com vigas mistas, como não existe uma norma brasileira para este tipo de ponte, o 
cálculo foi feito com as ações móveis da norma brasileira incluindo o coeficiente de impacto, 
mas as análises e verificações, inclusive da fadiga, foram feitas pela AASHTO – Standard 
Specifications for Highway Bridges. 

A verificação da fadiga nas pontes de referência foi feita para as pontes cujos comprimentos são 
reais, ou seja: a ponte de referência 1 com 18,00m, a ponte de referência 2 com 35,00m (vão de 
23,00m + 2 balanços de 6,00m) e ponte de referência 3 com 30,00m (2 vãos de 15,00m). 

O cálculo foi realizado para as pontes alargadas pelo método do concreto armado moldado no 
local, concreto pré-moldado e vigas mistas. No caso do alargamento com a utilização de reforço 
por protensão externa, a estrutura passará a ter uma maior resistência à fadiga, pois a variação 
de tensões no aço, proveniente das cargas móveis, é muito pequena se comparada com o valor 
da sua resistência característica. Por isso não foi necessário fazer a verificação da fadiga. 

A seguir está representada a sequência de cálculo à fadiga, tendo sido tomado como exemplo o 
caso das longarinas novas em concreto armado convencional da ponte de referência 1 com o 
comprimento real. Os cálculos realizados para as demais pontes de referência fazem parte do 
anexo desta Tese. 
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Para as vigas mistas são feitas as seguintes verificações à fadiga: 

a) Na solda de composição dos perfis soldados das longarinas na seção mais desfavorável, 
conforme a figura 6.63a; 

b) Na emenda dos perfis das longarinas (figura 6.63b); 

c) No pé da solda de enrijecedores transversais e conectores, de acordo com as ilustrações 
das figuras 6.63c e 6.63d. 

 

 

 

 

          a)          b) 

 

 

 

     c)          d) 

Figura 6.63 – Tipos de verificações à fadiga nas vigas mistas. 

 

A verificação é feita pela expressão: 

Sr
W
MSr

im

cm 1                             [6.22] 

Onde: 

1Sr  é a tensão máxima. 

cmM é o momento fletor de cargas móveis na seção mais desfavorável, incluindo o coeficiente 
de impacto. 

imW  é o módulo de resistência da seção mista. 

Sr  é a faixa de tensão admissível à fadiga conforme as categorias dos elementos que provocam 
ou não o colapso. Neste caso, está sendo considerada uma rodovia com tráfego correspondente a 
2.000.000 de ciclos, de modo  que são adotados os seguintes valores conforme a AASHTO: 

2/20,11 cmKNSr   para os casos a) e b). 

2/70,12 cmKNSr   para os casos c) e d). 

Para as longarinas mistas utilizadas no alargamento da ponte de referência 1 com vão de 18,00m 
(ver quadro 6.22) foram obtidos os seguintes valores: 

SrcmKNSr

cmW
KNcmM

im

cm







2
1

3

/49,6
784.16
000.109

784.16
000.109
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Para as longarinas da ponte de referência 2 com 35,00m (ver quadro 6.30) os valores são os 
seguintes: 

SrcmKNSr

cmW
KNcmM

im

cm







2
1

3

/82,8
116.8
600.71

116.8
600.71

 

No caso das longarinas mistas da ponte de referência 3 (ver quadro 6.37) com 2 vãos de 15,00m 
foram obtidos os seguintes valores: 

SrcmKNSr

cmW
KNcmM

im

cm







2
1

3

/97,10
484.9
000.104

484.9
000.104

 

Com base nos resultados acima é possível concluir que as seções das longarinas mistas 
utilizadas nos alargamentos dos tabuleiros das pontes de referência reais atendem às 
verificações de segurança à fadiga conforme a AASHTO (2002) que é a norma utilizada no 
Brasil para o cálculo de pontes mistas. 

As longarinas de concreto de todas as pontes de referência também atenderam satisfatoriamente 
às verificações da fadiga conforme as exigências da norma brasileira. 

Considerando a complexidade da análise do fenômeno da fadiga nos alargamentos de tabuleiros 
de pontes, o estudo comparativo desta Tese limita-se às verificações realizadas conforme os 
procedimentos utilizados no Brasil, sejam eles normativos ou estudos realizados por outros 
pesquisadores citados neste texto, com destaque para MENDES (2009) que conseguiu definir 
parâmetros relacionados à vida útil por fadiga de pontes existentes 

As análises da fadiga pelo Eurocódigo e por meio de outros procedimentos, que possam ser 
peculiares a Portugal e a outros países europeus, não serão abordados neste texto, porém isso 
não causa prejuízo aos resultados finais do estudo comparativo entre os quatro métodos de 
alargamento. 
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7. ANÁLISE DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E 
CONSTRUTIVOS DOS QUATRO MÉTODOS DE 
ALARGAMENTO 

Este capítulo é dedicado à análise dos aspectos relacionados às condições  de exequibilidade da 
execução das obras de alargamento dos tabuleiros por cada um dos quatro métodos estudados. 

Evidentemente, os aspectos de ordem econômica e construtiva necessitam ser analisados, pois 
uma boa concepção de projeto também necessita ser uma boa concepção construtiva e, ainda, 
economicamente viável. 

Nos casos de alargamento e reforço de pontes esta questão assume uma importância 
fundamental por conta das peculiaridades inerentes a tais serviços, como é o caso das 
dificuldades dos locais das obras e também das disponibilidades de equipamentos e de materiais 
em determinadas regiões. Ou seja, uma solução aparentemente boa, do ponto de vista do 
projeto, nem sempre se transforma em uma obra de boa exequibilidade e de baixo custo. 

Por isso, os métodos de alargamento estudados serão também comparados sob o ponto de vista 
das facilidades (ou dificuldades) construtivas, à luz das condições do setor construtivo 
brasileiro, e também dos custos finais de cada um dos quatro processos utilizados para os 
alargamentos dos tabuleiros de pontes típicas das rodovias brasileiras, com base nos elementos 
obtidos das três pontes de referência que foram objeto das analises estruturais no capítulo 6. 

A seguir será feito um resumo de cada método, considerando algumas peculiaridades e os 
respectivos custos do alargamento do tabuleiro. Não serão analisados os métodos construtivos 
nem os custos para reforço das fundações e das mesoestruturas das obras alargadas. 

As analises dos custos serão feitas com a utilização das planilhas dos quantitativos calculados 
para cada um dos métodos de alargamento com base no dimensionamento estrutural pelas 
normas brasileiras. Os custos dos serviços são apresentados na moeda brasileira (Real) e foram 
obtidos da tabela do DNIT. Isso, porém, não impede uma análise, mesmo que preliminar, dos 
custos de construção quando o dimensionamento foi realizado pelo Eurocódigo pois, por uma 
questão de critério para facilitar a comparação, foram consideradas as mesmas seções de 
concreto para o estudo pelos dois sistemas normativos, de modo que as diferenças existentes nos 
quantitativos referem-se apenas às armaduras, ativas e passivas, cujas taxas se mostraram 
superiores quando o dimensionamento foi feito pelo Eurocódigo. Essas diferenças repercutirão 
nos custos finais dos alargamentos, quando comparados sob a ótica das duas normas. A seguir é 
feita a análise de cada um dos quatro métodos. 

 

7.1. ALARGAMENTO COM CONCRETO ARMADO MOLDADO NO LOCAL 

7.1.1. ASPECTOS CONSTRUTIVOS  

Como já foi explicado anteriormente, este é o método de alargamento de pontes mais utilizado 
no Brasil e, por isso mesmo, o mais conhecido pelos construtores e projetistas, pelo fato de 
adotar procedimentos construtivos relativamente simples e convencionais, sem a necessidade de 
equipamentos especiais. A mão de obra utilizada não é geralmente a mais altamente qualificada. 

A seguir está descrito o resumo da sequência construtiva básica para a realização de uma obra 
de alargamento do tabuleiro por este método: 
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1) Colocação dos andaimes; 

2) Demolição dos guarda-corpos,  passeios e pavimentação existentes; 

3) Apicoamento das faces laterais e inferiores das vigas e lajes, com remoção do concreto 
desagregado; 

4) Substituição dos aparelhos de apoio, conforme procedimentos descritos no projeto; 

5) Execução de furos na laje para passagem dos estribos de reforço das longarinas 
existentes; 

6) Jateamento de água em todas as superfícies que receberão concreto projetado; 

7) Montagem de toda a armação adicional de lajes e vigas; 

8) Execução de concreto projetado nas faces inferiores de vigas e lajes; 

9) Colocação das armações da sobrelaje e concretagem convencional; 

10) Execução convencional das vigas e lajes do alargamento, que poderá ser feito 
paralelamente com os serviços de reforço, desde que não haja interferência; 

11) Colocação do suporte para apoio da laje de transição; 

12) Execução dos serviços complementares, como barreiras, pavimento e pintura protetora 
nas superfícies expostas do concreto. 

 

Na figura 7.1 é possível mostrar alguns detalhes do alargamento de uma ponte por este método 
construtivo. Observa-se que a nova longarina já está quase toda concretada, faltando apenas a 
parte superior, para permitir a colocação da laje do alargamento que será incorporada a laje 
original. É possível perceber que o trânsito da rodovia continua fluindo em meia pista durante a 
execução das obras de alargamento. 

No alargamento do tabuleiro de uma ponte antiga sempre há a necessidade de dotá-la de alguns 
componentes que ainda não eram utilizados à época da construção original. Um exemplo de 
importante componente obrigatório em um projeto de alargamento é a laje de transição em cada 
extremidade da obra, que tem a finalidade de compensar a diferença de nível entre o aterro das 
cabeceiras e o tabuleiro da ponte, causada por recalques do terrapleno ao longo do tempo. A 
ausência desse dispositivo nas pontes antigas, causa um “batente” na ligação da ponte com a 
rodovia. Para evitar esse problema, é obrigatório no Brasil a colocação de uma laje de transição 
em cada extremidade da ponte alargada. 

Quando a extremidade da ponte é constituída por encontros de alvenaria de pedras, de concreto 
armado ou de concreto ciclópico, a laje de transição é implantada conforme o detalhe da figura 
7.2., havendo a necessidade de demolição de uma parte superior do encontro. Quando a ponte 
alargada tem longarinas em balanços faz-se necessário prolongar e reforçar a cortina de cada 
extremidade, além de criar um console para o apoio da laje de transição, e executar novas alas 
laterais para a contenção dos aterros, conforme a figura 7.3. 
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Figura 7.1 – Obra de alargamento de uma ponte com a utilização de concreto armado no local, permitindo 

o trânsito de veículos em meia pista. 

 

 

Figura 7.2 – Detalhe da laje de transição implantada nos encontros das extremidades de uma ponte 
alargada. 

 

lllaaajjjeee   eeemmm   bbbaaalllaaannnçççooo   
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LLLiiigggaaaçççãããooo   eeennn tttrrr eee   lllaaajjjeee   
nnnooovvvaaa   eee   eeexxxiiisssttteeennn ttteee   
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Figura 7.3 – Detalhe da laje de transição quando as longarinas têm extremidades em balanço. 

 

7.1.2. ASPECTOS ECONÔMICOS 

As características geométricas das seções transversais das lajes e longarinas, utilizadas no 
capítulo 6para a análise estrutural dos tabuleiros alargados, foram adotadas para o cálculo dos 
quantitativos dos itens dos serviços necessários para a execução da obra de alargamento. 

No caso do alargamento pelo método do concreto armado convencional moldado no local, 
foram calculados todos os quantitativos de tais itens, para as pontes de referência 1, 2 e 3, 
incluindo a ponte com comprimento real e as duas pontes cujos comprimentos foram simulados. 

Nos quadros 7.1, 7.2 e 7.3 estão discriminados os itens de serviços e os quantitativos de cada 
ponte de referência para as três variações de vão. 
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Quadro 7.1 – Itens de serviços e quantitativos dos tabuleiros alargados com concreto armado moldado no 
local para a ponte de referência 1 para as 3 variações de comprimentos. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID 
PONTE 

15m 

PONTE 

18m 

PONTE 

24m 

1.0 Demolição de guarda-corpo de concreto m 30,00 36,00 48,00 

2.0 Demolição de concreto armado m3 4,00 5,00 7,00 

3.0 Fornecimento e lançamento de concreto fck  20 MPa m3 72,00 86,00 115,00 

4.0 Demolição e remoção de pavimento betuminoso m3 15,00 19,00 24,00 

5.0 Jateamento d’água sob pressão para limpeza de superfície de concreto m2 200,00 240,00 320,00 

6.0 Apicoamento manual em superfície de concreto m2 200,00 240,00 320,00 

7.0 Concreto projetado fck  20 MPa m3 12,00 16,00 27,00 

8.0 Escoramento convencional da superestrutura m3 360,00 432,00 576,00 

9.0 Fornecimento, montagem e fixação de formas m2 145,00 198,00 420,00 

10.0 Execução de furos em concreto  16mm c=20cm un 300,00 360,00 480,00 

11.0 Fornecimento, corte e dobragem de aço CA-50A kg 8.460,00 10.320,00 13.800,00 

12.0 Colagem de armadura em concreto com resina epóxica tipo Sikadur 32 kg 83,00 99,00 130,00 

13.0 Andaimes suspensos para plataforma de trabalho m² 141,00 170,00 230,00 

14.0 Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 m² 140,00 168,00 230,00 

15.0 Aparelhos de apoio neoprene fretado kg 176,00 176,00 352,00 

16.0 Troca de aparelhos de apoio ud 4,00 4,00 4,00 

17.0 Junta JEENE JJ 2540 m 26,00 26,00 26,00 

18.0 Execução de pavimento em CBUQ m3 18,00 22,00 29,00 

19.0 Barreira de concreto armado tipo New Jersey m 46,00 52,00 64,00 

20.0 Fornecimento e colocação de dreno FG 4” x 40cm un 12,00 14,00 18,00 

21.0 Limpeza da obra e pintura da superestrutura com superconservado m² 307,00 369,00 540,00 
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Quadro 7.2 – Itens de serviços e quantitativos dos tabuleiros alargados com concreto armado moldado no 
local para a ponte de referência 2 para as 3 variações de comprimentos. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID 
PONTE 

30m 

PONTE 

35m 

PONTE 

40m 

1.0 Demolição de guarda-corpo de concreto m 60,00 72,00 80,00 

2.0 Demolição de concreto armado m3 14,00 17,00 19,00 

3.0 Fornecimento e lançamento de concreto fck  20 MPa m3 156,00 181,00 214,00 

4.0 Demolição e remoção de pavimento betuminoso m3 38,00 44,00 48,00 

5.0 Jateamento d’água sob pressão para limpeza de superfície de concreto m2 842,00 1.033,00 1.138,00 

6.0 Apicoamento manual em superfície de concreto m2 842,00 1.033,00 1.138,00 

7.0 Concreto projetado fck  20 MPa m3 27,00 32,00 41,00 

8.0 Escoramento convencional da superestrutura m3 616,00 831,00 821,00 

9.0 Fornecimento, montagem e fixação de formas m2 627,00 702,00 787,00 

10.0 Execução de furos em concreto  16mm c=20cm un 1.890,00 2.256,00 2.528,00 

11.0 Fornecimento, corte e dobragem de aço CA-50A kg 24.270,00 28.820,00 33.650,00 

12.0 Colagem de armadura em concreto com resina epóxica tipo Sikadur 32 kg 383,00 462,00 518,00 

13.0 Andaimes suspensos para plataforma de trabalho m² 444,00 530,00 592,00 

14.0 Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 m² 577,00 670,00 759,00 

15.0 Aparelhos de apoio neoprene fretado kg 256,00 352,00 352,00 

16.0 Troca de aparelhos de apoio ud 4,00 4,00 4,00 

17.0 Junta JEENE JJ 2540 m 26,00 26,00 26,00 

18.0 Execução de pavimento em CBUQ m3 46,00 53,00 58,00 

19.0 Barreira de concreto armado tipo New Jersey m 76,00 86,00 96,00 

20.0 Fornecimento e colocação de dreno FG 4” x 40cm un 20,00 24,00 28,00 

21.0 Limpeza da obra e pintura da superestrutura com superconservado m² 857,00 1.033,00 1.155,00 
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Quadro 7.3 – Itens de serviços e quantitativos dos tabuleiros alargados com concreto armado moldado no 
local para a ponte de referência 3 para as 3 variações de comprimento. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID 
PONTE 

30m 

PONTE 

40m 

PONTE 

50m 

1.0 Demolição de guarda-corpo de concreto m 60,00 80,00 100,00 

2.0 Demolição de concreto armado m3 9,00 10,00 15,00 

3.0 Fornecimento e lançamento de concreto fck  20 MPa m3 109,00 145,00 192,00 

4.0 Demolição e remoção de pavimento betuminoso m3 30,00 42,00 50,00 

5.0 Jateamento d’água sob pressão para limpeza de superfície de concreto m2 400,00 528,00 672,00 

6.0 Apicoamento manual em superfície de concreto m2 400,00 528,00 672,00 

7.0 Concreto projetado fck  20 MPa m3 24,00 36,00 57,00 

8.0 Escoramento convencional da superestrutura m3 625,00 850,00 1.040,00 

9.0 Fornecimento, montagem e fixação de formas m2 312,00 470,00 670,00 

10.0 Execução de furos em concreto  16mm c=20cm un 600,00 800,00 1.000,00 

11.0 Fornecimento, corte e dobragem de aço CA-50A kg 15.260,00 20.300,00 25.880,00 

12.0 Colagem de armadura em concreto com resina epóxica tipo Sikadur 32 kg 186,00 220,00 270,00 

13.0 Andaimes suspensos para plataforma de trabalho m² 210,00 280,00 350,00 

14.0 Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 m² 280,00 335,00 460,00 

15.0 Aparelhos de apoio neoprene fretado kg 352,00 592,00 704,00 

16.0 Troca de aparelhos de apoio ud 6,00 6,00 6,00 

17.0 Junta JEENE JJ 2540 m 26,00 26,00 26,00 

18.0 Execução de pavimento em CBUQ m3 36,00 48,00 60,00 

19.0 Barreira de concreto armado tipo New Jersey m 76,00 96,00 116,00 

20.0 Fornecimento e colocação de dreno FG 4” x 40cm un 24,00 28,00 36,00 

21.0 Limpeza da obra e pintura da superestrutura com superconservado m² 490,00 655,00 894,00 

 

Tomando como base os quantitativos dos quadros 7.1, 7.2 e 7.3 foram aplicados os custos 
unitários de cada item de serviço, de modo a obter o custo final do alargamento do tabuleiro de 
cada ponte de referência pelo método do concreto armado convencional moldado no local, para 
as três variações de vão de cada ponte. 

Foram adotados os custos unitários de materiais e mão de obra que são oficialmente utilizados 
no Brasil para a construção de pontes de concreto. Tais custos são obtidos da tabela 
disponibilizada pelo DNIT, que, como já explicado anteriormente, é o órgão responsável pelos 
projetos, construções e manutenções das pontes das rodovias federais brasileiras. Parte dessa 
tabela consta dos anexos desta Tese. 

Após a aplicação dos custos unitários a todos os itens de serviços, foram obtidos os custos finais 
dos alargamentos dos tabuleiros, sendo também calculados os custos unitários por metro 
quadrado de tabuleiro alargado. Os custos unitários também foram convertidos em Euro, para 
dar uma ideia de quanto as obras custariam na moeda europeia. Porém os custos em Euro são 
apenas simbólicos, pois foram obtidos por meio da simples conversão cambial e não 
representam os verdadeiros custos dos insumos e da mão de obra em Portugal e no restante da 
Europa para a realização de tais serviços. 
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Quadro 7.4 – Resumo dos custos dos tabuleiros alargados com concreto armado moldado no local. 

Ponte / comprimento 

Custo total do 

tabuleiro alargado 

Custo unitário do tabuleiro 

alargado 

R$ R$ / m² € / m² 

Po
nt

e 
de

 

R
ef

er
ên

ci
a 

1 15m 239.108,00 1.245,00 480,00 

18m 280.134,00 1.216,00 469,00 

24m 372.862,00 1.214,00 468,00 

Po
nt

e 
de

 

R
ef

er
ên

ci
a 

2 30m 578.914,00 1.058,00 408,00 

35m 729.896,00 1.629,00 628,00 

40m 825.832,00 1.613,00 622,00 

Po
nt

e 
de

 

R
ef

er
ên

ci
a 

3 30m 403.477,00 1.051,00 405,00 

40m 534.578,00 1.044,00 402,00 

50m 680.466,00 1.063,00 410,00 

 

7.2. ALARGAMENTO COM PROTENSÃO EXTERNA  

7.2.1. ASPECTOS CONSTRUTIVOS  

A protensão externa é o segundo método mais utilizado no Brasil para o reforço de vigas de 
pontes, especialmente quando há necessidade de alargamento do tabuleiro sem a adição de 
novas longarinas. 

O método apresenta as vantagens e desvantagens já descritas anteriormente neste texto, e sem 
dúvida, significa uma boa solução para restabelecer a capacidade de resistência estrutural de 
uma ponte antiga que precisa ser atualizada para os novos padrões de utilização. 

O sistema construtivo, embora um pouco mais sofisticado do que o concreto armado 
convencional, é perfeitamente exequível para os padrões dos materiais, da mão de obra e dos 
equipamentos disponíveis no mercado brasileiro, diferenciando-se pela necessidade de 
utilização de profissionais mais qualificados para colocar os dispositivos metálicos de 
desviadores e ancoragens e também operar e controlar os equipamentos durante a operação de 
protensão dos cabos externos. 

A seguir é feita a descrição sumária da sequência básica para a execução do alargamento do 
tabuleiro com protensão externa. 

1) Colocação de andaimes (se necessário); 

2) Retirar as juntas de dilatação, quando existirem, com remoção do concreto degradado; 

3) Executar serviços de demolição dos dispositivos do tabuleiro, tais como: guarda-rodas, 
guarda-corpos e pavimento existente; 

4) Trocar os aparelhos de apoio conforme especificações no projeto; 

5) Colocação de suporte para apoio da nova laje de transição; 

6) Recuperar estrutura, conforme especificações; 

7) Instalar dispositivos, em aço SAC-50, desviadores e ancoragem, nas superfícies das 
vigas; 
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8) Colocar e posicionar feixes de monocordoalhas de reforço das vigas e executar a 
protensão prevista com macacos de monocordoalhas; 

9) Executar protensão e injeção dos cabos transversais de reforço da laje do tabuleiro; 

10) Implantar os serviços de encamisamento, por concretagem, dos feixes de 
monocordoalhas de reforço, nas faces das vigas; 

11) Limpar e recuperar o sistema de drenagem; 

12) Executar acabamentos complementares, barreiras, guarda-corpos, alas, pavimentos e 
pintura protetora nas superfícies expostas de concreto. 

Também neste caso, faz-se necessário projetar uma laje de transição nas extremidades da ponte 
alargada, incluindo duas alas laterais para a contenção dos aterros. A cortina nas extremidades 
das longarinas será reforçada, e implantado um console para apoio da laje de transição. 

A figura 7.4 mostra a extremidade das pontes alargadas com protensão externa, no caso das 
longarinas em balanço, com destaque para a laje de transição, o reforço da cortina e a 
implantação das novas alas. Nas pontes cujas extremidades não sejam em balanço a laje de 
transição tem detalhe semelhante ao da figura 7.1. 

A figura 7.5 mostra uma extremidade de ponte cujo tabuleiro foi alargado com protensão 
externa. É possível observar o traçado dos cabos e os desviadores já devidamente protegidos por 
concreto e também as alas e cortinas prolongadas e reforçadas. Também podem ser vistos os 
consoles que foram incorporados aos pilares para o posicionamento dos macacos durante a 
operação de substituição dos aparelhos de apoio. 

 

 
Figura 7.4 – Detalhe das extremidades das pontes com longarinas em balanço alargadas com protensão 

externa. 
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Figura 7.5 – Extremidade de ponte em balanço alargada, cujas longarinas foram reforçadas com protensão 
externa. 

 

7.2.2. ASPECTOS ECONÔMICOS 

De forma semelhante ao método de alargamento anterior, foram calculados todos os 
quantitativos dos itens de serviços necessários para a execução dos alargamentos dos tabuleiros 
das 3 pontes de referência, tomando como base as seções dimensionadas no capítulo 6. 

Os itens de serviços com os respectivos quantitativos estão indicados nos quadros 7.5, 7.6 e 7.7. 
No quadro 7.8 estão discriminados os resumos dos custos finais dos alargamentos, com a 
utilização de protensão externa, para cada uma das três pontes de referência, com as respectivas 
variações de comprimento. 
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Quadro 7.5 - Itens de serviços e quantitativos dos tabuleiros alargados com protensão externa para a ponte 
de referência 1 para as 3 variações de comprimento. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID 
PONTE 

15m 

PONTE 

18m 

PONTE 

24m 

1.0 Demolição e remoção de revestimento betuminoso m3 15,00 18,00 24,00 

2.0 Demolição e remoção de concreto m3 4,00 5,00 7,00 

3.0 Demolição de guarda-corpo de concreto m 30,00 36,00 48,00 

4.0 Andaimes suspensos m2 192,00 230,00 307,00 

5.0 Jateamento c/ água/areia sob pressão para limpeza de superfície de concreto m2 219,00 277,00 382,00 

6.0 Apicoamento de concreto m2 219,00 277,00 382,00 

7.0 Escoramento m3 248,00 297,00 396,00 

8.0 Forn. e lanç. de concreto de fck = 25 Mpa, com adição de aditivo a base de 

SBR tipo NITIBOND, adicionado na água na proporção 1:3 m3 84,00 92,00 111,00 

9.0 Forma de placa plastificada compensada m2 45,00 54,00 72,00 

10.0 Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-50 kg 10.080,00 11.040,00 13.320,00 

11.0 Confecção e colocação de monocordoalhas  12.7mm kg 1.662,00 1.931,00 2.826,00 

12.0 Protensão e injeção de cabos 1  12.7mm Aço CP-RB-190 un 120,00 144,00 192,00 

13.0 Resina epóxi tipo SIKADUR 32 para colagem de peças metálicas SAC 50 kg 20,00 23,00 26,00 

14.0 Fornecimento, corte e colocação de barra de aço tipo DYWIDAG  32mm, 

inclusive ancoragem e protensão kg 833,00 833,00 1.050,00 

15.0 Execução de furos em concreto  40mm, para passagem de barras tipo 

DYWIDAG  32mm un 56,00 56,00 70,00 

16.0 Fornecimento, colocação e injeção de bainhas chatas galvanizadas (19 x 

36mm) m 1.280,00 1.536,00 2.048,00 

17.0 Execução de furos em concreto 8mm e c = 50mm un 508,00 692,00 890,00 

18.0 Aparelhos de apoio de neoprene fretado kg 176,00 176,00 352,00 

19.0 Troca de aparelhos de apoio ud 4,00 4,00 4,00 

20.0 Fornecimento e aplicação de grout com 30% de predisco m3 7,00 9,00 12,00 

21.0 Fornecimento, fabricação, colocação e fixação de peças metálicas em aço 

SAC-50, inclusive jateamento de superfície de colagem com granalha 

metálica kg 1.800,00 1.800,00 2.265,00 

22.0 Execução de furos em concreto para passagens de feixes de monocordoalhas 

nas transversinas com 10 x 50 cm e espessura ≤ 30cm un 4,00 4,00 4,00 

23.0 Execução de pavimento asfáltico CBUQ m3 18,00 22,00 29,00 

24.0 Barreira de concreto tipo New Jersey m 46,00 52,00 64,00 

25.0 Fornecimento e colocação de dreno FG 4” x 40cm ud 12,00 14,00 18,00 

26.0 Junta JEENE JJ 2540 m 26,00 26,00 26,00 

27.0 Pintura da superestrutura com super conservado P e limpeza da obra m2 307,00 369,00 540,00 
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Quadro 7.6 - Itens de serviços e quantitativos dos tabuleiros alargados com protensão externa para a ponte 
de referência 2 para as 3 variações de comprimento. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID 
PONTE 

30m 

PONTE 

35m 

PONTE 

40m 

1.0 Demolição e remoção de revestimento betuminoso m3 33,00 40,00 53,00 

2.0 Demolição e remoção de concreto m3 9,00 9,00 12,00 

3.0 Demolição de guarda-corpo de concreto m 60,00 72,00 80,00 

4.0 Andaimes suspensos m2 384,00 448,00 512,00 

5.0 Jateamento c/ água/areia sob pressão para limpeza de superfície de concreto m2 102,00 122,00 136,00 

6.0 Apicoamento de concreto m2 102,00 122,00 136,00 

7.0 Escoramento m3 625,00 745,00 831,00 

8.0 Fornecimento e lançamento de concreto fck = 25 Mpa, com adição de 

aditivo a base de SBR tipo NITIBOND, adicionado à água na proporção 1:3 m3 98,00 117,00 131,00 

9.0 Forma de placa plastificada compensada m2 105,00 130,00 184,00 

10.0 Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-50 kg 11.524,00 14.040,00 15.065,00 

11.0 Confecção e colocação de monocordoalhas  12.7mm kg 2.615,00 3.114,00 4.228,00 

12.0 Protensão e injeção de cabos 1  12.7mm Aço CP-RB-190 un 240,00 280,00 320,00 

13.0 Resina epóxi tipo SIKADUR 32 para colagem de peças metálicas SAC 50 kg 28,00 33,00 37,00 

14.0 Fornecimento, corte e colocação de barra de aço tipo DYWIDAG  32mm, 

inclusive ancoragem e protensão kg 1.190,00 1.190,00 1.488,00 

15.0 Execução de furos em concreto  40mm, para passagem de barras tipo 

DYWIDAG  32mm un 80,00 80,00 100,00 

16.0 Fornecimento, colocação e injeção de bainhas chatas galvanizadas (19 x 

36mm) m 2.560,00 2.986,00 3.413,00 

17.0 Execução de furos em concreto 8mm e c = 50mm un 1.116,00 1.344,00 1.484,00 

18.0 Aparelhos de apoio de neoprene fretado kg 148,00 176,00 176,00 

19.0 Troca de aparelhos de apoio ud 4,00 4,00 4,00 

20.0 Fornecimento e aplicação de grout com 30% de predisco m3 14,00 17,00 19,00 

21.0 Fornecimento, fabricação, colocação e fixação de peças metálicas em aço 

SAC-50, inclusive jateamento de superfície de colagem com granalha 

metálica kg 2.703,00 2.703,00 3.380,00 

22.0 Execução de furos em concreto para passagens de feixes de monocordoalhas 

nas transversinas com 10 x 50 cm e espessura ≤ 30cm un 12,00 12,00 12,00 

23.0 Execução de pavimento asfáltico CBUQ m3 36,00 42,00 43,00 

24.0 Barreira de concreto tipo New Jersey m 76,00 86,00 96,00 

25.0 Fornecimento e colocação de dreno FG 4” x 40cm ud 20,00 24,00 26,00 

26.0 Pintura da superestrutura com super conservado P e limpeza da obra m2 875,00 1.033,00 1.164,00 
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Quadro 7.7 - Itens de serviços e quantitativos dos tabuleiros alargados com protensão externa para a ponte 
de referência 3 para as 3 variações de comprimento. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID 
PONTE 

30m 

PONTE 

40m 

PONTE 

50m 

1.0 Demolição e remoção de revestimento betuminoso m3 30,00 46,00 66,00 

2.0 Demolição e remoção de concreto m3 9,00 10,00 15,00 

3.0 Demolição de guarda-corpo de concreto m 60,00 80,00 100,00 

4.0 Andaimes suspensos m2 384,00 512,00 640,00 

5.0 Jateamento c/ água/areia sob pressão para limpeza de superfície de concreto m2 102,00 140,00 170,00 

6.0 Apicoamento de concreto m2 102,00 140,00 170,00 

7.0 Escoramento m3 625,00 850,00 1.040,00 

8.0 Fornecimento e lançamento de concreto fck = 30 Mpa, com adição de 

aditivo a base de SBR tipo NITIBOND, adicionado à água na proporção 1:3 m3 126,00 156,00 185,00 

9.0 Forma de placa plastificada compensada m2 150,00 200,00 250,00 

10.0 Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-50 kg 15.120,00 18.720,00 22.200,00 

11.0 Confecção e colocação de monocordoalhas  12.7mm kg 2.418,00 3.711,00 5.790,00 

12.0 Protensão e injeção de cabos 1  12.7mm Aço CP-RB-190 un 200,00 267,00 334,00 

13.0 Resina epóxi tipo SIKADUR 32 para colagem de peças metálicas SAC 50 kg 28,00 38,00 46,00 

14.0 Fornecimento, corte e colocação de barra de aço tipo DYWIDAG  32mm, 

inclusive ancoragem e protensão kg 1.987,00 1.987,00 2.791,00 

15.0 Execução de furos em concreto  40mm, para passagem de barras tipo 

DYWIDAG  32mm un 134,00 134,00 166,00 

16.0 Fornecimento, colocação e injeção de bainhas chatas galvanizadas (19 x 

36mm) m 2.560,00 3.413,00 4.266,00 

17.0 Execução de furos em concreto 8mm e c = 50mm un 1.116,00 1.536,00 1.855,00 

18.0 Aparelhos de apoio de neoprene fretado kg 264,00 264,00 264,00 

19.0 Troca de aparelhos de apoio ud 6,00 6,00 6,00 

20.0 Fornecimento e aplicação de grout com 30% de predisco m3 14,00 20,00 24,00 

21.0 Fornecimento, fabricação, colocação e fixação de peças metálicas em aço 

SAC-50, inclusive jateamento de superfície de colagem com granalha 

metálica kg 4.514,00 4.514,00 6.210,00 

22.0 Execução de furos em concreto para passagens de feixes de monocordoalhas 

nas transversinas com 10 x 50 cm e espessura ≤ 30cm un 10,00 10,00 10,00 

23.0 Execução de pavimento asfáltico CBUQ m3 36,00 48,00 60,00 

24.0 Barreira de concreto tipo New Jersey m 76,00 86,00 116,00 

25.0 Fornecimento e colocação de dreno FG 4” x 40cm ud 20,00 26,00 26,00 

26.0 Junta JEENE JJ 2540 m 26,00 26,00 26,00 

27.0 Pintura da superestrutura com super conservado P e limpeza da obra m2 875,00 1.181,00 1.455,00 
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Quadro 7.8 – Resumo dos custos dos tabuleiros alargados com protensão externa. 

Ponte / comprimento 

Custo total do 

tabuleiro alargado 

Custo unitário do tabuleiro 

alargado 

R$ R$ / m² € / m² 

Po
nt

e 
de

 

R
ef

er
ên

ci
a 

1 15m 361.017,00 1.880,00 724,00 

18m 398.202,00 1.728,00 666,00 

24m 503.437,00 1.639,00 632,00 

Po
nt

e 
de

 

R
ef

er
ên

ci
a 

2 30m 503.641,00 1.312,00 506,00 

35m 577.577,00 1.200,00 462,00 

40m 664.921,00 1.298,00 500,00 

Po
nt

e 
de

 

R
ef

er
ên

ci
a 

3 30m 648.103,00 1.688,00 650,00 

40m 747.313,00 1.496,00 577,00 

50m 940.450,00 1.469,00 566,00 

 

7.3. ALARGAMENTO COM VIGAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO  

7.3.1. ASPECTOS CONSTRUTIVOS  

A utilização de vigas pré-moldadas de concreto nos tabuleiros das novas pontes que são 
construídas atualmente no Brasil, tem se revelado uma boa alternativa, tanto do ponto de vista 
construtivo como econômico, para vãos de até 40m, pelo fato de garantir agilidade do processo 
construtivo pela produção em série e também pelos procedimentos utilizados para posicionar a 
viga sobre os pilares e travessas da ponte, sendo bastante empregados o içamento, a ripagem ou 
o empurramento com treliça metálica específica. 

Porém, quando se trata do alargamento do tabuleiro de uma ponte antiga, a utilização de vigas 
pré-moldadas ainda não está consolidada como uma opção usual, pois a realidade mostra que a 
quantidade de pontes alargadas por este método construtivo ainda é muito pequena, 
principalmente quando se tratam de pontes nas rodovias do interior do país, cujas distâncias 
dificultam o transporte das vigas pré-moldadas e o deslocamento dos guindastes necessários 
para posicioná-las sobre o tabuleiro. Portanto, o uso de vigas pré-moldadas em obras de 
alargamento tem sido mais aplicado a viadutos urbanos, que apresentam condições mais 
apropriadas para a fabricação, deslocamento e posicionamento de tais peças. 

É neste contexto, que se tenta mostrar a exequibilidade da utilização das vigas pré-moldadas nos 
alargamentos de pontes típicas das rodovias federais brasileiras, tomando como base os 
procedimentos construtivos e os custos finais desse método. 

A seguir um resumo da sequência construtiva para este tipo de alargamento: 

1) Colocação dos andaimes (quando necessário); 

2) Demolição dos guarda-corpos,  passeios e pavimentação existentes; 

3) Apicoamento das faces laterais e inferiores das vigas e lajes, com remoção do concreto 
desagregado; 

4) Substituição dos aparelhos de apoio conforme procedimentos descritos no projeto; 

5) Execução de furos na laje para passagem dos estribos de reforço das longarinas 
existentes; 
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6) Jateamento de água em todas as superfícies que receberão concreto projetado; 

7) Montagem de toda a armação adicional de lajes e vigas; 

8) Execução de concreto projetado nas faces inferiores de vigas e lajes; 

9) Colocação das armações da sobrelaje e concretagem convencional; 

10) Posicionamento dos novos aparelhos de apoio sobre os novos pilares do alargamento; 

11) Içamento e posicionamento das longarinas pré-moldadas sobre os trechos alargados do 
tabuleiro; 

12) Içamento e posicionamento de pré-lajes (quando existirem); 

13) Colocação de andaimes suspensos para a execução das lajes em balanço nos bordos do 
alargamento e também das lajes intermediárias quando forem moldadas no local; 

14) Colocação do suporte para apoio da laje de transição; 

15) Execução dos serviços complementares, como barreiras, alas, pavimento e pintura 
protetora nas superfícies expostas do concreto. 

Também neste método faz-se necessário estudar as extremidades da ponte após o alargamento 
pois, geralmente, a cortina existente na ponte original necessita ser ampliada e reforçada, de 
modo a cumprir a sua finalidade de contenção dos aterros na ligação ponte-rodovia e também 
servir de apoio para as duas novas alas laterais e para a implantação da laje de transição. 

Essa situação reveste-se de algumas especificidades quando o tabuleiro é constituído por 
longarinas em balanços, por causa das dificuldades de fazer a ligação dos elementos pré-
moldados com a cortina alargada, o que requer cuidados especiais nas armações adicionais que 
devem ser deixadas transversalmente nas extremidades das longarinas, de modo a permitir uma 
boa ligação com a cortina moldada no local. Cuidados especiais também são necessários para a 
realização do içamento e posicionamento das vigas por causa da possibilidade de inversões dos 
momentos. 

Quando as extremidades da ponte a alargar não são em balanço, não há grandes diferenças com 
os outros métodos estudados. 

A figura 7.6 mostra um detalhe das extremidades do tabuleiro alargado com vigas pré-moldadas 
e suas ligações com as cortinas e alas, além da laje de transição. 

De modo geral, os alargamentos de pontes com vigas pré-moldadas são feitos com vigas 
simplesmente apoiadas, mesmo quando o tabuleiro original é contínuo. Essa situação está 
exemplificada na figura 7.7 que mostra o caso de um viaduto, cujo tabuleiro original é composto 
por um caixão celular contínuo, mas foi alargado com vigas pré-moldadas simplesmente 
apoiadas, com a utilização de laje de continuidade, conforme o detalhamento na figura 6.51 do 
capítulo 6. 
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Figura 7.6 – Detalhe da extremidade da ponte com tabuleiro em balanço após o alargamento com vigas 

pré-moldadas. 

 

 

Figura 7.7 – Alargamento do tabuleiro contínuo de um viaduto com a utilização de vigas pré-moldadas 
simplesmente apoiadas e laje de continuidade. (Fonte: Projeto do autor). 

 

7.3.2. ASPECTOS ECONÔMICOS 

Tomando como base as dimensões das seções transversais obtidas das análises estruturais do 
capítulo 6, foram quantificados todos os itens de serviços necessários para a execução das obras 
de alargamento do tabuleiro para as 3 pontes de referência com a utilização de vigas pré-
moldadas, conforme discriminado nos quadros 7.9, 7.10 e 7.11. No quadro 7.12 estão incluídos 
os custos totais e unitários dos alargamentos. 
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Quadro 7.9 – Itens de serviços e quantitativos dos tabuleiros alargados com vigas pré-moldadas para a 
ponte de referência 1 para as 3 variações de comprimento. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID 
PONTE 

15m 

PONTE 

18m 

PONTE 

24m 

1.0 Demolição de guarda-corpo de concreto m 30,00 36,00 48,00 

2.0 Demolição de concreto armado m3 4,00 5,00 7,00 

3.0 Fornecimento e lançamento de concreto fck  20 MPa m3 72,00 86,00 24,00 

4.0 Demolição e remoção de pavimento betuminoso m3 15,00 14,00 24,00 

5.0 Jateamento d’água sob pressão para limpeza de superfície de concreto m2 200,00 240,00 320,00 

6.0 Apicoamento manual em superfície de concreto m2 200,00 240,00 320,00 

7.0 Concreto projetado fck  20 MPa m3 12,00 16,00 27,00 

8.0 Fornecimento, montagem e fixação de formas m2 30,00 36,00 48,00 

9.0 Execução de furos em concreto  16mm c=20cm un 300,00 960,00 480,00 

10.0 Fornecimento, corte e dobragem de aço CA-50A kg 8.640,00 10.320,00 13.800,00 

11.0 Colagem de armadura em concreto com resina epóxica tipo Sikadur 32 kg 83,00 99,00 130,00 

12.0 Andaimes suspensos para plataforma de trabalho m² 141,00 170,00 230,00 

13.0 Vigas pré-moldadas (2 repetições)     

13.1 Fornecimento e lançamento de concreto fck  30 MPa m3 10,00 12,00 20,00 

13.2 Fornecimento, montagem e fixação de formas comuns de madeira m² 60,00 79,00 149,00 

13.3 Fornecimento, corte e dobragem de aço CA-50A kg 1.400,00 1.680,00 2.800,00 

13.4 Içamento e posicionamento ud 2,00 2,00 2,00 

14.0 Aparelhos de apoio neoprene fretado kg 176,00 176,00 352,00 

15.0 Troca de aparelhos de apoio ud 4,00 4,00 4,00 

16.0 Junta JEENE JJ 2540 m 26,00 26,00 26,00 

17.0 Execução de pavimento em CBUQ m3 18,00 22,00 29,00 

18.0 Barreira de concreto armado tipo New Jersey m 46,00 52,00 64,00 

19.0 Fornecimento e colocação de dreno FG 4” x 40cm un 12,00 14,00 18,00 

20.0 Limpeza da obra e pintura da superestrutura com superconservado m² 307,00 369,00 540,00 
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Quadro 7.10 – Itens de serviços e quantitativos dos tabuleiros alargados com vigas pré-moldadas para a 
ponte de referência 2 para as 3 variações de comprimento. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID 
PONTE 

30m 

PONTE 

35m 

PONTE 

40m 

1.0 Demolição de guarda-corpo de concreto m 60,00 72,00 80,00 

2.0 Demolição de concreto armado m3 14,00 17,00 19,00 

3.0 Fornecimento e lançamento de concreto fck  20 MPa m3 73,00 79,00 96,00 

4.0 Demolição e remoção de pavimento betuminoso m3 38,00 44,00 48,00 

5.0 Jateamento d’água sob pressão para limpeza de superfície de concreto m2 842,00 1.033,00 1.138,00 

6.0 Apicoamento manual em superfície de concreto m2 842,00 1.033,00 1.138,00 

7.0 Concreto projetado fck  20 MPa m3 24,00 32,00 46,00 

8.0 Fornecimento, montagem e fixação de formas m2 429,00 443,00 488,00 

9.0 Execução de furos em concreto  16mm c=10cm un 1.890,00 2.256,00 2.588,00 

10.0 Fornecimento, corte e dobragem de aço CA-50A kg 10.220,00 11.060,00 13.440,00 

11.0 Colagem de armadura em concreto com resina epóxica tipo Sikadur 32 kg 166,00 192,00 216,00 

12.0 Andaimes suspensos para plataforma de trabalho m² 444,00 530,00 592,00 

13.0 Vigas pré-moldadas (2 repetições)     

13.1 Fornecimento e lançamento de concreto fck  30 MPa m3 31,00 39,00 74,00 

13.2 Fornecimento, montagem e fixação de formas comuns de madeira m² 276,00 350,00 552,00 

13.3 Fornecimento, corte e dobragem de aço CA-50A kg 46.500,00 5.460,00 10.350,00 

13.4 Içamento e posicionamento ud 2,00 2,00 2,00 

14.0 Aparelhos de apoio neoprene fretado kg 259,00 352,00 352,00 

15.0 Troca de aparelhos de apoio ud 4,00 4,00 4,00 

16.0 Junta JEENE JJ 2540 m 26,00 26,00 26,00 

17.0 Execução de pavimento em CBUQ m3 46,00 53,00 58,00 

18.0 Barreira de concreto armado tipo New Jersey m 76,00 86,00 96,00 

19.0 Fornecimento e colocação de dreno FG 4” x 40cm un 20,00 24,00 28,00 

20.0 Limpeza da obra e pintura da superestrutura com superconservado m² 857,00 1.033,00 1.155,00 
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Quadro 7.11 – Itens de serviços e quantitativos dos tabuleiros alargados com vigas pré-moldadas para a 
ponte de referência 3 para as 3 variações de comprimento. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID 
PONTE 

30m 

PONTE 

40m 

PONTE 

50m 

1.0 Demolição de guarda-corpo de concreto m 60,00 10,00 100,00 

2.0 Demolição de concreto armado m3 8,00 12,00 15,00 

3.0 Fornecimento e lançamento de concreto fck  20 MPa m3 32,00 42,00 51,00 

4.0 Demolição e remoção de pavimento betuminoso m3 30,00 42,00 50,00 

5.0 Jateamento d’água sob pressão para limpeza de superfície de concreto m2 400,00 528,00 672,00 

6.0 Apicoamento manual em superfície de concreto m2 400,00 528,00 672,00 

7.0 Concreto projetado fck  20 MPa m3 24,00 36,00 57,00 

8.0 Fornecimento, montagem e fixação de formas m2 60,00 80,00 100,00 

9.0 Execução de furos em concreto  16mm c=10cm un 600,00 800,00 1.000,00 

10.0 Fornecimento, corte e dobragem de aço CA-50A kg 3.840,00 5.040,00 6.120,00 

11.0 Colagem de armadura em concreto com resina epóxica tipo Sikadur 32 kg 383,00 470,00 640,00 

12.0 Andaimes suspensos para plataforma de trabalho m² 280,00 373,00 466,00 

13.0 Vigas pré-moldadas (4 repetições)     

13.1 Fornecimento e lançamento de concreto fck  30 MPa m3 19,00 45,00 77,00 

13.2 Fornecimento, montagem e fixação de formas comuns de madeira m² 186,00 339,00 590,00 

13.3 Fornecimento, corte e dobragem de aço CA-50A kg 26.040,00 47.460,00 82.600,00 

13.4 Içamento e posicionamento ud 4,00 4,00 4,00 

14.0 Aparelhos de apoio neoprene fretado kg 352,00 592,00 704,00 

15.0 Troca de aparelhos de apoio ud 6,00 6,00 6,00 

16.0 Junta JEENE JJ 2540 m 26,00 26,00 26,00 

17.0 Execução de pavimento em CBUQ m3 36,00 48,00 60,00 

18.0 Barreira de concreto armado tipo New Jersey m 76,00 96,00 116,00 

19.0 Fornecimento e colocação de dreno FG 4” x 40cm un 24,00 28,00 36,00 

20.0 Limpeza da obra e pintura da superestrutura com superconservado m² 490,00 655,00 894,00 

 
 

Quadro 7.12 – Resumo dos custos dos tabuleiros alargados com vigas pré-moldadas. 

Ponte / comprimento 

Custo total do 

tabuleiro alargado 

Custo unitário do tabuleiro 

alargado 

R$ R$ / m² € / m² 

Po
nt

e 
de

 

R
ef

er
ên

ci
a 

1 15m 238.784,00 1.244,00 479,00 

18m 276.975,00 1.202,00 463,00 

24m 313.194,00 1.020,00 393,00 

Po
nt

e 
de

 

R
ef

er
ên

ci
a 

2 30m 468.043,00 1.219,00 470,00 

35m 551.986,00 1.232,00 475,00 

40m 696.356,00 1.360,00 524,00 

Po
nt

e 
de

 

R
ef

er
ên

ci
a 

3 30m 490.140,00 1.276,00 492,00 

40m 761.060,00 1.486,00 573,00 

50m 1.152.382,00 1.800,00 694,00 
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7.4. ALARGAMENTO COM VIGAS MISTAS 

7.4.1. ASPECTOS CONSTRUTIVOS  

Entre os quatro métodos de alargamento de pontes rodoviárias estudados nesta pesquisa, o que 
utiliza vigas mistas como as novas logarinas adicionadas ao tabuleiro é, certamente, o menos 
utilizado no Brasil e, consequentemente, o mais desconhecido entre os profissionais que atuam 
em projeto e execução de pontes. 

O uso de vigas mistas nos projetos de pontes é, a exemplo das vigas de concreto pré-moldado, 
restrito às pontes novas e, mesmo assim, em escala bem reduzida, tanto é que o Brasil ainda não 
dispõe de normas específicas para tais tipos de projetos. 

Um maior conhecimento sobre a exequibilidade, seja construtiva ou financeira, da aplicação de 
vigas mistas em alargamento de pontes rodoviárias típicas, certamente proporcionará a 
possibilidade de mais uma opção que poderá ser muito útil, principalmente nos casos em que o 
tempo de execução da obra represente o fator mais importante para a escolha do método; poderá 
também ser o mais apropriado em obras nas regiões localizadas próximas às fábricas dos 
componentes metálicos, o que reduzirá os custos de transporte das vigas. 

O processo construtivo significa um elemento muito importante, pois as vigas mistas podem ser 
executadas com ou sem escoramento.  

No sistema não escorado, o perfil metálico é calculado isoladamente para suportar as cargas de 
construção e o peso próprio do concreto fresco até o mesmo adquirir a resistência adequada 
(adotada convencionalemente como 0,75fck). 

As ações variáveis e acidentais são suportadas pela viga mista. As tensões máximas de tração e 
compressão na viga mista não escorada serão a soma das tensões produzidas pelas ações 
permanentes antes da cura do concreto agindo sobre a viga de aço isolada e as tensões 
produzidas pelas ações variáveis atuando na seção mista. 

O concreto e os conectores terão então tensões instaladas, havendo ao mesmo tempo um 
acréscimo da tensão no perfil metálico. O acréscimo da deformação causado pela aplicação das 
cargas variáveis e acidentais é devido à deformação da viga mista. 

No caso do sistema escorado, o perfil de aço encontra-se apoiado no escoramento durante o 
processo construtivo, de modo que as cargas permanentes são suportadas pelo perfil mas, por 
causa do escoramento, as tensões na viga metálica e a respectiva deformação terão valores 
menores. 

Quando o concreto atinge a resistência estipulada no projeto, o escoramento pode ser retirado e 
as forças que eram transmitidas às escoras passam a ser resistidas pela viga mista. O concreto e 
os conectores passarão a ter tensões instaladas e haverá um acréscimo da tensão no perfil. A 
deformação da estrutura causada pela retirada dos escoramentos é devido à deformação da viga 
mista. As cargas variáveis e acidentais passam a ser transmitidas à viga mista de forma 
semelhante à situação da viga não escorada. 

Do que foi exposto acima, pode-se afirmar que as diferenças entre as tensões e deformações 
estão diretamente relacionadas ao sistema construtivo, se escorado ou não escorado, pois as 
cargas móveis e acidentais serão sempre suportadas pela viga mista. 

Segundo CALADO e SANTOS (2010) a construção não escorada exige uma menor quantidade 
de conectores, pois a força de corte longitudinal é função das sobrecargas, enquanto na 
construção escorada é função das cargas permanentes e sobrecargas. 
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As tensões transversais dos perfis metálicos são maiores nas vigas não escoradas, quando 
comparado às vigas escoradas, já que necessita resistir isoladamente às ações permanentes. 
Mesmo assim, o sistema não escorado é, muitas vezes, escolhido pelas seguintes vantagens: 

 Eliminação dos custos do escoramento; 

 Maior velocidade de construção pelo fato de não necessitar esperar pelo endurecimento 
do concreto; 

 Maior mobilidade de circulação sob a estrutura; 

 Menores riscos à segurança durante a execução da obra, especialmente quando se trata 
de pontes sobre rios que possam ser submetidos à enchentes periódicas que destruam os 
escoramentos. 

Tanto a análise construtiva como a análise econômica do método de alargamento com a 
utilização de vigas mistas, consideraram neste estudo o processo construtivo sem escoramento. 

Nas figuras 7.8 e 7.9 estão ilustrados resumidamente os esquemas com os modelos de execução 
escorado e não escorado. 

 

 
Figura 7.8 – Processo executivo escorado para vigas mistas. (Fonte: FABRIZZI, 2007). 

 

 

 

Figura 7.9 – Processo executivo não escorado para vigas mistas. (Fonte: FABRIZZI, 2007). 
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A seguir o resumo da sequência construtiva do alargamento do tabuleiro: 

1) Demolição dos guarda-corpos,  passeios e pavimentação existentes; 

2) Apicoamento das faces laterais e inferiores das vigas e lajes, com remoção do concreto 
desagregado; 

3) Substituição dos aparelhos de apoio conforme procedimentos descritos no projeto; 

4) Execução de furos na laje para passagem dos estribos de reforço das longarinas 
existentes; 

5) Jateamento de água em todas as superfícies que receberão concreto projetado; 

6) Montagem de toda a armação adicional de lajes e vigas existentes; 

7) Execução de concreto projetado nas faces inferiores de vigas e lajes existentes; 

8) Colocação das armações da sobrelaje e concretagem convencional; 

9) Posicionamento dos novos aparelhos de apoio sobre os novos pilares do alargamento; 

10) Içamento e posicionamento das vigas metálicas sobre os trechos alargados do tabuleiro, 
já estando incluídos os conectores e enrijecedores; 

11) Soldagem de uma das extremidades das transversinas metálicas na viga metálica e 
fixação com chumbadores da outra extremidade na longarina de concreto existente; 

12) Colocação de andaimes suspensos e formas para a execução da nova laje dos dois lados 
do alargamento do tabuleiro; 

13) Concretagem da nova laje dos dois lados do alargamento; 

14) Colocação do suporte para apoio da laje de transição; 

15) Execução dos serviços complementares, como alas, barreiras, pavimento e pintura 
protetora nas superfícies expostas do concreto. 

 

Também neste método de alargamento faz-se necessário estudar as extremidades da ponte, pois 
geralmente, a cortina existente na ponte original necessita ser ampliada e reforçada, de modo a 
cumprir a sua finalidade de contenção dos aterros na ligação ponte-rodovia, servir de apoio para 
as duas novas alas laterais e para a implantação da laje de transição. 

Quando a ponte alargada tem o tabuleiro simplesmente apoiado, as extremidades são bem 
parecidas com as das situações anteriormente estudadas, pois a laje de transição é implantada 
sobre um recorte, realizado no encontro ou, então, sobre um dente adicionado ao encontro à 
cortina existente. 

Porém, quando a extremidade da ponte é em balanço, a situação é um tanto complexa pelo fato 
de a nova cortina se apoiar na extremidade da viga mista de cada lado do tabuleiro alargado, o 
que implica em um detalhamento especial dessa ligação entre o perfil metálico e a cortina de 
concreto. Outra questão a ser considerada, é a grande quantidade de enrijecedores e diafragmas 
no balanço e na região do vão nas proximidades do apoio, para combater a flambagem lateral 
com distorção. 

A figura 7.10 mostra uma extremidade do alargamento da ponte com viga mista em balanço, 
detalhando os conectores, as transversinas e os enrijecedores metálicos, além da ligação do 
perfil metálico com a cortina de concreto. 
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Figura 7.10 – Detalhe das extremidades das pontes em balanço com alargamento com vigas mistas. 

 

7.4.2. ASPECTOS ECONÔMICOS 

No alargamento com vigas mistas foram realizadas análises e dimensionamento pelas normas 
AASHTO (usualmente utilizada no Brasil) e pelo Eurocódigo. 

Essas duas normas forneceram perfis metálicos com diferentes seções para a mesma situação de 
alargamento, devido às diferenças entre as flechas limites adotadas em cada uma das normas e, 
neste caso, a flecha limite é o parâmetro mais significativo para as dimensões das vigas mistas. 

Para efeito dos quantitativos nos quadros seguintes, foram utilizados os perfis obtidos do 
dimensionamento pela AASHTO. 

Nos quadros 7.13, 7.14 e 7.15 estão discriminados os itens de serviços para as 3 pontes de 
referência quando alargadas com vigas mistas, O quadro 7.16 mostra os resumos dos custos dos 
alargamentos. 
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Quadro 7.13 – Itens de serviços e quantitativos dos tabuleiros alargados com vigas mistas para a ponte de 
referência 1 para as 3 variações de comprimentos. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID 
PONTE 

15m 

PONTE 

18m 

PONTE 

24m 

1.0 Demolição de guarda-corpo de concreto m 30,00 36,00 48,00 

2.0 Demolição de concreto armado m3 4,00 5,00 7,00 

3.0 Fornecimento e lançamento de concreto fck  25 MPa m3 16,00 19,00 25,00 

4.0 Demolição e remoção de pavimento betuminoso m3 15,00 19,00 24,00 

5.0 Jateamento d’água sob pressão para limpeza de superfície de concreto m2 200,00 240,00 320,00 

6.0 Apicoamento manual em superfície de concreto m2 200,00 240,00 320,00 

7.0 Concreto projetado fck  25 MPa m3 12,00 16,00 27,00 

8.0 Fornecimento, montagem e fixação de formas m2 30,00 36,00 48,00 

9.0 Execução de furos em concreto  16mm c=20cm un 300,00 360,00 480,00 

10.0 Fornecimento, corte e dobragem de aço CA-50A kg 2.100,00 2.500,00 3.100,00 

11.0 Vigas e transversinas metálicas (aço ASTM A572 G.50) incluindo 

conectores, enrijecedores e soldas kg 10.085,00 15.186,00 26.727,00 

12.0 Andaimes suspensos para plataforma de trabalho m² 141,00 170,00 230,00 

13.0 Aparelhos de apoio neoprene fretado kg 176,00 176,00 352,00 

14.0 Troca de aparelhos de apoio ud 4,00 4,00 4,00 

15.0 Junta JEENE JJ 2540 m 26,00 26,00 26,00 

16.0 Execução de pavimento em CBUQ m3 18,00 22,00 29,00 

17.0 Barreira de concreto armado tipo New Jersey m 46,00 52,00 64,00 

18.0 Fornecimento e colocação de dreno FG 4” x 40cm un 12,00 14,00 18,00 

19.0 Limpeza da obra e pintura da superestrutura com superconservado m² 245,00 295,00 430,00 
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Quadro 7.14 – Itens de serviços e quantitativos dos tabuleiros alargados com vigas mistas para a ponte de 
referência 2 para as 3 variações de comprimentos. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID 
PONTE 

30m 

PONTE 

35m 

PONTE 

40m 

1.0 Demolição de guarda-corpo de concreto m 60,00 72,00 80,00 

2.0 Demolição de concreto armado m3 14,00 17,00 19,00 

3.0 Fornecimento e lançamento de concreto fck  25 MPa m3 73,00 79,00 96,00 

4.0 Demolição e remoção de pavimento betuminoso m3 38,00 44,00 48,00 

5.0 Jateamento d’água sob pressão para limpeza de superfície de concreto m2 842,00 1.033,00 1.138,00 

6.0 Apicoamento manual em superfície de concreto m2 842,00 1.033,00 1.138,00 

7.0 Concreto projetado fck  25 MPa m3    

8.0 Fornecimento, montagem e fixação de formas m2 429,00 443,00 488,00 

9.0 Execução de furos em concreto  16mm c=20cm un 1.890,00 2.256,00 2.528,00 

10.0 Fornecimento, corte e dobragem de aço CA-50A kg 10.270,00 11.060,00 13.440,00 

11.0 Vigas e transversinas metálicas (aço ASTM A572 G.50) incluindo 

conectores, enrijecedores e soldas kg 29.257,00 39.038,00 48.737,00 

12.0 Andaimes suspensos para plataforma de trabalho m² 444,00 530,00 592,00 

13.0 Aparelhos de apoio neoprene fretado kg 259,00 352,00 352,00 

14.0 Troca de aparelhos de apoio ud 4,00 4,00 4,00 

15.0 Junta JEENE JJ 2540 m 26,00 26,00 26,00 

16.0 Execução de pavimento em CBUQ m3 46,00 53,00 58,00 

17.0 Barreira de concreto armado tipo New Jersey m 76,00 86,00 96,00 

18.0 Fornecimento e colocação de dreno FG 4” x 40cm un 20,00 24,00 28,00 

19.0 Limpeza da obra e pintura da superestrutura com superconservado m² 857,00 1.033,00 1.155,00 
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Quadro 7.15 – Itens de serviços e quantitativos dos tabuleiros alargados com vigas mistas para a ponte de 
referência 3 para as 3 variações de comprimentos. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID 
PONTE 

30m 

PONTE 

40m 

PONTE 

50m 

1.0 Demolição de guarda-corpo de concreto m 60,00 80,00 100,00 

2.0 Demolição de concreto armado m3 8,00 12,00 15,00 

3.0 Fornecimento e lançamento de concreto fck  25 MPa m3 32,00 42,00 51,00 

4.0 Demolição e remoção de pavimento betuminoso m3 30,00 42,00 50,00 

5.0 Jateamento d’água sob pressão para limpeza de superfície de concreto m2 400,00 528,00 672,00 

6.0 Apicoamento manual em superfície de concreto m2 400,00 528,00 672,00 

7.0 Concreto projetado fck  25 MPa m3 24,00 36,00 57,00 

8.0 Fornecimento, montagem e fixação de formas m2 60,00 80,00 100,00 

9.0 Execução de furos em concreto  16mm c=20cm un 600,00 800,00 1.000,00 

10.0 Fornecimento, corte e dobragem de aço CA-50A kg 3.840,00 5,040,00 6.180,00 

11.0 Vigas e transversinas metálicas (aço ASTM A572 G.50) incluindo 

conectores, enrijecedores e soldas kg 22.328,00 37,559,00 55.143,00 

12.0 Andaimes suspensos para plataforma de trabalho m² 280,00 373,00 466,00 

13.0 Aparelhos de apoio neoprene fretado kg 352,00 592,00 704,00 

14.0 Troca de aparelhos de apoio ud 4,00 4,00 4,00 

15.0 Junta JEENE JJ 2540 m 26,00 26,00 26,00 

16.0 Execução de pavimento em CBUQ m3 36,00 48,00 60,00 

17.0 Barreira de concreto armado tipo New Jersey m 76,00 96,00 116,00 

18.0 Fornecimento e colocação de dreno FG 4” x 40cm un 24,00 28,00 36,00 

19.0 Limpeza da obra e pintura da superestrutura com superconservado m² 490,00 655,00 894,00 

 
Quadro 7.16 – Resumo dos custos dos tabuleiros alargados com vigas mistas. 

Ponte / comprimento 

Custo total do 

tabuleiro alargado 

Custo unitário do tabuleiro 

alargado 

R$ R$ / m² € / m² 

Po
nt

e 
de

 

R
ef

er
ên

ci
a 

1 15m 209.316,00 1.090,00 420,00 

18m 273.498,00 1.187,00 457,00 

24m 420.407,00 1.369,00 528,00 

Po
nt

e 
de

 

R
ef

er
ên

ci
a 

2 30m 669.303,00 1.743,00 672,00 

35m 816.219,00 1.822,00 702,00 

40m 970.923,00 1.896,00 731,00 

Po
nt

e 
de

 

R
ef

er
ên

ci
a 

3 30m 423.238,00 1.102,00 425,00 

40m 634.992,00 1.240,00 478,00 

50m 998.678,00 1.560,00 601,00 

 

7.5. COMENTÁRIOS SOBRE OS ASPECTOS ECONÔMICOS E CONSTRUTIVOS 

Os valores indicados nos quadros 7.4, 7.8, 7.12 e 7.16 significam quanto custariam atualmente 
no Brasil as execuções das obras de alargamento e reforço dos tabuleiros dos três tipos de 
pontes de referência deste estudo, considerando os seus comprimentos reais e as duas 
simulações de comprimentos adotadas para cada uma. 
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Os resumos dos custos foram obtidos com base nos quantitativos dos itens de serviços dos 
tabuleiros alargados para cada um dos quatro métodos (ver quadros correspondentes), 
multiplicados pelos custos unitários de tais itens, definidos pela tabela de preços do DNIT, 
considerada a tabela oficial para execução de obras de pontes das rodovias federais. Uma parte 
desta tabela está incluída nos anexos desta Tese. 

Observa-se que nos quadros de resumos constam o custo total do tabuleiro alargado e o custo 
unitário (que é o custo total dividido pela área total do tabuleiro). O custo unitário é um dos 
parâmetros mais utilizados no Brasil quando se faz uma previsão preliminar dos custos para 
uma obra de ponte, seja nova ou de alargamento. 

Os custos foram calculados com a utilização da moeda brasileira, o Real (R$), mas, na coluna 
ao lado de cada custo em Real, foi calculado o valor correspondente em Euro (€). 
Evidentemente, como já foi explicado, os valores em Euro significam apenas uma referência 
simbólica de quanto custariam as obras pela moeda europeia a partir da simples conversão 
cambial (foi considerado I€=R$2,595). É claro que os valores das obras em Euro só estariam 
corretos se os custos dos materiais, mão de obra, equipamentos e impostos que compõem os 
itens de serviços, também tivessem sido obtidos em Euro, conforme o mercado da construção 
em Portugal, ou em outro país europeu. 

 

7.5.1. COMPARAÇÃO ENTRE OS CUSTOS FINAIS 

7.5.1.1. PONTE DE REFERÊNCIA 1 

A ponte de referência 1, que representa neste estudo as pequenas pontes com um único vão, 
cujos custos de alargamento do tabuleiro para cada um dos quatro métodos estão indicados nos 
respectivos quadros, apresenta os seguintes resultados comparativos: 

Para o vão de 15m a solução mais econômica é a que utiliza vigas mistas; em segundo lugar, 
com 14% de acréscimo nos custos, estão equiparados os métodos de concreto moldado no local 
e de vigas pré-moldadas; em terceiro lugar, a solução com protensão externa, cujo custo excede 
em 72% o método melhor classificado; 

Para o vão de 18m (comprimento real da ponte), os métodos de alargamento com vigas mistas, 
vigas moldadas no local e vigas pré-moldadas praticamente se equiparam, pois a diferença 
máxima de custo entre eles foi 2,4%. A solução empregando protensão externa revelou-se 46% 
mais cara que as demais; 

Na ponte de 24m a solução mais econômica foi o emprego de vigas pré-moldadas de concreto. 
A segunda opção mais econômica foi o uso de concreto armado moldado no local com o 
acréscimo de 19%. O método que utiliza vigas mistas ficou 34% mais caro do que o primeiro da 
lista e a solução com o uso de protensão externa continuou sendo a mais onerosa, com 
acréscimo de 60% de custo, quando comparado à solução mais econômica. 

 

7.5.1.2. PONTE DE REFERÊNCIA 2 

Nessa ponte, que representa neste estudo as pontes rodoviárias com um único vão e dois 
balanços, os custos de alargamento do tabuleiro, representados nos respectivos quadros, 
possibilitam a seguinte análise comparativa: 

Na ponte com comprimento de 30m, o alargamento com vigas pré-moldadas mostrou-se o mais 
econômico. O método da protensão externa foi o segundo mais econômico, com acréscimo de 
custos da ordem de 8%. A solução com emprego de concreto moldado no local ficou 24% mais 



 

238 

 

cara que a solução melhor classificada. A solução mais onerosa foi a que utiliza vigas mistas, 
cujo acréscimo de custos ficou em torno de 43%. 

Na ponte com comprimento de 35m (comprimento da ponte real) o método de alargamento com 
protensão externa foi o mais econômico, seguido do método com vigas pré-moldadas, que ficou 
3% mais oneroso. O sistema que utiliza concreto armado moldado no local mostrou-se 36% 
mais caro e a solução com vigas mistas ficou sendo a de custo mais alto, com acréscimo da 
ordem de 52%. 

A ponte com 40m de comprimento, teve como solução mais econômica para o alargamento, a 
utilização da protensão externa, seguida do método com vigas pré-moldadas que ficou 5% mais 
caro. O sistema construtivo com concreto armado moldado no local foi o 3º mais caro, com 
acréscimo de 24% nos custos finais do alargamento. A solução mais onerosa foi a de vigas 
mistas, cujo acréscimo de custosos chegou a 46%. 

 

7.5.1.3. PONTE DE REFERÊNCIA 3 

Essa ponte representa, as Obras de Arte Especiais com tabuleiro em viga continua com dois 
tramos. Tomando como base os valores dos respectivos quadros de resumo de custos, é possível 
fazer as seguintes comparações: 

A ponte com 30m de comprimento (ponte real) tem como solução mais econômica para o 
alargamento, a que utiliza o concreto armado moldado no local. A segunda solução mais 
econômica é a de vigas mistas com acréscimo de 5% no custo final. O método que utiliza vigas 
pré-moldadas ficou em 3º lugar e representa um aumento de 21% em relação ao método mais 
econômico. A solução mais cara é a protensão externa, cujo valor chega a ser 60% mais onerosa 
de que a utilização de concreto armado convencional. 

Para a ponte com 40m de extensão o método de alargamento com concreto armado 
convencional é o mais econômico, seguido pelo método de vigas mistas que tem um acréscimo 
de 19% no custo final. O 3º lugar também é do método de vigas pré-moldadas, cujo acréscimo 
de custo é da ordem de 42%. A protensão externa neste caso tem os mesmos custos que a 
solução com vigas pré-moldadas. 

No caso da ponte com 50m de comprimento, o alargamento com concreto armado moldado no 
local também significa a opção mais econômica. A protensão externa, por sua vez, é a 2º 
solução mais econômica, mas com um acréscimo de 37% no custo final. Em 3º lugar o sistema 
construtivo com vigas mistas, cujo acréscimo no custo final é da ordem de 46%. Finalmente, a 
solução mais cara para este caso é a que emprega vigas pré-moldadas, cujo valor final excede 
em até 68% a solução mais econômica. 

 

7.5.2. COMPARAÇÃO PRELIMINAR ENTRE OS CUS TOS FINAIS QUANDO SÃO 
UTILIZADOS OS EUROCÓDIGOS 

Nos comentários sobre os tabuleiros alargados com a utilização das ações do Eurocódigo em 
6.9.4, estão explicitados os índices (em percentuais) relacionados aos acréscimos dos esforços 
nas longarinas, existentes e novas, nos tabuleiros alargados das pontes de referência quando o 
estudo estrutural foi realizado pela norma europeia. 

Tais acréscimos, tiveram como consequência um aumento nas taxas de armaduras, quando 
comparadas com as obtidas pela norma brasileira, pelo fato de não ter havido modificações nas 
seções transversais de concreto para a realização do cálculo pelas duas normas. 
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No caso do alargamento com vigas mistas, foram obtidas seções diferentes para os perfis 
metálicos, conforme calculadas pela AAHSTO ou pelo Eurocódigo, para atenderem às 
respectivas tensões e deformações. Isso certamente leva a uma redução nos custos finais quando 
o calculo é feito pelo Eurocódigo, pelo fato de as flechas limites adotadas no dimensionamento 
pela AAHSTO (L/800) terem imposto seções metálicas maiores que aquelas cujas deformações 
foram verificadas pelo Eurocódigo (L/500). 

Convém esclarecer que o valor limite L/800 é o usualmente utilizado pelos projetistas 
estruturais do Brasil para o cálculo de pontes metálicas ou mistas, embora haja muitas 
controvérsias sobre tal valor, que é considerado exagerado por alguns profissionais. 

As variações nas taxas de armaduras quando comparadas pelas normas do Eurocódigo e normas 
brasileiras (para pontes de concreto) e pela norma AAHSTO (para pontes mistas) utilizadas nos 
estudos de alargamento dos tabuleiros das pontes de referência estão indicadas no quadro 7.17. 

Porém, é importante destacar que a verificação da fadiga foi realizada apenas quando o 
dimensionamento foi realizado pelas normas brasileiras, de modo que o efeito da fadiga poderá 
contribuir para aumentar as taxas de armaduras no dimensionamento com as ações do 
Eurocódigo, o que causará modificações nos valores do referido quadro que deve ser 
considerado apenas como uma referência preliminar da comparação dos custos do alargamento 
dos tabuleiros com o uso dos sistemas normativos brasileiros e europeus. 

Na 1ª coluna, estão representados os acréscimos médios da taxa de armadura para os três tipos 
de pontes; na 2ª coluna, qual o percentual de acréscimo no custo final da obra de alargamento 
causado pelo aumento da taxa de armadura, pois a incidência da armadura no custo final varia 
conforme cada tipo de ponte e cada método de alargamento. 

Pode ser observado que as taxas de armaduras estão diferenciadas entre passivas (método de 
concreto armado moldado no local e vigas pré-moldadas) e ativas (método de protensão 
externa). No caso do método por vigas mistas, onde não houve acréscimo, e sim a diminuição 
de custos, a 1ª coluna mostra a redução no peso dos componentes metálicos e a 2ª qual a 
incidência dessa redução no custo final do alargamento. 

Deve ser esclarecido que tais índices significam valores médios e aproximados, obtidos das 
modelagens realizadas nesta pesquisa, pois o cálculo dos custos exatos só seria possível com a 
elaboração dos projetos executivos de alargamento e reforço que, evidentemente, não faz parte 
do objetivo deste estudo. 
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Quadro 7.17 – Estimativa preliminar das variações das taxas de armaduras e respectivas incidências nos 
custos finais dos alargamentos, no dimensionamento pelo Eurocódigo, quando comparados com a norma 

brasileira. 

Ponte / método de 
alargamento 

Acréscimo médio da taxa de 
armadura (%) 

Acréscimo no custo final da 
obra de alargamento (%) 

Po
nt

e 
de

  
re

fe
rê

nc
ia

 1
 

Vigas concreto 
armado 

10,0 (armadura passiva) 3,0 

Protensão 
externa 

23,0 (armadura ativa) 8,3 

Vigas  
pré-modadas 

10,0 (armadura passiva) 3,5 

Vigas mistas 
Redução de 20,0% no peso das 
peças metálicas 

Redução de 11,0% no custo final 

Po
nt

e 
de

 
re

fe
rê

nc
ia

 2
 

Viga concreto 
armado 

28,0 (armadura passiva) 9,0 

Protensão 
externa 

25,0 (armadura ativa) 9,0 

Vigas  
pré-modadas 

28,0 (armadura passiva) 8,0 

Vigas mistas 
Redução de 28,0% no peso das 
peças metálicas 

Redução de 12,5% no custo final 

Po
nt

e 
de

 
re

fe
rê

nc
ia

 3
 

Viga concreto 
armado 

7,0 (armadura passiva) 2,2 

Protensão 
externa 

35,0 (armadura ativa) 8,7 

Vigas  
pré-modadas 

7,0 (armadura passiva) 4,0 

Vigas mistas 
Redução de 25,0% no peso das 
peças metálicas 

Redução de 13,0% no custo final 
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8. CONCLUSÕES E  PERSPECTIVAS  PARA  
FUTURAS PESQUISAS 

Os estudos desenvolvidos nesta Tese forneceram uma certa quantidade de informações sobre os 
métodos de alargamento de tabuleiros das pontes rodoviárias típicas brasileiras. Tais 
informações, que até então, eram pouco conhecidas pelas comunidades técnica e acadêmica, 
foram obtidas por meio das análises estruturais, construtivas e econômicas realizadas e podem 
significar os primeiros passos de uma longa caminhada visando a evolução do conhecimento 
sobre este tema, reconhecidamente carente de pesquisas e de literatura especializada. 

É fácil constatar que a grande maioria dos estudos e publicações sobre pontes é voltada para 
obras novas, preferencialmente aquelas grandiosas, com sistemas estruturais e construtivos 
avançados. 

Mas, quase não existem informações técnicas disponíveis sobre as pontes típicas que fazem 
parte das rodovias federais, estaduais e municipais, que há décadas funcionam como elementos 
fundamentais para o desenvolvimento do país e não têm sequer as suas condições estruturais e 
funcionais analisadas periodicamente. Sabe-se, também, que uma significativa quantidade 
dessas pontes estão tendo os tabuleiros alargados para adequarem-se à atualização da malha 
rodoviária brasileira e, mesmo assim, ainda não existe uma produção do conhecimento sobre 
este tema no país. 

É nesse contexto, que os resultados deste estudo podem contribuir para melhorar a qualidade e o 
desempenho dos projetos de alargamento e reforço de pontes rodoviárias. Outra contribuição 
importante será provocar o interesse de outros pesquisadores que poderão dar continuidade, 
aprofundando ainda mais os conceitos e ampliando os resultados obtidos. 

 

8.1. CONCLUSÕES DA ANÁLISE COMPARATIVA  

As conclusões serão divididas em três partes: na primeira parte será feito o resumo dos 
resultados comparativos para os três sistemas estruturais de pontes estudados. Esta forma de 
abordagem facilitará a comparação entre os sistemas estruturais, quando submetidos aos quatro 
métodos de alargamento analisados pelas normas brasileiras. 

Na segunda parte será comentada a influência da utilização do modelo de cargas móveis do 
Eurocódigo sobre os resultados dos alargamentos das pontes de referência 

Na terceira e última parte, serão feitas as conclusões de ordem geral do estudo 

 

8.1.1. PONTE COM UM ÚNICO VÃO (PONTE DE REFERÊNCIA 1)  

Os resultados do estudo mostram que, para esse tipo de ponte, o alargamento com vigas mistas é 
o mais viável para vãos até 15m, pelo fato de apresentar bom desempenho estrutural, com uma 
distribuição de esforços no tabuleiro alargado que transfere grande parcela para as longarinas 
existentes e “alivia” os esforços e deformações nas vigas mistas. O acréscimo nos valores dos 
momentos fletores e esforços cortantes nas longarinas existentes não é significativo, atingindo o 
teto de 8%. Do ponto de vista econômico, também é a opção mais viável, pois tem os menores 
custos finais para a obra de alargamento. Outro aspecto importante a considerar é a maior 
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rapidez de construção das vigas pelo sistema não escorado, que podem ser transportadas e 
posicionadas por equipamentos de pequeno porte. 

 As opções com vigas pré-moldadas e vigas moldadas no local, mesmo sendo tecnicamente 
apropriadas, causam um aumento no custo final da ordem de 14%. A solução com o uso de 
protensão externa apresenta-se inviável, do ponto de vista econômico. 

Para o vão de 18m existe um empate sobre qual a melhor alternativa, Se concreto armado 
moldado no local, vigas pré-moldadas de concreto ou vigas mistas. Estas três opções 
apresentam desempenhos estrutural e econômico bem próximos, mas as duas últimas poderão 
vir a ser ainda mais competitivas pelo fato de prescindirem de escoramento e terem um sistema 
construtivo mais rápido e mais fácil de planejar O sistema com o uso de protensão externa é 
praticamente inviável pelo alto custo, quando aplicado a esse comprimento de vão. 

No caso da viga com vão de 24m, que está próximo do comprimento limite para as pontes de 
um único vão com vigas retas simplesmente apoiadas (sem protensão), a melhor opção é o 
alargamento com vigas pré-moldadas de concreto As demais soluções mostram-se mais custosas 
e com maiores graus de dificuldade construtiva, mesmo que os desempenhos estruturais tenham 
sido satisfatórios, quanto às verificações de estados limites de serviço e estados limites últimos. 
Neste caso, a 2ª opção mais econômica é a utilização de concreto armado moldado no local, 
com acréscimo de 19% nos custos finais. 

 

8.1.2. PONTE COM UM VÃO E DO IS BALANÇOS (PONTE DE REFERÊNCIA 2) 

Esse tipo de ponte requer uma atenção especial pelo fato de se tratar de estrutura com balanços e 
tais elementos quando se deformam, causam, muitas vezes, danos aos aterros nas ligações entre 
a ponte e a rodovia, além de danos ao pavimento e desconforto ao tráfego. 

Por isso, o deslocamento dos balanços das longarinas deve ser o menor possível. Isso, por sua 
vez, acarreta uma seção transversal com a maior inércia possível, trazendo, consequentemente 
um aumento na quantidade de materiais e nos custos finais. 

Tomando como base os resultados obtidos das analises estruturais e econômicas, é possível 
concluir que a solução mais apropriada para o alargamento da ponte de 30m (um vão de 20m + 
2 balanços de 5m) poderá ser a utilização de vigas pré-moldadas de concreto ou a aplicação de 
protensão externa. Mesmo considerando que os custos finais da 2ª solução sejam 8% superiores, 
tal diferença poderá ser compensada pela não execução de novos pilares (desde que as 
fundações dos pilares existentes não precisem de grande reforço) e de novas longarinas. Outra 
vantagem da protensão externa para esse tipo de ponte é um melhor controle da deformação nos 
balanços e até a diminuição da fissuração das longarinas existentes, pelo efeito da força de 
protensão. 

Para essa mesma ponte, a solução que emprega vigas de concreto armado moldado no local fica 
24% mais cara, mesmo sendo muito utilizada na região Nordeste do Brasil, nas épocas em que 
os leitos dos rios estão secos e permitem a execução de escoramentos mais econômicos e sem 
maiores riscos de serem destruídos pela correnteza. 

O alargamento com o uso de vigas mistas fica, neste caso, praticamente inviável pelo alto custo, 
se comparado à solução mais econômica (43% de acréscimo) Isso se deve à maior seção dos 
perfis e à grande quantidade de peças metálicas e de soldas, que são utilizadas nos enrijecedores 
e diafragmas para combater a flambagem lateral com distorção nos balanços das longarinas e 
nos trechos dos vãos que estão sob a influência do momento fletor negativo. 
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Para a ponte com 35m (um vão de 23m e dois balanços de 6m), que representa o comprimento 
real da ponte de referência 2, a melhor alternativa de alargamento é o uso de protensão externa, 
pelos motivos que foram citados no caso da ponte anterior. Também neste caso, existe uma 
grande proximidade com o método de alargamento com vigas pré-moldadas de concreto, cujo 
acréscimo no custo sobre a 1ª alternativa é de apenas 3%. Porém, a solução com protensão 
externa tem um desempenho estrutural mais satisfatório. 

Os métodos com o emprego do concreto armado convencional (36% mais caro) e com vigas 
mistas (22% mais caro), tornam-se pouco competitivos do ponto de vista econômico. No 1º caso 
devido à grande densidade de armadura de flexão e cisalhamento nos balanços e, no segundo, 
pelo alto custo das peças metálicas (enrijecedores e diafragmas) para combater a flambagem 
lateral por distorção causada pelo momento negativo. 

A 3ª ponte, com 40m (vão de 25m + 2 balanços de 7,50m) também tem como melhor alternativa 
de alargamento a utilização da protensão externa, pelos motivos já citados nas duas pontes 
anteriores, mas que se tornam ainda mais evidentes neste caso, que se caracteriza por apresentar 
balanços e vão com comprimentos no limite do concreto armado convencional, o que confirma 
o conceito da maior viabilidade do concreto protendido para vãos a partir de 25m. 

Quanto ao balanço com 7,50m, a deformação é mantida no limite aceitável pelo efeito da 
protensão. 

Para este comprimento de ponte, a solução de alargamento com vigas pré-moldadas de concreto 
armado também é bastante competitiva (é apenas 5% mais cara), porém, ao se considerar o 
desempenho estrutural, o método da protensão externa é bem mais eficiente. 

A exemplo dos casos anteriores, os métodos com emprego de vigas de concreto armado 
convencional e de vigas mistas mostram-se pouco competitivos, pelo fato de ficarem 24% e 
46% mais caros. 

 

8.1.3. PONTE COM DOIS VÃOS IGUAIS (PONTE DE REFERÊNCIA 3) 

Este tipo de obra tem uma alta incidência entre as pontes existentes nas rodovias brasileiras, de 
modo que também pode ser considerada uma referência para os estudos preliminares de 
tabuleiros com longarinas continuas de concreto armado. 

O estudo da ponte de 30m (2 tramos de 15m), que representa o comprimento real da ponte de 
referência 3, concluiu que a melhor alternativa para o alargamento do tabuleiro é o método de 
concreto armado convencional moldado no local. Nas pontes cujos comprimentos foram 
simulados para 40m (2 tramos de 20m) e 50m (2 tramos de 25m) este sistema também resultou 
como sendo o mais apropriado, tanto pela melhor distribuição dos momentos e cortantes na 
nova grelha, como pela equivalência dos custos unitários finais (R$ / m²) do alargamento. (A 
variação de custos entre os 3 comprimentos de pontes é, no máximo, 2%). 

Os outros três métodos de alargamento tiveram as seguintes classificações de viabilidade por 
comprimento de ponte: 

O método de alargamento com vigas mistas é o segundo mais viável para as pontes de 30m e 
40m, porém, muito mais competitivo no caso da ponte de 30m, pelo fato de utilizar perfis 
metálicos com menores pesos, e consequentemente, custos mais baixos. Convém lembrar que as 
vigas mistas são simplesmente apoiadas. 

No caso da ponte com 50m, a solução com vigas mistas não é mais competitiva pelo grande 
acréscimo no custo final do alargamento (46%). O alargamento com vigas pré-moldadas de 
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concreto armado mostrou-se razoavelmente caro e, por isso, só deve ser utilizado em situações 
específicas que justifiquem o aumento do custo da obra como por exemplo, a impossibilidade 
operacional ou construtiva da utilização dos outros métodos. 

Por fim, o método da protensão externa que se torna inviável para a ponte com dois vãos de 15m 
(60% mais caro) diminui a diferença para 43% no caso das pontes com dois vãos de 20m e 
mostra-se um pouco mais competitivo para as pontes com dois vãos de 25m, mesmo com um 
percentual de custo 37% superior, se comparado com o concreto armado convencional. 

O quadro 8.1 mostra o resumo das melhores opções para o alargamento do tabuleiro das 3 
pontes de referência com base no estudo comparativo realizado, cujas conclusões foram agora 
comentadas. Nos casos onde estão indicados mais de um método é porque a diferença de custos 
entre eles é inferior a 10% e poderá ser compensada conforme as peculiaridades de cada projeto, 
que poderão incluir os equipamentos ou outras referências de custos que sejam diferentes das 
utilizadas no estudo.  

 

Quadro 8.1 – Resumo das melhores opções para os métodos de alargamento. 

Obra de arte 

especial 
Comprimento  

Melhor método de alargamento  

obtido no estudo 

Ponte de 

Referência 1 

15m Vigas mistas 

18m 

Concreto armado moldado no local 

Vigas pré-moldadas 

Vigas mistas 

24m Vigas pré-moldadas 

Ponte de 

Referência 2 

30m 
Vigas pré-moldadas 

Protensão externa 

35m 
Protensão externa 

Vigas pré-moldadas 

40m 
Protensão externa 

Vigas pré-moldadas 

Ponte de 

Referência 3 

30m 
Concreto armado moldado no local 

Vigas mistas 

40m Concreto armado moldado no local 

50m Concreto armado moldado no local 

 

8.2. CONCLUSÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DO MODELO  DE CARGA DO  
EUROCÓDIGO  

Além das conclusões diretamente relacionadas à análise comparativa entre os quatro métodos de 
alargamento aplicados às três pontes de referência, é importante que também sejam 
apresentadas as conclusões relacionadas à utilização das normas do Eurocódigo, e às 
repercussões das mesmas nos resultados obtidos. 

No caso da utilização do Eurocódigo, chegou-se à conclusão que, mesmo com o acréscimo nos 
esforços causados pelos valores característicos do modelo LM1 do sistema normativo europeu, 
não há uma inviabilidade estrutural e econômica quando o referido modelo é aplicado aos casos 
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de alargamento aqui estudados. Um indicativo desta conclusão pode ser observado no quadro 
7.17 do capítulo anterior, que explicita os custos finais dos tabuleiros alargados quando 
calculados com o modelo LM1 (com a redução de 20% nas cargas concentradas e 
uniformemente distribuídas na pista teórica 1). 

Os acréscimos nos custos finais estimados no referido quadro não são significativos para os 
padrões construtivos brasileiros e devem-se basicamente às taxas de armaduras quando as 
seções foram dimensionadas para os esforços das ações do Eurocódigo.  

Ou seja, é possível concluir que as cargas móveis do modelo LM1 são mais realistas e mais 
adequadas do que as cargas móveis da norma brasileira NBR-7188(1884). Já incluem a 
amplificação dinâmica e não produzem esforços muito maiores, podendo até se equipararem ou 
serem superados para grandes comprimentos de vãos por causa da elevada carga de 5KN / m² da 
norma brasileira em todo o tabuleiro, fator que influencia bastante o momento fletor, que varia 
conforme uma função do segundo grau para cargas uniformemente distribuídas. 

 

8.3. CONCLUSÕES GERAIS 

De modo geral, os resultados obtidos neste estudo permitem as seguintes conclusões: 

 Em nenhum dos quatro métodos de alargamento foi observada alguma inconsistência de 
ordem estrutural que viesse a inviabilizar a sua utilização prática; 

 A utilização de cada um dos métodos, depende fundamentalmente do sistema estrutural 
e do comprimento do vão da ponte a alargar. Isso está mostrado no quadro 8.1, no qual, 
cada um dos quatro métodos pode ser considerado como sendo a melhor opção, 
dependendo da tipologia da ponte, podendo até existirem duas, ou até três, opções que 
atendam de forma satisfatória, seja por meio de custos mais baixos ou de maior 
conveniência para a utilização de determinado processo construtivo; 

 Além dos fatores já relacionados, a melhor opção para o alargamento do tabuleiro 
também vai depender do tipo de intervenção que será necessária fazer nas fundações, o 
que não foi objeto deste estudo. Um exemplo claro é quando a utilização da protensão 
externa for considerada a melhor alternativa para o alargamento, mas terá que ser feito 
um grande reforço nos pilares e fundações existentes. Nesse caso, será imprescindível 
comparar o custo final da obra de reforço e alargamento com protensão, com os custos 
finais das outras soluções que terão novos pilares e fundações, mas que talvez não 
necessitem reforçar as fundações existentes. 

 O alargamento com vigas mistas significa a opção menos indicada para pontes com 
extremidades em balanços. Mesmo assim, se for imprescindível o uso de vigas mistas, 
os comprimentos dos balanços não deverão exceder 15% dos comprimentos dos vãos 
adjacentes (CALADO e SANTOS, 2010). No caso deste estudo, os valores dos 
balanços para as três variações de vão da ponte de referência 2 excederam tais limites 
que deveriam ser os seguintes: 

Ponte com 30m (vão = 20m). O balanço tem 5m e deveria ter até 3m. 

Ponte com 35m (vão = 23m). O balanço tem 6m e deveria ter até 3,45m. 

Ponte com 40m (vão = 25m). O balanço tem 7,5m e deveria ter até 3,75m. 

 Atualmente, o custo final no Brasil para construir uma ponte nova convencional de 
concreto com vãos aproximados aos das pontes de referência é algo em torno de 
R$3.800,00 por m² de tabuleiro, dos quais aproximadamente 45% correspondem à 
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superestrutura e aproximadamente 55% referem-se à infraestrutura (dependendo do tipo 
de fundação). 

Sendo assim, é possível concluir que dos 36 casos de alargamento de tabuleiro 
analisados nesta Tese (12 para cada ponte de referência), 30 tiveram valores inferiores 
ao custo de um tabuleiro novo, cinco tiveram valores superiores e um teve valor 
semelhante. Houve situações em que o custo do tabuleiro alargado representou 60% do 
valor de um tabuleiro novo, o que mostra a viabilidade econômica da aplicação dessas 
soluções. 

Mesmo assim, esta é uma conclusão que deverá ser considerada apenas como um 
indicador para efeitos decisórios, pois o custo final do alargamento irá sempre depender, 
também, dos custos das obras de reforço que se fizerem necessárias nas fundações e 
pilares existentes. Também deverá ser considerada pelo proprietário da obra a 
alternativa de substituição da obra existente por uma nova ponte, caso a relação custo / 
benefício se mostre desfavorável para o alargamento. A substituição só será viável se 
existirem condições operacionais favoráveis para não interromper o tráfego durante as 
obras de construção da nova ponte, que dependerão da possibilidade de execução de 
ponte provisória, da existência de desvios nas proximidades ou de outras alternativas. 

 

8.4. SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  

Esta Tese tem como um dos principais objetivos a ampliação do conhecimento que se tem 
atualmente sobre um tema que engloba ao mesmo tempo os conceitos de durabilidade e vida 
útil, análise das condições de estabilidade, reforço e alargamento de pontes existentes. Tudo isso 
e ainda os conhecimentos sobre procedimentos e custos de construção. 

Ou seja, existe um campo muito amplo a ser explorado por meio de futuros estudos e pesquisas 
que, certamente, irão produzir resultados que poderão ampliar e aperfeiçoar os que foram 
obtidos neste trabalho. Poderão até desenvolver outros métodos construtivos de alargamento 
que ainda não foram estudados. 

Com base nestas considerações, são feitas as sugestões seguintes para o desenvolvimento de 
futuras pesquisas sobre este tema: 

 Monitoração, com a ajuda de instrumentação, de pontes já alargadas pelos métodos 
estudados, visando obter dados reais sobre o desempenho estrutural e funcional das 
obras, por meio da medição de deformações, análise de vibrações, observação do 
trabalho conjunto dos materiais originais com materiais novos e os efeitos da retração e 
fluência no tabuleiro alargado. Especial atenção deverá ser dada ao estudo da fadiga nos 
tabuleiros alargados; 

 Aplicação de provas de cargas em pontes existentes, antes e depois de serem alargadas, 
de modo a permitir a análise da estrutura em serviço e obter informações importantes 
que irão contribuir para o aperfeiçoamento dos projetos de alargamento e reforço das 
pontes antigas; 

 Desenvolvimento de estudos, tanto no setor acadêmico como no setor produtivo, 
visando viabilizar a edição de normas e procedimentos destinados exclusivamente à 
análise, projeto e avaliação de estruturas de pontes existentes. Isso irá contribuir para o 
estabelecimento de um processo decisório mais realista e consistente sobre os tipos de 
intervenções a serem feitas, como por exemplo: quando reforçar, quando alargar ou até 
quando demolir e substituir uma ponte. Atualmente, tais decisões são tomadas sem 
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maiores embasamentos técnicos, prevalecendo sempre os interesses políticos e 
comerciais; 

 Estudo dos efeitos de cada um dos métodos de alargamento sobre fundações existentes, 
pelo fato de tais componentes exercerem uma importante função na ponte alargada, de 
tal modo que em determinadas situações a opção por um determinado método de 
alargamento poderá estar condicionada à necessidade e ao tipo de reforço estrutural nas 
fundações; 

 Avaliação das condições de estabilidade das pontes brasileiras também por meio de 
estudos probabilísticos, pois os atuais critérios de avaliação da segurança, geralmente 
feitos apenas pelas normas e procedimentos para o dimensionamento de pontes novas, 
podem conduzir a resultados tais que determinadas pontes que não cumprem os 
requisitos desses regulamentos possam apresentar níveis de confiabilidade aceitáveis; 

 Revisão da norma brasileira NBR-7188/84 - carga móvel em ponte rodoviária e 
passarela de pedestres, visando adequá-la às condições atuais de tráfego das rodovias 
brasileiras, a partir de calibragens realistas à exemplo das realizadas para definir as 
ações variáveis do Eurocódigo, que produzem os efeitos mais próximos do tráfego real 
nos países europeus e incluem a amplificação dinâmica; 

 Revisão da Norma brasileira NBR 9452 – Vistorias de Pontes e Viadutos de Concreto, 
de modo a adequá-la às atuais condições requeridas para a realização de inspeções, 
especialmente no que se refere a um maior rigor com os componentes responsáveis pela 
incidência das patologias que mais contribuem para a redução das condições de 
estabilidade e da vida útil. 

 Estudos para implantar e / ou aperfeiçoar sistemas de manutenção e gestão de pontes 
nas rodovias brasileiras, nos âmbitos federal, estaduais e municipais, tendo em vista que 
a falta de conservação significa a principal causa dos problemas relacionados à redução 
da segurança das pontes antigas. Isso foi constatado nas duas pesquisas (sobre grau de 
risco e condições de estabilidade) realizadas pelo autor, cujos resultados estão no 
capítulo 5 desta Tese. O problema da falta de conservação aumenta significativamente 
os custos de recuperação, reforço e alargamento de tal modo que muitas vezes 
inviabiliza tais intervenções e a própria preservação da ponte. 
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