Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Alain Bertrand

Processos de Reforço de Obras de Arte Especiais com Ênfase em
Protensão Externa

São Paulo
2018

Alain Bertrand

Processos de Reforço de Obras de Arte Especiais com Ênfase
em Protensão Externa

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo - IPT, como parte dos requisitos para a
obtenção do título de Mestre em Habitação:
Planejamento e Tecnologia.

Data da aprovação ____/_____/_______

___________________________________
Prof. Dr. Ercio Thomaz (Orientador)
Mestrado Habitação: Planejamento e
Tecnologia

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Ercio Thomaz (Orientador)
Mestrado Habitação: Planejamento e Tecnologia
Prof. Dr. Ricardo Leopoldo e Silva França (Membro)
USP – Universidade São Paulo
Dr. Daniel Mariani Guirardi (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

ada

Alain Bertrand

Processos de Reforço de Obras de Arte Especiais com Ênfase
em Protensão Externa

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo – IPT, como parte dos requisitos para a
obtenção do título de Mestre em Habitação:
Planejamento e Tecnologia.
Área de Concentração: Tecnologia de Construção
em Edifícios - TCE
Orientador: Prof. Dr. Ercio Thomaz

São Paulo
Novembro/2018

ada

ada

DEDICATÓRIA

A Regina, Fernando e Janaina de quem tanto me afastei para cumprir as obrigações e
concluir o que era necessário. A minha mãe, a meu pai (in memoriam) e às ricas recordações
que o mantém sempre tão próximo e me estimulam a produzir o melhor.

ada

AGRADECIMENTOS

A meus pais, tios e avós cuja retidão e dedicação sempre foram modelos para a
formação do caráter e a compreensão de que a nossa evolução é fruto de muito trabalho.
Aos excelentes profissionais que em algum momento cruzaram meu caminho, pessoas
que tanto me ensinaram, estiveram ao meu lado, confiaram e foram parceiros em tantos
desafios, dentre os quais não poderia deixar de citar: Lauro Antonio Vieira Ramos, Leonardo
Aires Tiltscher, Julio Timerman, Celso Coracini e Mitsuo Iada.
A Adriana Falcochio Rivera que tanto me incentivou a iniciar este mestrado e aos
inúmeros mestres e colegas parceiros nesta jornada no IPT.
Ao Prof. Dr. Ercio Thomaz, orientador desta jornada, que me instigou a procurar novos
caminhos e a fazer novas descobertas.
A Profa. Dra Iris Galdino, que com todo seu carinho me auxiliou com a revisão final.

ada

RESUMO

O Brasil possui uma extensa malha rodoviária onde estão implantadas inúmeras Obras
de Arte Especiais, sendo a sua maioria em concreto armado e protendido. Ao longo de
décadas, o gerenciamento da manutenção dessas estruturas foi deixado em segundo plano;
nos últimos 20 anos, entretanto, com os próprios órgãos federais e estaduais, ou por meio de
concessionárias privadas, as rodovias e suas estruturas têm passado por atualização de
geometria, funcionalidade e capacidade estrutural, tendo sido incorporado também um
detalhado programa de manutenção das estruturas. Para o gerenciamento das Obras de Arte
Especiais e sua atualização funcional são considerados mecanismos de deterioração,
medidas preventivas, tecnologias referentes a ensaios disponíveis e técnicas de recuperação,
também questões relativas aos níveis de inspeção e intervenção. No tocante aos reforços
estruturais, são apresentadas diversas técnicas e tecnologias disponíveis para a realização
das adequações necessárias às estruturas; hoje em dia, o sistema mais utilizado é o de
protensão externa. Neste trabalho, o estudo sobre protensão externa concentra-se sobretudo
em dois trabalhos acadêmicos, analisando-se os modelos de cálculo e os resultados dos
ensaios com vistas à elaboração de projetos de reforço. Por fim, alguns casos peculiares de
reforço estrutural de Obras de Artes Especiais ilustram algumas das técnicas e soluções
discutidas.

Palavras-Chave: Obras de Arte Especiais; Pontes; Viadutos; Passarelas; Reforço; Inspeção;
Estruturas e Protensão externa.
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ABSTRACT

Strengthening bridges process emphasizing external tendons
Brazil has an extensive road network where many bridges have been implanted, most
of them made in reinforced and prestressed concrete. Over decades, the maintenance
management of these structures has been left in the background; however in the last 20 years
through the federal and state agencies themselves, or through private concessionaires, the
highways and their structures are being updating of geometry, functionality and structural
capacity. Also it has been incorporated a detailed maintenance program of these structures.
To carry out the management of the bridges and their functional updating, mechanisms of
deterioration, preventive measures, technologies related to available tests and recovery
techniques are considered, as well as questions related to levels of inspection and
intervention. About structural strengthening, a number of available techniques and
technologies were presented for carrying out the necessary structural adjustments; nowadays
the system that is more used is the external post-tension. The strengthening with external
tendons study is improved through the analysis of two academic papers, focusing the results
of the tests in order to elaborate strengthening designs. Finally, some peculiar cases of
structural strengthening of bridges, already performed, illustrate some of the techniques and
solutions previously presented.

Keywords: Bridge; Viaduct; Footbridge; Strengthening; Inspection; Structure, External tendons
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1

INTRODUÇÃO
As estruturas de concreto armado têm-se mostrado um exemplo no quesito

durabilidade e, devido à sua longa vida útil, por vezes somos levados a crer que, a
menos que haja algum evento de depredação ou acidente, essas estruturas seriam
eternas. Paralelamente à mudança e adequação do uso, porém, a necessidade de
manutenção e reforço é uma realidade cada vez mais presente em nossas
estruturas.
No caso das Obras de Arte Especiais1, o gerenciamento referente à
manutenção, alteração de uso, atualização de carregamento e reforço das
estruturas passou a ser tratado de uma forma mais adequada com o advento das
concessões de rodovias iniciado na segunda metade da década de 1990. Os
estudos e a qualidade dos projetos com esse escopo têm evoluído bastante nos
últimos 20 anos (1998-2018).
Neste gerenciamento, toda estrutura deve ser vistoriada periodicamente ao
longo de sua vida útil, procedendo-se pequenos reparos corriqueiros, requisito
básico para sua manutenção e conservação. Para a tomada de decisão quanto a
um reforço ou uma adequação geométrica ou de carregamento, é necessária a
elaboração de uma inspeção mais criteriosa, pesquisa sobre projetos originais,
execução de ensaios para a caracterização geométrica, dos materiais, estado de
conservação entre outros.
Hoje estão disponíveis algumas técnicas para o reforço da superestrutura:
envelopamento das vigas, execução de sobrelaje, protensão externa, colagem de
placas metálicas ou fibras de carbono entre outras.
No tocante à fundação, os reforços normalmente têm sido realizados por
acréscimo de seção em fundações rasas ou implantação de novas estacas,

1

também conhecidas como OAEs, são estruturas que podem ser

classificadas como pontes, pontilhões, viadutos ou passarelas (ABNT, 2016 – NBR
9452)
ada
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solidarizadas à estrutura antiga e, por vezes, também por alteração do
carregamento da fundação com protensão das travessas.

1.1

OBJETIVOS
Apresentar o estado da arte sobre o gerenciamento de estruturas de Obras

de Arte Especiais com foco no reforço com protensão externa
Apresentar a descrição de alguns projetos de reforço de Obras de Arte
Especiais que ilustrem características distintas de obras convencionais em diversas
concepções possíveis de reforço.

1.2

MÉTODO DE TRABALHO
O trabalho foi inicialmente desenvolvido por pesquisa bibliográfica sobre o

assunto e matérias correlatas em livros, apostilas, normas e trabalhos acadêmicos.
As informações pertinentes foram organizadas, procedendo-se então à
análise crítica a respeito dos itens elencados como de interesse para o trabalho em
questão.
Ao final, após validação e revisão dos conceitos elencados, apresentam-se
casos de obras em diversos pontos do território nacional que exemplificam
situações de reforço das estruturas em condições distintas.

1.3

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
No Capítulo 2 será apresentado breve histórico sobre o processo de

normatização e a evolução na construção de pontes no Brasil além da evolução
histórica das rodovias brasileiras e os carregamentos das Obras de Arte Especiais
contextualizando sua evolução com a história do país, suas políticas relativas ao
transporte e sua importância.
No Capítulo 3 serão tratados os mecanismos de deterioração nas pontes de
concreto e as medidas preventivas capazes de evitar ou minimizar o aparecimento
das patologias.

ada
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No Capítulo 4 serão abordadas as normas de inspeção de Obras de Arte
Especiais no Brasil, Europa e Estados Unidos; apresenta-se a revisão bibliográfica
sobre o tema, descrevendo a evolução desses documentos até o estado da arte
atual. Serão abordados os diversos tipos de inspeção prescritos pela NBR
9452/2016 explicitando a aplicabilidade de cada uma e sua importância no
gerenciamento, recuperação, reforço, alargamento ou sinistro.
No Capítulo 5 serão descritos os principais documentos, pesquisas e
levantamentos necessários para subsidiar projetos de intervenção nas estruturas.
No Capítulo 6 serão apresentadas considerações sobre as principais
intervenções em obras atingidas por algum tipo de desgaste, apresentando-se as
principais técnicas de recuperação e reforços nas estruturas.
No capítulo 7 serão expostas e analisadas pesquisas referentes a reforço de
estruturas com protensão externa em vigas de concreto armado.
Por fim, no Capítulo 8 haverá a exposição de algumas obras executadas
ilustrando características peculiares do reforço de cada uma.
No Capítulo 9 estão as conclusões do trabalho, recomendações e sugestões
para outros estudos.
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2

ASPECTOS HISTÓRICOS
Para melhor compreensão dos motivos que levam ao reforço de estruturas,

será apresentado um breve histórico da evolução das normas, do concreto, das
rodovias e das pontes.

2.1

HISTÓRIA DA NORMALIZAÇÃO
A especificação técnica mais antiga considera-se como a passagem no livro

do Gênesis (6:14-16) quando Deus descreve a Noé as características que
deveriam ter a arca que esse deveria construir.
Segundo a ABNT (2011), ao longo da história, parte do conhecimento foi
perdida em virtude da falta de domínio da escrita ou pela restrição em sua
divulgação pelos monarcas. Durante a Renascença, desenhos como os de
Leonardo Da Vinci, embora apresentassem grande conhecimento sobre mecânica,
não eram viáveis em seu tempo. O primeiro registro de detalhamento coerente num
ramo tecnológico que se tem é De Re Metallica, em 1556, de Georgius Agricola
(pseudônimo de Georg Bauer), tratando das aplicações da força motriz dos
moinhos ao bombeamento de água e ar para mineração. Outros trabalhos similares
se seguiram, mas com menos precisão técnica. Foi apenas no final do século XVIII
que, por intermédio do movimento Iluminista, os enciclopedistas voltariam a
apresentar trabalhos com a mesma qualidade técnica de Agricola, às vésperas da
Revolução Industrial.
No final do século XIX, nos Estados Unidos, a American Standard for Testing
and Materials – ASTM (1998) descreve que os motivos para sua fundação em 1898
estavam relacionados com a qualidade do aço. No início da Revolução Industrial,
construtores de locomotivas, máquinas a vapor e trilhos perceberam que não
podiam mais confiar nas experiências dos séculos passados em virtude da
utilização de materiais então revolucionários. A ferrovia preferia utilizar aço
britânico que, embora mais caro, era confiável. Uma das primeiras normas da sua
história foi “Aço estrutural para pontes” aprovada na reunião anual de 1901 e, em
1902, já havia estudos para normalizar o uso de cimentos.
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De acordo com a ABNT (2011), a American National Standards Institute
(ANSI) seria criada apenas em 1918 e, em 1928, a ASA (American Standards
Association). Em seguida, foram criadas em 1917 na Alemanha a NADI (Normen
Ausschuss der Deutschen Industrie) visando abastecer à demanda dos exércitos
no final da Primeira Guerra Mundial – hoje intitulada DIN (Deutsches Institut für
Normung), a AFNOR (Associacion Française de Normalisation) na França e, em
1919, na Inglaterra a BSI (British Standards) (HERNANDEZ,2012).
Conforme a ABNT (2011), o Brasil trilhou caminhos distintos da Europa e
dos Estados Unidos. A criação da ABNT em 1940, na época da II Guerra Mundial,
voltou–se para a construção civil, mais especificamente para as estruturas de
concreto, campo em que avançamos de modo pioneiro e relativamente autônomo
provocado pelas discrepâncias dos ensaios dos laboratórios nacionais.
De acordo com a Fédération Internationale du Béton (2002), após o final da
II Guerra Mundial, teríamos a criação dos organismos internacionais: a ISO
(International Organization for Standardization) que passaria a funcionar a partir de
fevereiro de 1947 com sede em Genebra/Suíça; em 1952 houve a fundação da FIP
(Fédération Internationale de la Précontrainte) na França e, em 1953, o CEB
(Comité Européen du Béton) também na França. Em 1998, a FIP e o CEB seriam
fundidos dando origem à FIB (Fédération Internationale du Béton).

2.2

HISTÓRIA DAS PONTES NO BRASIL E NO MUNDO
De acordo com a Air France (1998), as primeiras pontes datam de 4.000 a

5.000 anos, construídas em pedra, madeira e cordas (ou cipós), com o início da
civilização humana. Os primeiros registros de estruturas de pontes sobre o Rio
Nilo, no Egito, e Eufrates na Mesopotâmia. Ao longo da história, estruturas foram
instrumentos de conquistas de território, de ligação comercial e de guerra tendo a
tecnologia de sua construção evoluído bastante durante o Império Romano (776
a.C a 453 d.C), retomando seu desenvolvimento após a Renascença (séc. XV).
O concreto somente seria patenteado em 1855 e, em 1875, Joseph Monier
constrói a primeira ponte em concreto armado no Castelo de Chezelet (THOMAZ
2010) com largura de 4,25m e comprimento de 13,80 (Figura 01).
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No Brasil, o documento mais antigo descoberto sobre pontes de concreto
refere-se à Ponte da Fazenda Modelo sobre o Rio Camanducaia na cidade de
Amparo, datada de 1911; entretanto há indícios desse tipo de construção no
Estado de Minas Gerais em 1910 (VASCONCELOS 2012).
Figura 01 – Le Pont du Château de Chazeler

Fonte: Thomaz (2010)

Ainda no Brasil, a Ponte de Herval posteriormente denominada Ponte Emílio
Baumgart foi, em 1930, a precursora do método de balanços sucessivos, antes
mesmo da utilização de protensão. A Ponte do Galeão no Rio de Janeiro,
inaugurada em 1949, foi a primeira ponte em concreto protendido das Américas
com vão de até 43,40m, tornando-se a maior ponte em concreto protendido no
mundo tanto em área quanto em comprimento (7.590m² e 370m de comprimento).
Diferentemente de demais tecnologias, é possível observar-se que as datas
demonstram que o Brasil esteve muito próximo das modernas tecnologias, e às
vezes à frente delas, voltadas ao concreto armado, protendido, e aos métodos
construtivos de pontes.

2.3

EVOLUÇÃO DAS RODOVIAS E CARREGAMENTOS DE PONTES NO BRASIL
No Brasil, a cultura dos indígenas não abrangia a construção de estradas

como os Astecas e Incas, tampouco a exploração do pau-brasil ou do açúcar
influenciaram sua construção, visto que eram utilizadas as vias fluviais. Durante o
Ciclo do Ouro em Minas Gerais, no séc. XVIII, iniciou-se a utilização de alguns
ada
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caminhos e apenas com o Ciclo do Café construíram-se algumas estradas para
facilitar o acesso ao Porto de Santos, havendo preferência pelas estradas de ferro
(SENÇO, 2008).
Segundo o mesmo autor, o primeiro automóvel teria chegado ao Brasil em
1871 em Salvador; a São Paulo, o primeiro veículo automotor chegaria em 1893.
Em 1908 teriam sido realizadas as primeiras viagens: Rio – São Paulo em cerca de
40 dias, São Paulo – Santos em 36 horas e São Paulo – Jundiaí em 10 dias.
Durante o mandato do Presidente da República, Washington Luiz (1920 a
1924), foi desenvolvido o programa de construção de então incríveis 1.600 km de
rodovias. Em 1928, houve recuperação e ampliação do caminho do Rio de Janeiro
a Petrópolis com oito metros de largura, permitindo velocidade de até 20 km/h,
tendo recebido, no dia seguinte à sua inauguração, quase dois mil veículos.
A antiga ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo, hoje incorporada pela
Rodovia Presidente Dutra, foi inaugurada em 1928 permitindo reduzir o tempo de
viagem para dez a doze horas. Duplicada em 1931, sofreu melhorias em seu
traçado na década de 1950, permitindo realizar a viagem em apenas 6 horas.
Na década de 1930, em substituição ao já obsoleto Caminho do Mar, a Via
Anchieta entre São Paulo e Santos foi um marco na construção de estradas no
Brasil, tanto pela dificuldade técnica que oferecia, quanto pelo impacto que causou,
com rampas em torno de 6%, curvas com raio mínimo de 50 m. Nesse período,
apenas o Estado de São Paulo possuía mais de 70 mil veículos registrados.
Outras rodovias de grande importância foram construídas nesse período:
Estrada Velha de Campinas (1916-1921), Rodovia Anhanguera (1948), Rodovia
Presidente Castello Branco (1968), Piaçaguera – Guarujá, Rio – Santos e Rodovia
Belém – Brasília (década de 1970), Ponte Rio – Niterói (1974), Rodovia dos
Imigrantes (1976).
Em 2016, conforme pesquisa do CNT, o país possuía mais de 210.000 km
de rodovias pavimentadas e mais de 1.300.000 km de rodovias não pavimentadas
pelas quais trafegavam os mais de 92 milhões de veículos da frota brasileira
(metade desses, da Região Sudeste).
A

evolução

dos

carregamentos

é

possível

ser

observada

no

aperfeiçoamento das normas NBR 6118 – Projeto e execução de obras de concreto
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armado (antiga NB1), NBR 7187 – Projeto de pontes de concreto armado (antiga
NB2) e NBR7188 – Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestres
(antiga NB6) como observado em Bertrand (2007) descritas a seguir.
Como já descrito, a primeira versão dessas normas foi publicada em 1943:
ABNT, 1943 – NB 1, ABNT, 1943 – NB 2 e ABNT, 1943 – NB 6, a utilização do
cálculo de concreto armado no Estádio II, pelo método das tensões admissíveis,
com tensão máxima no concreto σc = 75 kgf/cm² e aços CA25 ou CA37 com
tensão máxima σs = 1.500 kgf/cm². A Obra de Arte Especial deveria ser carregada
com um único compressor isolado de 24 tf ou por compressor de 16 tf conjugado
com caminhões de 9 tf e carga de multidão variável (entre 400 e 450 kgf/m²).
Esse conjunto de normas seria revisado no início da década de 1960. De
acordo com a ABNT, 1960 – NB 1, ABNT, 1961 – NB 2 e ABNT, 1960 – NB 6 foi
inserta a possibilidade do cálculo no Estádio III, tratamento estatístico das variáveis
(resistências e carregamentos) e os coeficientes de segurança. O concreto a ser
utilizado já se vale do conceito de fck e sua resistência de 150 a 200 kgf/cm², o aço
usado, então, o TOR 50 equivalente ao CA 50 com tensão de escoamento fyk =
5.000 kgf/cm².
Quanto ao carregamento da estrutura, dá-se por um veículo-tipo com 36 tf
composto por 6 rodas com mesma carga e multidão de 500 kgf/m² na faixa do
veículo e 300 kgf/m² nas faixas adjacentes.
Na versão seguinte, as normas seriam revisadas em anos distintos. A NB1,
em 1980, consolidando os conceitos estatísticos insertos em 1960, passando o
dimensionamento a ser realizado para ruptura exclusivamente no Estádio III, o aço
com tensão fyk = 5.000 kgf/cm² consolida-se com o emprego do CA 50 e o
concreto com resistências fck = 150 a 300 kgf/cm². A versão de 1980 da norma
apresenta basicamente a revisão em sua nomenclatura, passando a ser
denominada, a partir de então, NBR 6118 (ABNT, 1980 – NBR 6118).
A NB6 seria revisada apenas em 1982, passando a ser denominada NBR
7188. Manteve a geometria do veículo-tipo, passando-o então para 45 tf e
homogeneizando a multidão em toda a pista em 500 kgf/m² (ABNT, 1982 – NBR
7188).
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A partir da versão de 2004 da NBR 6118, a norma tornou-se bem mais
completa, manteve os métodos de cálculo da versão anterior e inseriu conceitos de
durabilidade que não constavam nas versões anteriores. As revisões de 2010,
2014 e 2017 inseriram diferenças no comportamento do concreto estrutural até 50
MPa (500 kgf/cm²) e para os concretos com classe de resistência entre 55 e 90
MPa (550 e 900 kgf/cm²), em virtude de sua menor ductilidade (ABNT, 2004 – NBR
6118) e (ABNT, 2014 – NBR 6118)
Quanto à norma de carregamentos, passou por revisão em 2013, mantendo
os carregamentos verticais e revendo principalmente os conceitos de coeficiente de
impacto e de ponderação em seus carregamentos (ABNT, 2013 – NBR 7188).
Lastreado na experiência deste Autor que atua em projetos estruturais em
rodovias desde 1998, observa-se que os projetos de recuperação, reforço e
ampliação das obras evoluíram imensamente tanto em quantidade quanto no
detalhamento e na qualidade. As técnicas utilizadas também se tornaram mais
rebuscadas nas considerações de projeto como em tecnologias e realização das
obras.
No tocante às considerações de cálculo, é importante lembrar que muitos
escritórios trabalhavam com programas como SISTRUT e PORGRE ainda em
plataforma MS-DOS e bidimensional. Normalmente se trabalhava com um pórtico
transversal calculando um trem-tipo equivalente e então se calculavam os esforços
no sentido longitudinal inserindo todos os carregamentos manualmente.
A quantidade de obras e a evolução da informática viabilizaram em poucos
anos a utilização de programas como SAP2000 e STRAP que realizavam a
distribuição numa malha de barras ou elementos finitos, podendo programar o
carregamento móvel transitando de forma automática sobre a estrutura.
Quanto às técnicas de execução, os projetos de reforço de então
comumente realizavam o envelopamento da seção com o acréscimo da armadura
necessária, muitas vezes desprezando a armadura existente criando condições
ruins de execução e juntas frias. Essa situação evoluiu com a implantação de
sobrelajes que, com pequena altura e melhor resistência do concreto, eram
passíveis de resistir a esforços maiores e, mais tarde, tornarem comuns as
execuções de protensão externa, sem dúvida uma evolução do processo.
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3

MECANISMOS DE DETERIORAÇÃO E MEDIDAS PREVENTIVAS
Para projetar, executar e manter adequadamente uma estrutura é

necessário conhecer bem os mecanismos de sua deterioração e, então, trabalhar
para evitar que eles ocorram. Muitas vezes essa análise é fundamental desde a
concepção do projeto, na definição dos materiais, nos detalhamentos peculiares,
na especificação de eventuais proteções adicionais até a fase de execução e rigor
na manutenção da estrutura.
Para projetos de recuperação e reforço são necessários, além da verificação
de agressividade em que a obra está inclusa, também as características da obra,
patologias e estado de conservação.
A norma de concreto (NBR 6118), desde sua versão de 2004, apresenta
descrição de classes de agressividade ambiental suficientes para uma orientação
inicial quanto à agressividade dos diversos tipos de ambiente e descreve requisitos
mínimos para se enquadrar à vida útil adequada pelo acréscimo de cobrimento,
redução na relação água/cimento e elevação da resistência do concreto.

3.1

MECANISMOS DE DETERIORAÇÃO
Os estudos dos diversos mecanismos de deterioração do concreto e das

armaduras são uma ferramenta fundamental para prevenir patologias, evitando que
ocorram ou reduzindo sua intensidade.
A carbonatação é um dos mecanismos mais corriqueiros de deterioração do
concreto. Ocorre quando o gás carbônico (CO2), em presença de umidade, reage
com o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) reduzindo o pH do material a partir da
superfície da peça. Esse mecanismo não prejudica as demais características do
concreto, mas, quando a redução de pH atinge a posição da armadura, permite que
ela entre em processo de oxidação.
O ataque por cloretos livres em soluções aquosas possibilita a corrosão
eletrolítica que se dá com a formação de “pilhas de corrosão”, um processo
bastante agressivo. Segundo Figueiredo (1994 apud Thomaz, 2001 p. 137),
concretos com maior quantidade de aluminato tricálcico teriam maior resistência
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aos ataques de cloretos por formarem com o cloreto o chamado Sal de Friedel, um
sal complexo e insolúvel, e poderem assim neutralizar o ataque de parte dos ions.
Os sulfatos, por sua vez, reagem com o aluminato tricálcico gerando etringita
tardia que confere grande efeito expansivo (FUSCO 2008). Segundo Perdrix
(1992), as reações expansivas são deletérias: formam fissuras e aumentam a
permeabilidade tanto do próprio sulfato quanto dos demais agentes agressivos.
As reações entre os álcalis do cimento, principalmente hidróxido de sódio
(NaOH) e hidróxido de potássio (KOH) com agregados reativos, a exemplo do
ataque de sulfatos, também são expansivas e deletérias: ocorrem em ambiente
úmido e criam um quadro de fissuração superficial que permite a entrada de água e
aumenta a velocidade da reação. De acordo com Aguiar (apud SAHUINCO 2011 p.
34), para confirmar esse tipo de patologia, deve-se realizar microscopia eletrônica.
O processo de lixiviação compreende a dissolução de um sal em meio
líquido; no caso do concreto, trata-se dos sais de cálcio solúveis em água. O poder
de dissolução é proporcional à porosidade do concreto e inversamente proporcional
ao teor de sais dissolvidos na água; soluções ácidas e água com teor de sais
inferiores a 150 ppm apresentam maior poder de dissolução. (THOMAZ, 2016)
Com o processo de lixiviação, a porosidade do concreto aumenta e seu pH
diminui (FUSCO, 2008) permitindo maior penetração de agentes agressivos. Nas
pontes, essa anomalia ocorre principalmente nos pilares, em decorrência do fluxo
de água que os atinge diretamente, mas também nas lajes, em virtude da
percolação de água através das fissuras.
A segregação também conhecida como “bicheira” ocorre quando o traço ou
o processo de adensamento do concreto é ineficiente, podendo ser causada por
falhas de execução, de dosagem do concreto e mesmo por projetos de armaduras
que não respeitem o espaço necessário para a penetração do concreto que está
sendo lançado. Pode ser ocasionada também por falta de estabilidade do traço,
transportes inadequados, vibração excessiva ou por lançamento de grandes
alturas.
A exsudação também se origina na falta de estabilidade do traço,
caracteriza-se pelo deslocamento da água da matriz do concreto, formando uma
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película de água superficial que reduz a resistência na superfície, algo
especialmente ruim durante a execução de pisos.
A desagregação trata de fratura do concreto depois de endurecido
normalmente por impactos externos durante a retirada das fôrmas ou durante a
solicitação da obra por outras ações. Pode também ser oriunda da expulsão da
camada de cobrimento do concreto em virtude do aumento de volume da armadura
oxidada.
As fissuras podem ser de diversos tipos, e é de suma importância detectar
sua origem e características para balizar a decisão a ser tomada.
Fissuras de retração térmico-hidráulica são congênitas à obra; sua formação
está relacionada com detalhes inadequados, falta de armadura de retração, traço
de concreto mal elaborado ou falta de cura do concreto.
Fissuras de expulsão da camada de cobrimento são oriundas da expansão
da armadura oxidada que ocasionam tração na região do cobrimento ocasionando
as fissuras e posteriormente a desagregação do concreto.
Fissuras estruturais se originam de situações onde o esforço solicitante
supera o esforço resistente seja em virtude de subdimensionamento em projeto,
seja pelo acréscimo de carregamento durante a operação.
O detalhamento da obra deve prever também condições adequadas à sua
manutenção, evitando pontos frágeis que criem condições que possam degradar a
estrutura ou necessidade de abreviamento de sua manutenção. Deve-se prever
drenagem adequada, de forma que a água não fique empoçada sobre a obra, sob
placas do passeio ou no interior de caixão perdido, tampouco escorra por suas
laterais.
As juntas de dilatação são separações físicas dispostas convenientemente
sobre os apoios ou nos Dentes Gerber. Têm a função de evitar transmissão de
esforços entre tabuleiros distintos. Debs e Takeya (2007), Lima e Almeida (2013) e
Vitório (2013) mostram preocupação com a durabilidade da vedação dessas juntas,
visto que, além de evitar a transmissão de esforços, devem manter a
estanqueidade evitando danos aos aparelhos de apoio, ao concreto e sobretudo às
ancoragens de protensão das vigas. Os autores comentam a respeito da baixa
durabilidade desses elementos e, assim como DNIT (2004), indicam que se deve
ada
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analisar a vedação e eventual existência de detritos que impeçam seu livre
funcionamento.
Há ainda outras questões que devem ser listadas como deterioração da
estrutura em virtude de grande esbeltez, que acarretam problemas no Estado–
Limite de Serviço referentes a deformações excessivas gerando patologias em
outros sistemas como o de vedações ou quanto às vibrações para utilização de
máquinas e em passarelas quanto ao conforto humano.
No caso de vibrações excessivas, há uma deterioração em longo prazo
quanto à fadiga dos materiais e questões de ressonância, quando a frequência
natural da estrutura estiver próxima às frequências de excitação de carregamentos
acidentais (vento, frequência da suspensão de veículo ou da passada de
transeuntes).
O problema de ressonância em virtude do carregamento de vento foi a
causa do colapso da Ponte Takoma Narrows em 1940 (ENGENEERING.COM,
2006), menos de um ano após sua conclusão. Também foi o caso das inúmeras
interdições da Ponte Rio-Niteroi até 2004 quando foram instalados os ADS –
Atenuadores

Dinâmicos

Sincronizados

(SCHOONOR,

2004).

A

Millenium

Pedestrian Bridge, inaugurada em Londres, também sofreu com o problema de
ressonância em sua inauguração em junho de 2000, devido à excitação horizontal
causada pela multidão aliada a sua pequena inércia lateral conforme analisado por
Macdonald (2008).
A utilização da estrutura com carregamentos superiores aos previstos no
dimensionamento pode ocasionar quadro de fissuração e as fissuras serão o
caminho para a penetração de agentes agressivos e deterioração dos materiais
constituintes, deformações plásticas e, em casos extremos, a ruina do elemento
estrutural.

3.2

ENCONTROS DE OAES
Encontros de Obras de Arte Especiais são sempre locais que demandam

maior atenção em virtude da interface entre o sistema rígido (OAE) e um sistema
semiflexível (Aterro). Questões como compatibilidade de deformações, drenagem,
erosão merecem maiores cuidados.
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As Lajes de Aproximação são elementos apoiados no encontro da estrutura
das Obras de Arte Especiais e no aterro. Visam fazer a transição entre a região
indeformável da estrutura e a região deformável do aterro, trabalhando como uma
região com deformação intermediária. É comum em inspeções observarem-se
vazios sob as lajes de aproximação, causadas por acomodação dos taludes ou por
erosão em virtude de deficiência na drenagem dos aterros.
A drenagem adequada é fundamental na manutenção da Obra de Arte;
eventuais infiltrações nos maciços geram invariavelmente o carregamento dos finos
do solo, erosão e recalque dos encontros e podem, inclusive, afetar a capacidade
portante das fundações, como se viu no colapso da Ponte s. a Represa Capivari na
Rodovia Régis Bittencourt (BR 116/PR) em 2005, conforme descrito pela
Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República no Paraná a respeito do
assunto.
(...) todas as evidências apuradas pelo PA (procedimento
administrativo) demonstram que a causa direta e imediata do
desabamento de parte da ponte foi a absoluta falta da necessária
manutenção dos dutos de escoamento da água das chuvas que
gradativamente vinha se acumulando sobre os chamados “aterros
de aproximação”, aterro este sobre o qual a ponte se encontrava
apoiada, nas margens da represa, além da inexistência da devida
proteção

do

aterro

(impermeabilização

e

contenção),

previsivelmente sujeito à erosão por força da constante variação do
nível d’água do lago da represa do Capivari. (RIBEIRO, 2017)

O revestimento dos taludes é igualmente importante, sobretudo em casos
em que há cursos d’água sob a obra, mas também nas ocasiões em que há uma
grande bacia de contribuição através da rodovia, taludes íngremes ou solos
superficiais com pouca coesão (mais sujeitos a erosão).

3.3

MEDIDAS PREVENTIVAS
Conhecidos os mecanismos de deterioração das estruturas, a boa prática

recomenda tomar as medidas cabíveis para evitar que tais processos se instalem
na estrutura, melhorando a sua durabilidade.
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A elaboração de projeto dimensionado corretamente, bom detalhamento e
especificação adequada dos materiais facilitam a boa execução da obra. A NBR
6118 preconiza o aumento de cobrimento e resistência, a redução da relação
água/cimento e restrição da abertura de fissuras para obras em ambientes mais
agressivos. Outras medidas também devem ser adotadas, como o ajuste na
dosagem do concreto e maior cuidado quanto ao calor de hidratação reduzindo as
fissuras por retração térmica (CORSINI, 2013).
O traço do concreto deve ser inerte a reações deletérias do tipo álcalis–
agregado, prevendo-se o controle do teor de álcalis e o emprego de pozolana de
forma eficaz quando houver utilização de agregados potencialmente reativos
(FUSCO, 2008).
Ainda quanto à dosagem do concreto, quando os agentes agressivos são
sulfatos, por exemplo à jusante de fábricas de fertilizantes, matadouros etc. devese utilizar cimento com menor quantidade de C3A como os resistentes a sulfatos
(FUSCO, 2008). Adições de escória de alto forno, cinzas volantes do tipo “F”,
microssílica também podem auxiliar (PARIS, ROESSLER, FERRARO, DEFORD e
TOWNSEND, 2016).
Algumas medidas adicionais podem possuir custo mais elevado de
implantação e são economicamente viáveis apenas em condições específicas.
Figueiredo e Meira (2013), assim como Panossian (2010) classificam em quatro
grupos as técnicas que podem ser utilizadas para a proteção contra corrosão da
armadura:
• técnicas eletroquímicas (proteção catódica, realcalinização e extração de
cloretos);
• revestimentos (galvanização e resina epóxi);
• armaduras especiais (aço inoxidável e armadura plástica sem fibras);
• inibidores de corrosão (orgânicos e inorgânicos).
Os inibidores de corrosão são produtos que, adicionados, reduzem a
velocidade de corrosão sem grandes alterações diretamente no traço do concreto
(nitritos de cálcio, sódio, potássio ou bário, benzoato de sódio e cromatos). Pode-se
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também utilizar monofluorfosfato (MFP) na forma líquida sobre a superfície de
concreto endurecido.
A proteção superficial do concreto por hidrofugantes, impregnantes e
revestimentos tem-se mostrado como uma forma prática e econômica de proteger
as estruturas. Esses últimos com inibidores voláteis de corrosão (IVC) têm-se
mostrado bastante eficientes na proteção contra cloretos (PASSONIAN, 2010).
O revestimento da armadura é bastante comum no exterior. Pode ser
realizado na forma de revestimento orgânico de epóxi (FBE – Fusion Bond Epoxi)
largamente utilizado na construção de Obras de Arte Especiais pelo Departamento
de Transportes dos Estados Unidos (DOT – Department of Transportation) ou
como revestimento metálico com zinco bastante difundido em países como
Austrália, Holanda, Bermudas, Itália, Inglaterra e Estados Unidos (PANOSSIAN,
2010).
No Brasil, são poucas as estruturas realizadas com armadura previamente
revestida com zinco, podendo-se citar o Museu Iberê Camargo (Porto Alegre/RS) e
o Museu de Arte do Rio (Rio de Janeiro/RJ).
Silva e Goes (2017) descrevem que a galvanização representa acréscimo de
30% no custo do aço. Relatam que, em experiência no Recife com Obra de Arte
Especial, a galvanização representou acréscimo no custo total entre 1 e 3%.
Após análise de planilhas de custo de alguns de seus projetos, conforme
planilhas do DER-SP e DNIT, este Autor verificou que o aço costuma representar
30 a 50% do custo da obra, portanto o acréscimo esperado devido à galvanização
deveria ser de 10 a 15% do valor total.
A proteção catódica pode ser realizada por corrente impressa em estruturas
atmosféricas (não submersas) ou com a instalação de anodos de sacrifício
(pastilhas de zinco) mais adequadas para utilização em ambientes úmidos.
É possível ainda a utilização do chamado sistema duplex, não disponível no
Brasil, mas comercializado pela siderúrgica brasileira Gerdau nos Estados Unidos
sob o nome comercial de Zbar. Nas pesquisas de Geraldo G. Clemena, constata-se
que tais barras oferecem a mesma resistência à corrosão que o aço inoxidável com
menor custo; são descritas por Silva e Goes (2017) que apresentam também o
depoimento do engenheiro Natan Jacobsohn Levental sobre experiência, em seu
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início de carreira ainda no Uruguai, a respeito da excelente durabilidade de
estrutura metálica galvanizada e pintada sob névoa salina.
Existe a possibilidade de se evitar a corrosão da armadura substituindo-a por
aço inoxidável (liga com ao menos 12% de cromo além de níquel, molibdênio,
nióbio e titânio). Essa solução apresenta custo bastante elevado, mas o ganho em
durabilidade é muito grande dada a propriedade de se passivar na maioria dos
meios naturais mesmo podendo sofrer corrosão localizada na presença de cloretos
em condições estagnadas ou em frestas (PASSONIAN, 2010).
Arminox(2007) apresenta o caso do Píer Progresso na Península de
Yucatán no México, construído durante a II Guerra Mundial, com 2100m de
comprimento, utilizando aço inoxidável. Descreve que, de acordo com as
autoridades locais, a estrutura até então não havia passado por intervenções além
das manutenções de rotina e que uma obra paralela, construída em 1998, a
aproximadamente 200m a oeste dessa estava em situação de severa deterioração.
Nürnenberger (1996, apud Tula e Helene, 2014. p.4) ressalta três questões
que devem ser investigadas: efeitos da temperatura, corrosão galvânica e corrosão
sob tensão.
Tavares e Giongo (2009), em suas pesquisas, descrevem ainda a
substituição de barras de aço CA50 por barras não metálicas de fibras de vidro
(GFRP – Glass Fiber Reincorcement Polymer) como alternativa para solucionar
questões de durabilidade de estruturas sujeitas à corrosão e para evitar campos
eletromagnéticos.
Em seu trabalho faz a caracterização do material, curva tensão x
deformação e análise experimental com vigas de armaduras CA50 e equivalentes
em GFRP. Os ensaios de Tavares e Giongo indicam, na caracterização do
material, módulo de elasticidade das fibras de vidro bastante inferior ao módulo de
elasticidade do aço, ausência de patamar de escoamento e grande deformação na
ruptura.
O modelo de dimensionamento indicado por Tavares e Giongo prevê
limitação de deformação na armadura não metálica em 10 0 00

similar ao

dimensionamento de estrutura com armadura metálica e prevê, dessa forma,
restrição na tensão máxima no material que não possui patamar de escoamento.
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Neste modelo, a ruptura ocorreria por esmagamento do concreto após
deformação das barras não–metálicas na zona tracionada. Os ensaios indicados
no estudo demonstraram maiores deformações das vigas em virtude do baixo
módulo de elasticidade. Entre as conclusões, indica que ainda são necessárias
novas pesquisas para a implementação do sistema.
Uma preocupação deste Autor, a respeito das ponderações do trabalho de
Tavares e Giongo, dá-se quanto ao comportamento à ruptura de um elemento que
por

qualquer

motivo

esteja

em

situação

super–armada,

reduzindo

consideravelmente a deformação do elemento no momento da ruptura e
promovendo, assim, um modelo de ruptura sem aviso.
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4

INSPEÇÕES DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
As Inspeções das estruturas são, sem dúvida, uma das ferramentas mais

importantes no seu gerenciamento e determinantes na decisão quanto à
necessidade ou não de alguma intervenção, assim como no fornecimento de
informações relevantes para os dimensionamentos e detalhamentos por ocasião da
elaboração dos projetos.

4.1

INSPEÇÃO CONFORME NBR 9452/2016
A Norma brasileira NBR9452: Vistoria de pontes e viadutos de concreto foi

revisada em 2016, após 20 anos de sua primeira publicação, e incorporou vários
itens importantes dos diversos documentos elaborados nesse período, além de
questões não tratadas em tais documentos. Os principais documentos publicados
neste período foram:
• IP-DEC00/009: Inspeção de Obra de Arte Especial elaborado pelo DER-SP
em 1996;
• ET021: Controle das condições estruturais, funcionais e de durabilidade de
Obras de Arte Especiais editado pela ARTESP em 1999;
• PRO 020: Inspeções em pontes e viadutos de concreto armado e
protendido publicado pelo DNIT em 2004.
A NBR 9452/2016 prevê e classifica quatro tipos de inspeção: cadastral,
rotineira, especial e extraordinária. No tocante às patologias, indica – além da
separação por elementos de super, meso e infraestrutura – a classificação do tipo
de elemento danificado: principal (dano pode causar colapso parcial ou total da
obra), secundário (o dano causaria uma ruptura localizada) ou complementar
(elementos cujo dano não causaria avarias estruturais).
A estrutura deve ser classificada conforme Tabela 1 da norma com notas de
“1” a “5”, em que “1” caracteriza um estado crítico exigindo intervenção imediata;
“2” descreve obra em estado ruim; “3” indica obra em estado regular; “4”, a
denominação para obra em bom estado e “5” atribuído a obras em excelente
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estado. Essa classificação deve ser dada nos três quesitos: estrutural, funcional e
durabilidade, e a classificação final da obra é a menor das notas atribuídas.
O Anexo E da NBR9452 apresenta na Tabela E.1 caracterização da
relevância de cada elemento no sistema estrutural, algo de grande interesse na
avaliação geral da estrutura e que ainda não havia sido previsto em nenhum dos
documentos anteriores.
Ainda no Anexo E, as tabelas E2, E3 e E4 apresentam uma referência para
nota de classificação para diversos tipos de anomalias. Esse tipo de descrição já
havia sido feito na primeira edição da ET 21 em meados da década de 1990 e,
segundo seu idealizador, o engenheiro Leonardo Aires Tiltscher, trata-se de uma
forma de reduzir a subjetividade do profissional que realiza a inspeção,
aumentando a padronização do relatório independente do autor da vistoria.

4.1.1 Inspeção Cadastral
A inspeção cadastral visa inserir a obra em sistemas de gerenciamento, seja
logo após sua conclusão, seja quando passa a integrar um sistema de
monitoramento, o que normalmente ocorre quando é inserta num programa de
concessão e deve considerar 6 escopos: dados iniciais, cadastro, anomalias,
classificação, croquis e registro fotográfico.
Em dados iniciais, devem-se identificar as informações históricas da obra,
monitoramentos, jurisdição, informações pertinentes ao projeto, existência de
reforços e/ou demais alterações etc.
A parte cadastral deve considerar a identificação da obra, sua localização
(município, rodovia, avenida, km ...), ano de construção, projetista, construtor, trem
tipo, data de construção, materiais utilizados e demais informações pertinentes,
sempre que disponíveis.
Ainda referente à parte cadastral, devem ser descritas as informações
referentes à largura total e útil, quantidade e largura das faixas com respectivos
sentidos, passeios, número e comprimento dos vãos, obstáculo transposto,
características de aparelhos de apoio, longarinas e transversinas, pilares e juntas
de dilatação, gabaritos vertical e horizontal.
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Complementam o relatório cadastral a descrição de anomalias constatadas,
croquis em planta, seções transversal e longitudinal além de detalhes adicionais,
registro fotográfico e classificação da estrutura conforme notas de 1 a 5 aqui
descritas.

4.1.2 Inspeção Rotineira
As inspeções rotineiras devem ser efetuadas a cada ano, acompanhando a
evolução de patologias constatadas, revisando ou confirmando a classificação da
OAE, realizando o registro fotográfico e incorporando demais considerações
relevantes.

4.1.3 Inspeção Especial
A Inspeção Especial deve ser realizada a cada cinco anos, podendo ser
postergada para no máximo oito anos se a classificação da obra permanecer entre
“4” e “5” e todos os seus elementos forem vistoriados na inspeção rotineira.
Essa inspeção deve ser antecipada sempre que a nota da rotineira indicar
classificação com nota igual a “1” ou “2”, ou forem previstas adequações de grande
porte como alargamentos, alteração da classe de carregamento, reforços etc.
No caso desta vistoria, deve ser providenciado acesso a todos os elementos,
inclusive interno às seções com caixão perdido, realizar o mapeamento das
anomalias, quantificá-las, elaborando diagnóstico e prognóstico da estrutura. Dada
a pormenorização da vistoria, ela deve ser apresentada em dois relatórios distintos:
Patologia e Terapia.
O relatório de patologia deve considerar todas as questões de informações
relativas à localização, descrição, histórico, classe portante, condições ambientais,
cadastro geométrico em formato “A1”, descrição da vistoria realizada, mapeamento
das anomalias, documentação fotográfica e ensaios realizados apresentando seus
resultados e interpretações.
O relatório de terapia e projeto de reparos deve envolver análise crítica de
cada uma das anomalias apresentando diagnóstico conclusivo. Dessa forma, não
basta caracterizar uma fissura, mas é necessário identificar sua origem, se ela é
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passiva ou ativa, se representa falha no comportamento estrutural, se é necessário
projeto de reforço ou a simples recomposição de uma condição monolítica e como
deve ser recuperada.
No caso de armadura exposta e oxidada, deve-se identificar a extensão
(localizada ou generalizada) e a origem (ataque químico ou carbonatação e baixo
cobrimento), além de descrever a metodologia para o tratamento adequado e a
obtenção de um bom desempenho no futuro.
No caso de segregação, deve-se caracterizar se sua origem se deu na fase
de execução (falha de adensamento ou formulação de traço) ou na de operação
(impacto ou expulsão da camada de cobrimento). Novamente, deve ser descrito
qual o tratamento necessário para a obtenção de bom desempenho no futuro.
Demais anomalias devem seguir o mesmo raciocínio: análise da origem, da
importância para a descrição de reparo ou reforço que possa ser realmente efetivo
e apresente não apenas bom desempenho, mas também vida útil adequada.
Deve-se ainda apresentar terapia e metodologia para a recuperação de
todas as anomalias, assim como indicação da necessidade de eventuais
adequações e reforços necessários classificando a obra com notas de “1” a “5”
conforme visto.
Eventualmente

as

inspeções

especiais

podem

exigir

estudos

complementares: análises estruturais, estudos hidrológicos, geotécnicos, ensaios
ou provas de carga e instrumentações diversas. Esses relatórios complementam os
dois primeiros quando necessário.
No caso das inspeções especiais, a classificação deve ser dada de forma
detalhada por região conforme a Tabela 01 da norma, aqui reproduzida:
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Tabela 01 - Modelo de ficha de classificação da OAE
Elemento
Parâmetro

Super

Meso

Elementos
Complementares

Infra

Estrutura

Pista

Nota Final

Encontro

Estrutural
NA

Funcional

NA

Durabilidade
Fonte: ABNT (2016 - NBR 9452)

4.1.4 Inspeção Extraordinária
A inspeção extraordinária será realizada de forma não programada, na
eventualidade de um sinistro (impacto de veículos, inundação, incêndio) ou de
algum outro fato gerador que não seja próprio do programa de gerenciamento da
estrutura.
Deverá ser apresentada em relatório expecífico, indicando as anomalias,
mapeamento

e

documentação

fotográfica.

Sua

extensão

dependerá

da

complexidade do fato gerador e das condições constatadas em campo.

4.1.5 Fluxogramas de gerenciamento
A norma brasileira de inspeção de pontes, viadutos e passarelas de concreto
(ABNT, 2016 – NBR9452) fornece um fluxograma único para todo o programa de
gerenciamento de Obras de Arte Especiais, entretanto entende-se ser mais
produtivo separá-lo em duas etapas: a primeira referente ao momento de
implantação do gerenciamento da OAE (Figura 02) e a segunda, à continuidade do
gerenciamento (Figura 03).
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Figura 02 – Fluxograma do primeiro ano de gerenciamento
INSERÇÃO DA OAE
NO PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO

INSPEÇÃO
CADASTRAL

INTERVENÇÕES
NECESSÁRIAS
CLASSIFICAÇÃO

NOTA "1" ?

SIM

AÇÕES IMEDIATAS
INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

SIM

INSPEÇÃO ESPECIAL

NÃO

NOTA "2" ?

NÃO
GERENCIAMENTO
PARA O ANO
SEGUINTE

PROGRAMAÇÃO DAS DATAS
DE INSPEÇÃO ESPECIAL EM CADA
OBRA DE ARTE ESPECIAL

Fonte: ABNT (2016 – NBR 9452) – Adaptado pelo autor
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Figura 03 – Fluxograma após o primeiro ano de gerenciamento
ANÁLISE DA PROGRAMAÇÃO
REALIZADA NO ANO
ANTERIOR

OAE
PROGRAMADA PARA
INSPEÇÃO ESPECIAL
OU INTERVENÇÃO?

SIM

INSPEÇÃO ESPECIAL

NÃO
INTERVENÇÕES
INSPEÇÃO ROTINEIRA

NOTA "1" ?

SIM

AÇÕES IMEDIATAS
INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

SIM

INSPEÇÃO ESPECIAL

NÃO

NOTA "2" ?

NÃO

PRAZO LIMITE
PARA INSPEÇÃO
ESPECIAL?

SIM

NÃO

GERENCIAMENTO
PARA O ANO
SEGUINTE

PROGRAMAÇÃO DAS DATAS
DE INSPEÇÃO ESPECIAL EM CADA
OBRA DE ARTE ESPECIAL

Fonte: ABNT (2016 – NBR 9452) – Adaptado pelo autor
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4.2

DEMAIS DOCUMENTOS BRASILEIROS
A Instrução de Projeto IP-009 do DER-SP apresenta condições de inspeção

que, conforme se observou, tornaram-se obsoletas com a publicação da revisão da
NBR9452 de 2016. Complementar ao que está na norma, existem apenas a
identificação de capacitação dos profissionais envolvidos, lista de equipamento de
segurança. O documento apresenta algumas divergências de nomenclatura das
inspeções: de cadastro, de vigilância, principal e de emergência.
Apresenta ainda dois tipos de inspeção a que a norma não faz referência. A
primeira refere-se às “Inspeções de Comissionamento” que devem ser executadas
após a conclusão de intervenção que confirmarão a execução de acordo com o
projeto, e servem também como um as built da intervenção.
A segunda refere-se às “Inspeções de Autoavaliação da Qualidade de
Procedimentos de Inspeção” a qual seria a execução de uma inspeção de
vigilância (rotineira) acompanhada por um engenheiro do DER-SP com o intuito de
se verificar se os procedimentos da inspeção estão adequados e se não há
práticas viciadas no processo.
O IPR (2004) faz um excelente relato das diversas características das
pontes, aparelhos de apoio, partidos estruturais, descrição dos principais tipos de
anomalias e suas consequências, tornando-se um material importante como
referência para inspetores. Traz ainda a descrição de inspeções subaquáticas em
três níveis distintos conforme o detalhamento desejado.
Observa-se que muitos itens foram extraídos da Norma do DNIT e do
Manual do IPR para revisão da NBR 9452 de 2016.
Outro documento importante é a ET 021 da ARTESP (Agência Reguladora
de Transportes do Estado de São Paulo) que, assim como os demais documentos,
também se mostra defasada frente à NBR9452 que consolidou também parte de
seu conteúdo. Importante ressaltar que a classificação apresentada neste
documento diverge, principalmente no seu formato, da NBR 9452/2016, mas
permanece em uso nas vistorias sob jurisdição de concessionárias submetidas ao
Estado de São Paulo.
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Para a ARTESP (1999), as classificações variam de C0 a A5, onde a letra
classificaria o estado da obra: nota “A” classificação boa; “B”. regular e “C”. ruim. O
número indica o período previsto para a intervenção, portanto nota “0” exige
intervenção imediata; “1”, intervenção prevista em um ano; “2”, em dois anos; “3”,
intervenção prevista em até três anos e, nos três últimos casos, deve ser
programada a Inspeção Especial para a execução das obras. As classificações “4”
sugeririam intervenção em até quatro anos e a classificação “5” em até cinco anos,
mas nesses casos não há necessidade de contratação de Inspeção Especial para
programar-se intervenção.
Gomide, Fagundes Neto e Gullo (2011) propõem uma adaptação da Matriz
GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) de Kepner e Tregoe para a priorização
das patologias a serem sanadas em vistorias prediais.
Uma adaptação da Matriz GUT também poderia colaborar para o
gerenciamento das Obras de Arte Especiais, entretanto as estruturas em que é
realizado esse gerenciamento estão sob contrato de concessão e, sem exceção,
esses contratos exigem que, quando houver intervenção numa obra, todas as
anomalias sejam sanadas, o que inviabilizaria a adoção de ferramentas
administrativas como essa.
Grande parte da malha rodoviária do país, porém, permanece sob
gerenciamento público e, como se sabe, com restrições orçamentárias. Tal
ferramenta poderia ser de grande valia para a priorização dos investimentos e
melhoria significativa na qualidade geral das rodovias.

4.3

GERENCIAMENTO DE OAES NOS ESTADOS UNIDOS
Conforme AASHTO (2007), em parte devido ao acréscimo de caminhões

pesados advindos pelo NAFTA, os Estados Unidos possuíam em 1994 mais de
200.000 pontes com problemas de capacidade ou funcionais, nas quais mais de
100.000 possuíam restrição de carga, sendo mais de 5.000 delas interditadas.
A origem de muitas deficiências é a falta de manutenção e os danos
causados pela contaminação de sal, detritos de construção, obstrução de aparelho
de apoio e juntas com vazamento que aceleram os processos de deterioração caso
não reparados.
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Os órgãos de rodovias americanos têm utilizado ferramentas computacionais
de BMS (Bridge Management System) como PONTIS e BRIDGIT com o inventário
de todas as suas Obras de Arte e dados referentes à sua manutenção.
A NATIONAL Bridge Inspection Standards Video (2017) indica que, para
todas as obras com comprimentos superiores a 20’ (6,00m), devem ser realizadas
inspeções a cada – no máximo – 24 meses, havendo a possibilidade de realização
a cada 48 meses em caso de obras com baixo risco de colapso para atendimento
ao programa federal: National Bridge Inspection (NBI), devendo coletar e manter
atualizados: a capacidade de carga das pontes, histórico dos níveis d’água,
informações da manutenção e relatórios de inspeção. O órgão federal deverá ser
atualizado por relatórios anuais.
AASHTO (2007) classifica-as como regular inspection e esclarece que tem o
intuito de estabelecer as prioridades relativas à reabilitação ou substituição,
podendo gerar orçamento para longo e para curto prazos.
A NATIONAL Bridge Inspection Standards Video (2017) descreve que o
proprietário deve promover ainda outros tipos de inspeção como subaquática,
inspeção em elementos metálicos, após acidentes ou desastres naturais e
inspeções independentes.
Durante as inspeções, podem surgir critical finding ou situações críticas,
definidas pelo FHWA como deficiências estruturais ou de segurança que requerem
intervenção imediata e devem ser comunicadas ao Departamento de Transporte
local (DOT).

4.4

GERENCIAMENTO DE OAES NA EUROPA
Para a Fédération Internationale du Betón (2012), as estruturas devem ser

classificadas em três categorias conforme a sua complexidade:
As obras de categoria “A” englobam estruturas sensíveis, importantes ou
monumentos em que a deterioração da estrutura não pode ser aparente. Nesse
caso o seu gerenciamento deve ser planejado de forma proativa, enquadrando-se
na esfera de condições de controle CCL3 (Condition Control Level).
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As obras na categoria “B” são compostas por estruturas em geral em que
medidas corretivas podem ser tomadas após o aparecimento de alguma
deterioração. Nesse caso, o seu gerenciamento deve ser realizado de forma
reativa, enquadrando-se na esfera de condições de controle CCL2 e CCL1
(Condition Control Level).
As obras na categoria “C” abrangem estruturas cujo acesso técnico e/ou
econômico é de difícil mobilização, como as fundações. Dessa forma, a análise
deve ser feita com informações coletadas de forma indireta, enquadrando-se no
nível de condições de controle CCL0 (Condition Control Level).
O nível de condições de controle CCL3 é caracterizado pelo planejamento
de inspeções periódicas e sistemáticas sobretudo dos parâmetros relevantes ao
projeto, especialmente no que tange aos processos de deterioração que são
críticos para a verificação dos estados–limites associados à durabilidade.
O nível de condições de controle CCL2 é caracterizado pelo planejamento
de inspeções periódicas visuais sem monitoramento, nem ensaios sistemáticos,
sendo complementado pela condição CCL1 caracterizada por inspeções com
propósito específico também sem monitoramento, nem ensaio sistematizado.
O nível de condição de controle CCL0 é caracterizado pela condição de não
realização de inspeção nem monitoramento e é uma condição específica de
estruturas ou elementos considerados pela categoria “C”.
O fluxograma do gerenciamento deve ser cumprido conforme Figura 04
transcrita e traduzida. Verifica-se que o código não especifica a periodicidade das
inspeções em qualquer dos casos e deve ser tratado caso a caso.
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Figura 04 – Fluxograma de coleta de dados da estrutura
INÍCIO DO CONTROLE

INSPEÇÃO INICIAL / PESQUISA PARA ESTABELECER
QUALQUER PROBLEMA OU DETERIORAÇÃO

NECESSIDADE DE
MEDIDAS
EMERGENCIAIS?

SIM

MEDIDAS EMERGENCIAIS

NÃO

SIM

NECESSIDADE
INSPEÇÃO
DETALHADA?

NÃO
PLANEJAR INSPEÇÃO PERIÓDICA

NECESSIDADE DE
MEDIDAS
EMERGENCIAIS?

INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

SIM

MEDIDAS EMERGENCIAIS

NÃO

NÃO

NECESSIDADE
INSPEÇÃO
DETALHADA?

SIM
REALIZAR INSPEÇÃO

NÃO

NECESSIDADE DE
INTERVENÇÃO?

SIM
INTERVENÇÃO DE
PEQUENA ESCALA

REALIZAR INTERVENÇÃO

INTERVENÇÃO DE
GRANDE ESCALA

Fonte: Fédération Internationale du Béton (2012). Tradução do Autor.
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4.5

FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS
Na visão deste autor, a norma brasileira apresenta qualidade superior aos

documentos internacionais analisados, entretanto quando posta em prática seu
desempenho fique aquém do que se observa na Europa ou nos Estados Unidos.
Algumas questões a respeito dos procedimentos de fiscalização e
gerenciamento ainda são passíveis de melhoria.
O procedimento de verificação do projeto, também conhecido como CQP
(Controle de Qualidade de Projeto) ainda não é uma prática comum, mas deveria.
A verificação feita por outro profissional tende a eliminar falhas garantindo um
padrão mínimo de qualidade e obediência às normas. Outra questão que se
observa é maior esmero do profissional na elaboração dos documentos quando
sabe que este será auditado seja pela necessidade de maiores informações para
possibilitar o trabalho do verificador, seja pelo fator psicológico de saber que seu
trabalho será avaliado por outro profissional competente.
A fiscalização da obra através de fotografias tornou-se simples e barato com
o advento das fotos digitais e sobretudo sua popularização em celulares. O registro
fotográfico capta além dos olhos da fiscalização, itens que possam ter passado
desapercebido durante a execução da obra e é uma maneira eficiente de transmitir
as informações a profissionais que não estiveram na obra ou na recomposição da
situação pré-concretagem por exemplo.
Novamente, deve-se dar valor aos efeitos colaterais de tal procedimento:
maior cuidado com a organização da obra uma vez que seu canteiro será
registrado e com o fator psicológico de uma fiscalização mais efetiva uma vez que
poderá ser conferida pela documentação fotográfica.
O recebimento da obra deveria contemplar a organização dos projetos na
versão as built e organização das fotos de fiscalização de forma adequada e legível
(físico ou digital) complementando o gerenciamento da documentação técnica e
histórico da obra a cada vistoria e intervenção.
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5

DADOS INICIAIS PARA INTERVENÇÕES
Conforme se observou, dada a classificação da estrutura numa inspeção,

pode ser necessário programar uma intervenção na estrutura para sanar suas
patologias; nesse caso, trata-se normalmente de uma recuperação a ser realizada
conforme o relatório de terapia e projeto de reparo elaborado com a inspeção.
Em determinadas condições, a estrutura apresenta problemas ao Estado–
Limite Último, demonstrada muitas vezes por fissuras que configuram deficiência
aos momentos fletores ou ao cisalhamento, outras vezes por questões ligadas aos
Estados–Limites de Serviço, por exemplo quanto à flexibilidade, e, por fim,
questões funcionais que exigem alteração do Trem-Tipo de projeto. Nesses casos,
de forma complementar à inspeção, existe a necessidade de verificação estrutural
e detalhamento de reforços na estrutura.
Por último, tem-se a situação em que a estrutura passará por mudança
funcional, alterando sua largura para a implantação de passeio, acostamento, faixa
adicional etc. ou alterando seu comprimento para considerar implantação de via
adicional na pista inferior, adequação de talude devido a rebaixamento do greide,
adequação à seção hidráulica etc. Nessa condição, a inspeção especial é apenas
um dos dados iniciais para a concepção do projeto todo.
Serão abordadas neste capítulo as informações necessárias para os dois
últimos tipos de intervenção: reforço e adequações. Não há uma receita prévia para
as informações a serem coletadas; isso depende muito de cada situação, das
informações disponíveis e da experiência e criatividade dos profissionais
envolvidos.

5.1

INSPEÇÃO ESPECIAL
Para qualquer intervenção é necessária uma Inspeção Especial conforme

descrita pela NBR 9452. É necessário elaborar o levantamento, cadastramento e
mapeamento das patologias constatadas; compreender os motivos da geração de
cada anomalia por meio de diagnóstico e estudar uma forma adequada de
proceder a seu tratamento por meio dos projetos de reparos.
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Dado o fato de toda estrutura estar sujeita em maior ou menor grau à
umidade e ao CO2, ensaios de frente de carbonatação são obrigatórios para inserir,
nas intervenções, barreiras aos agentes agressivos se necessário. Ensaios
referentes à penetração de cloretos e sulfatos somente se justificariam em
ambientes específicos ou devido a quadro patológico que pudesse suscitar tal
dúvida. Mesmo procedimento refere-se a ensaios petrográficos para a verificação
de reação do tipo álcalis–agregado.
Para intervenções de reforço e adequação deve-se ainda realizar revisão
completa de toda a geometria da estrutura e confrontá-la com o projeto original
(quando disponível) verificando–se alterações, adaptações e intervenções
anteriores.
Diante de corriqueiros descuidos no tocante à pavimentação, deve-se
pesquisar a espessura do pavimento em pontos distintos e analisar-se
carregamento e espessura disponíveis para eventual execução de sobrelaje.

5.2

PESQUISA DO PROJETO ORIGINAL
Infelizmente no Brasil não se dá muita importância aos arquivos técnicos

referentes aos projetos estruturais. Mesmo em edificações, muitas vezes
encontram-se os projetos de instalações e de arquitetura, mas raramente são
localizados o projeto estrutural ou seu responsável por ele. No caso de Obras de
Arte Especiais, o cuidado com os projetos estruturais não é muito maior.
Seria obrigação do órgão com jurisdição sobre a rodovia manter a
documentação referente a seu patrimônio. Entretanto, devido a descuidos,
mudanças de jurisdição, de administração e falta de organização, normalmente é
necessário um grande trabalho de pesquisa para se localizarem os projetos das
obras e, em não poucos casos, esses projetos são ilegíveis, em virtude de, na
imensa maioria, tratar-se de reproduções heliográficas guardadas em condições
pouco adequadas.
Um dos grandes problemas na manutenção dos arquivos são os
gerenciamentos modernos com as ideias de saneamento e programas 5S. Muitos
locais em que são implantados estes sistemas indicam que se não foi utilizado em
um prazo determinado, o documento é dispensável, lixo. É comum que os projetos
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sejam descartados neste momento, uma vez que somente serão solicitados
quando da previsão de alguma intervenção na obra ou de alguma análise. Há
casos ainda em que os documentos foram digitalizados, entretanto com qualidade
inadequada, perdendo-se as informações técnicas necessárias.
Durante o feriado da Proclamação da República em 15 de Novembro de
2018, houve o colapso parcial do Viaduto Jaguaré em São Paulo, um dos grandes
problemas encontrados pela equipe técnica acionada foi a localização dos projetos.
Folhape(2018) descreve a procura que incluiu a pesquisa nos arquivos
remanescentes de um incêndio nos arquivos da FEPASA, acervo da CPOS,
arquivos do DER-SP que foi fiscal da obra e contato com a viúva do projetista que
informou ter se desfeito de todos os documentos após a morte do marido em 2016.
Pode–se encontrar muitos documentos nos arquivos técnicos do DNIT em
Brasília ou em regionais, nos diversos DER e suas respectivas regionais. Órgãos
como o DERSA em São Paulo e o DAER no Rio Grande do Sul também possuem
grande quantidade de arquivos técnicos referentes às obras.
Muitas vezes documentos de obras sob jurisdição estadual foram
construídos por um órgão federal e este ou uma de suas regionais guardam seus
documentos. É possível também verificar projetos sob guarda de prefeituras.
Órgãos como a CESP e FURNAS, que embora não tenham jurisdição sobre
rodovias, construíram diversas Obras de Arte Especiais quando foram implantadas
suas represas e detêm os projetos em seus arquivos.
Pesquisas na internet, com moradores locais, profissionais, construtoras e
projetistas da área sobre data de construção, empresas e profissionais envolvidos
são sempre um bom ponto de partida quando não se encontram mais informações.
Revistas e livros especializados sobre a rodovia ou o tipo de obra podem colaborar
e a pesquisa no livro “Pontes Brasileiras” de Vasconcelos (2012) é recomendável,
mesmo quando são localizados os projetos, uma vez que apresenta imensa
quantidade de informações adicionais que não são dispostas nem mesmo nos
projetos.
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5.3

ENSAIOS
Para conhecimento da estrutura, é necessária a realização de ensaios como

pesquisa de reconhecimento da estrutura existente. Esses ensaios podem ser
classificados em dois grandes grupos: não-destrutivos e semidestrutivos conforme
os danos que causam à obra.
Entre os ensaios não-destrutivos estão:
• pacometria – visa identificar a armadura e seu cobrimento por meio de
corrente induzida por bobinas;
• esclerometria – permite avaliar a uniformidade do concreto endurecido por
meio de avaliação da dureza superficial, fazendo a correlação com
resistência mecânica. De acordo com Mehta e Monteiro (2008), o método
mais comumente empregado é do esclerômetro de reflexão de Schmidt,
que deve ser realizado conforme a NBR 7584;
• propagação de onda ultrassônica – método capaz de avaliar a qualidade
do concreto, padronizado pela NBR 8802. De acordo com Sahuinco
(2011), o ensaio permite obter informações aproximadas referentes ao
módulo de elasticidade dinâmico, resistência à compressão do concreto,
localização de vazios, profundidade de fissuras internas e deteriorações
existentes;
• potencial de corrosão – identifica-se, conforme descrito pela ASTM C876,
a diferença de potencial elétrico entre o aço e um eletrodo de referência
em contato com a superfície (MAZER, 2012);
• resistividade elétrica – com a medida de resistividade elétrica, verifica-se
maior predisposição para a oxidação nas armaduras (maior resistividade
indicando menor potencial de corrosão). De acordo com Mazer (2012), os
parâmetros foram tabelados pelo CEB, transcritos na Tabela 02 e podem
ser realizados conforme especificações da NBR 9204;
•radiografia, radioscopia e gamagrafia – métodos que permitem identificar
defeitos no concreto, consistem no emprego de elementos atômicos e,
portanto, custo elevado e necessidade de cuidados adicionais de
proteção à radiação;
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Tabela 02 – Relação Resistividade do concreto e probabilidade de corrosão

Resistividade do concreto (Ω
Ω m)

Taxa de corrosão provável

> 200

Desprezível

100 a 200

Baixa

50 a 100

Alta

< 50

Muito Alta
Fonte:CEB (apud Mazer, 2012 p. 50)

•permeabilidade do concreto – permite identificar importante parâmetro de
durabilidade visto que, quanto menor a permeabilidade, mais difícil a
penetração de agentes agressivos. Pode ser realizada pelo método de
absorção superficial inicial (ISAT) por meio de coluna de pressão
constante aplicada na superfície do concreto, conforme se representa na
Figura 05a, ou pelo Método de Figg em furo perpendicular à superfície do
concreto, como se apresenta na Figura 5b. Neste último caso, é possível
também realizar a permeabilidade ao ar utilizando-se uma bomba de
sucção;

Figura 05 – Ensaio de permeabilidade
(a)Método ISAT
(b) Método Figg

Fonte: ACI (1998).

• prova de carga estática – capaz de demonstrar o comportamento da
estrutura sob a ação dos carregamentos, importante quando a análise
teórica não se mostra suficiente ou há suspeitas devido às condições de
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utilização. O ensaio deve ser realizado conforme prescrições da norma de
prova de carga estática (ABNT, 2012 – NBR 9607), atualmente em
processo de revisão, devendo-se realizar análise prévia do projeto, dos
materiais, do controle de execução, histórico, estado de conservação e
utilização da obra.
Deve-se dispensar atenção especial na análise do projeto quanto a
rupturas bruscas, pois tal situação é obtida por ruptura do comportamento
linear da estrutura, não passível de ser identificada com o ensaio.
O ensaio de prova de carga estática foi um dos inúmeros ensaios
durante a construção da Ponte Rio–Niterói conforme se observa na Figura
06.

Figura 06 – Prova de carga antes da inauguração da Ponte Rio – Niterói

Fonte: O Globo (2014).

• prova de carga dinâmica – permite obter informações sobre o
comportamento da obra pela sua frequência natural, modos de vibração e
amortecimentos por acelerômetros fixados na estrutura quando sujeita a
alguma forma de excitação. De acordo com Nakano (2003), a excitação
da estrutura pode-se dar de forma harmônica (frequência definida),
periódica ou varredura (por meio de determinada faixa de frequências),
aleatória (excitação natural de tráfego, vento ou outra forma de ruído) ou
transiente/impulsiva (obtida por explosão ou impacto de martelo).
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Para o caso de grandes estruturas, as fontes de excitação durante o
ensaio devem ser provenientes de vibrações naturais devido ao tráfego,
vento etc., não sendo necessário forçar carregamentos (ABNT, 2006 –
NBR 15307).
Entre os ensaios não–destrutivos temos:
• resistência à compressão – obtenção da resistência do concreto por meio
de extração de testemunho e ruptura em laboratório;
• ensaio colorimétrico de frente de carbonatação – especifica a profundidade
na qual o concreto possui pH compatível com a corrosão da armadura
pela utilização de um indicador de pH (fenolftaleína: C20H16O4) conforme
se apresenta na Figura 07;

Figura 07 – Ensaio de carbonatação

Fonte: TOKUDOME, 2009.

• ensaio colorimétrico de penetração de cloretos – especifica a profundidade
na qual o concreto foi contaminado por cloretos por meio de aspersão de
indicador (Nitrato de prata: AgNO3), conforme se apresenta na Figura 08.
Para método mais preciso ou em condições de concreto carbonatado,
ou de presença de ions–cloreto na matriz do concreto, devem ser
realizados outros ensaios (REAL; OLIVEIRA; SOARES; MEDEIROS,
2015);
• teor de cloretos – especifica-se a quantidade de cloretos numa
determinada amostra de concreto por meio de titulação, podendo ser
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executada conforme método de Mohr, de Volhard e pelo método
nefelométrico ou de eletrodo seletivo;

Figura 08 – Ensaio de penetração de cloretos

Fonte: Real, Oliveira, Soares e Medeiros (2015).

• teor de sulfatos – especifica-se a quantidade de sulfatos numa
determinada amostra de concreto por meio de titulação.

5.4

SONDAGENS E PROSPECÇÃO DE FUNDAÇÕES
Quando são localizados os projetos, têm-se as características das

fundações e muitas vezes as sondagens realizadas na época. Caso não sejam
previstas alterações no perfil geotécnico, a menos no nível d’água, não há
necessidade de novas campanhas de sondagem ou prospecção de fundações.
Quando a intervenção na obra não produz acréscimo de carga nas
fundações, seja no reforço simples, seja em obras de adequação, sondagens e
prospecção de fundações tampouco são necessárias, exceção feita quando a obra
apresenta quadro patológico que sugere deficiência das fundações.
Em situações em que os carregamentos verticais ou horizontais sofrem
alteração e quando há patologias associadas à infraestrutura, deve-se realizar
pesquisa quanto ao solo e quanto às fundações existentes.
No tocante às sondagens, normalmente são executadas as do tipo SPT
complementadas por sondagens do tipo mista quando necessário.
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As prospecções de fundações diretas ou blocos de estacas são realizadas
por meio de escavações localizadas proximamente ao apoio, identificando-se a
geometria e cota de apoio desses elementos.
Para fundações profundas (geralmente tubulões), pode-se realizar a
escavação por lavagem (processo da sondagem SPT) próxima à face do tubulão,
identificando-se como cota de disparo da base a cota do impenetrável. Repetindo o
procedimento com deslocamento do furo sucessivas vezes, é possível determinar
com razoável aproximação da base o topo e, consequentemente, seu diâmetro
como se ilustra na Figura 09. Em determinadas situações, observa-se o
impenetrável à mesma cota, o que sugere tratar-se de bloco de estacas naquela
profundidade.

Figura 09 – Prospecção de fundação
ELEVAÇÃO

60

80
60

602,72

30
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BASE
140

750
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FUSTE
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SP4
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80
60
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SP1 - IMPENETRÁVEL 595,22
SP2 - IMPENETRÁVEL 594,72

120

SP3 - IMPENETRÁVEL 594,22
PROVAVEL COTA DE APOIO

20

593,82

280
SONDAGEM SP4

Fonte: O Autor.
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5.5

ESTIMATIVAS E CRITÉRIOS DE DECISÃO
Mesmo com toda pesquisa, é comum não se conseguirem informações do

projeto, as características de execução: vigas de seção variável, medidas de seção
transversal, vão e balanços, uso de placas de apoio em chumbo ou neoprene, tipo
de madeira utilizada na fôrma, pré-moldados, seção-caixão que pode ser um bom
indicativo da época de sua construção e consequentes normas sob as quais foi
dimensionada e construída.
De posse apenas da geometria levantada em campo e das características
da época de sua construção identificando as normas sob as quais foi
dimensionada, é possível realizar a estimativa das armaduras, conforme normas e
métodos da época de sua construção.
O critério proposto pelo então engenheiro responsável pelo DNIT, Eduardo
Calheiros de Araújo, consiste em realizar a modelagem e dimensionamento de
acordo com a norma e as metodologias típicas da data em questão para estimar as
armaduras e verificar-se a estrutura admitindo como existentes 80% das armaduras
estimadas.
O critério preconizado por Calheiros mostra-se a princípio conservador dado
que a obra será necessariamente reforçada. Verificando-se tratar de mera
estimativa em situação que não permite comprovações, podendo comprometer a
futura segurança estrutural necessária, para este Autor parece ser um método
bastante adequado.

5.6

PROJETO GEOMÉTRICO
Normalmente as alterações geométricas implicam investimento superior ao

desembolso realizado para o alargamento e reforço da estrutura. O projeto
geométrico é fundamental quando há alargamento, alteamento ou rebaixamento de
greide e demais alterações na geometria da rodovia.
É primordial que os dois projetos (geométrico e reforço) sejam compatíveis,
entretanto é um erro imaginar que um projeto deva sobrepor-se a outro; os projetos
devem ser desenvolvidos conjuntamente, para explorar a melhor solução
promovendo perfeita interface entre as disciplinas.
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5.7

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
É imprescindível quando o projeto em questão altera de alguma forma a

geometria da obra (largura, comprimento) e normalmente realizado com o projeto
geométrico.
Para obras de simples reforço e recuperação, o levantamento topográfico
normalmente não é necessário; levantamentos da geometria realizados no campo
costumam ser suficientes.

5.8

ESTUDOS HIDROLÓGICOS
Devem ser realizados quando a Obra de Arte Especial transpõe um curso

d’água, verificando-se a segurança da estrutura quanto ao seu afogamento.
Quando essa segurança não se configura, deve-se tomar providências referentes à
alteração das características do canal, alterando a estrutura se necessário.
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6

RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL
A vida útil de uma estrutura considera a sua fase inicial de projeto,

implantação, operação e desmonte. Durante a fase de operação, devem ser
previstas diversas intervenções relativas à sua recuperação rotineira. Trata-se da
correção de pequenas falhas de execução, disgregações devido a impacto,
tratamento de armadura exposta e oxidada, trocas de juntas de dilatação e
aparelho de apoio etc. Esses serviços integram o escopo dos trabalhos de
recuperação.
Eventualmente, ao longo da vida útil da estrutura, ela necessita de outro tipo
de intervenção: atualização de trem–tipo, ampliação de sua geometria, restauro de
sua capacidade portante em virtude de algum impacto, perda de protensão ou
desgaste etc. Esses serviços integram o escopo dos trabalhos de reforço estrutural.
O órgão que administra a rodovia em questão deverá, por meio das
inspeções cadastrais, rotineiras, especiais e/ou extraordinárias, gerenciar as
intervenções de recuperação e eventuais reforços.

6.1

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS
Antes de um trabalho de recuperação, é fundamental que haja uma

avaliação prévia realizada por profissional qualificado para identificar corretamente
a extensão dos danos e sua origem para que possa então propor uma solução
adequada à questão.
Nos

trabalhos

de

reparos,

são

normalmente

utilizados

produtos

industrializados sendo imperativo que as recomendações dos fabricantes sejam
seguidas rigorosamente. É recomendável também que não se misturem fabricantes
distintos para aplicação numa mesma área, podendo incorrer em incompatibilidade
ou perda de desempenho deles, devendo-se realizar um estudo prévio quando tal
condição for inevitável.
Os trabalhos de recuperação devem considerar as seguintes etapas:
instalação de canteiro, limpeza, delimitação da área, preparo das armaduras e
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superfícies, recomposição das seções e demais serviços, acabamentos/limpeza
final e desmobilização.
Para a limpeza superficial antes do início dos serviços, Souza e Ripper
(1998) indicam uma série de processos que devem ser avaliados em cada
situação: queima com maçarico, escovação manual, apicoamento da superfície
manual ou mecânico, jatos de ar comprimido, jatos de vapor, jatos de limalha de
aço, jatos de água, aplicação de soluções ácidas ou de soluções alcalinas. A
bibliografia de 1998 indica ainda a utilização de jatos de areia, entretanto esse
método é proibido hoje pela legislação, desde 2004 por questões de insalubridade.2
Patologias de concreto desagregado devem ser tratadas por remoção do
material danificado, tratamento, recomposição e proteção das armaduras e da
seção com materiais compatíveis com as condições locais; normalmente são
utilizadas argamassas tixotrópicas para recomposição de até 5 cm de
profundidade, grautes para espessuras entre 5 e 10 cm e microconcreto fluido para
seções entre 10 e 20 cm.
No tocante às fissuras, as características de sua origem, localização,
agressividade ambiental são primordiais para a tomada de decisão. Para fissuras
passivas oriundas de retrações térmicas e/ou hidráulicas, ou qualquer situação
distinta que configure sua estabilidade e que se apresente em local seco, deve-se
proceder à injeção com epóxi; fissuras provenientes da expansão de armadura
oxidada em processo de oxidação e expulsão do cobrimento devem ser tratadas
como concreto desagregado com armadura exposta e oxidada; fissuras em
ambientes úmidos ou submersas devem ser tratadas com material específico.
As fissuras de origem estrutural advindas do subdimensionamento ou
carregamentos excessivos durante a operação devem sofrer processo de reforço
estrutural; mesmo quando advindas da redistribuição de esforços, devido ao
comportamento estrutural distinto do projetado, devem ser submetidas à avaliação

2

Portaria n.º 99 de 19 de outubro de 2004.
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da estrutura. Podem não prescindir de reforço, mas devem ser tratadas evitando a
penetração de agentes agressivos.
Quanto ao tratamento superficial, Rivera, Lima, Bertrand e Moreira (2008)
separam o tratamento do concreto em procedimentos referentes ao tratamento
estético e tratamento completo, este último a ser utilizado em concretos porosos,
em ambientes agressivos ou com frente de carbonatação avançada em relação ao
cobrimento da armadura.
As juntas de dilatação são, de forma inequívoca, os elementos mais
suscetíveis a danos, em virtude de ser um material mais delicado sob ação
constante do tráfego e variações dimensionais dos elementos estruturais. O
sistema normalmente utilizado no Brasil é o de Juntas Elastoméricas composto
pelo reforço do berço com armadura, execução de lábios poliméricos ou
elastoméricos nos bordos para aumento da resistência dos elementos nos cantos
(sujeitos a esforços maiores) e instalação de perfil elastomérico colado nos bordos
com epóxi conforme ilustra a Figura 10.

Figura 10 – Reparo junta de dilatação

Fonte: Rivera, Lima, Bertrand e Moreira (2008)

Embora inevitáveis, devido às variações térmicas, diversos projetistas têm
procurado aumentar a distância entre as juntas de dilatação mantendo-as a uma
distância de no mínimo 100m, aumentando a amplitude de variação das juntas,
mas reduzindo a quantidade desses dispositivos. É o caso do monotrilho na região
do Aeroporto do Congonhas projetado (OYAMADA, 2013) e da III Ponte s. Rio
Orinoco na Venezuela (ALVES, 2013).
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A solução mais óbvia é a utilização de estruturas contínuas, entretanto tal
solução dificulta bastante a utilização do sistema estrutural mais comum para a
construção de Obras de Arte Especiais, que é a utilização de vigas pré–moldadas.
No intuito de reduzir as consecutivas manutenções, Debs e Takeya (2007),
Lima e Almeida (2013) e Vitório (2013) descrevem que, em projetos mais recentes,
tem sido adotado um dispositivo chamado laje elástica ou de continuidade que
reduz a quantidade de juntas de dilatação em vãos contínuos, aumentando a
distância entre juntas, de aproximadamente a cada 30m, para cada 100m.
De acordo com Lima e Almeida (2013), a laje de continuidade é o
prolongamento da laje de ambos os vãos e armada numa única direção. Em virtude
da grande diferença de inércia da laje de continuidade e das vigas, não há
alteração no comportamento estrutural da obra.
Outra solução para as juntas de dilatação é o betume modificado com
polímeros com o nome comercial de Nafutekt Plus. Neste sistema, diferentemente
dos anteriores não há ligação com elementos rígidos entre os tabuleiros,
realizando-se uma faixa com concreto betuminoso aditivado com polímeros,
permitindo maior variabilidade dimensional sem a ocorrência de trincas e fissuras,
conforme ilustrado na Figura 11. Uma vantagem desse sistema é a não
interferência no partido estrutural da obra, sendo possível a sua realização em
obras existentes.

Figura 11 – Sequência de execução do Sistema Nafutekt

Fonte: MC-Bauchemie2016).
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O sistema foi aplicado em 2013 de forma experimental pela CCR na Rodovia
dos Bandeirantes (SP 348) e projetado em oito obras na BR 101/SC, em projeto
modificado por este Autor, com anuência e aprovação da fábrica em virtude de
características distintas naquele local.
Quanto aos aparelhos de apoio, de acordo com Machado e Sartori (2010) a
patologia mais comum em aparelhos de apoio metálicos é corrosão causada pela
agressividade ambiental; em aparelhos de apoio de concreto, são aquelas relativas
ao próprio material (segregação e oxidação das armaduras). Os aparelhos em
neoprene fretado podem apresentar patologias referentes a danos intrínsecos à
sua fabricação, assentamento irregular, deslocamentos, rotações, sobrecarga,
agressividade não prevista do ambiente ou escorregamento.
Independente do tipo de aparelho de apoio, a patologia mais comum é
umidade e sujeira ocasionadas não por uma falha do aparelho, mas por falha na
vedação das juntas de dilatação. Tanto a umidade quanto as sujidades reduzem a
vida útil dos materiais e podem causar obstrução na movimentação do dispositivo.
No artigo, os autores destacam ainda que mesmo dispositivos com algum
comprometimento da vida útil podem ter sua substituição postergada, quando o
elemento em questão continua a cumprir o papel para o qual foi projetado.
Por vezes os aparelhos de apoio em neoprene fretado apresentam apenas
danos superficiais, rasgos e fissuras, não comprometendo sua utilidade, nem
transmitindo esforços indevidos à estrutura. Nessas condições, de acordo com
Neoprex (apud Rivera, Lima, Bertrand e Moreira, 2008, p. 108) é possível realizar a
recuperação localizada por meio de vulcanização. Quando o aparelho de apoio
apresenta sua movimentação obstruída ou sinais de esmagamento que
comprometam sua capacidade de deformação será necessária a sua substituição
por meio de construção de consolos (quando não existentes na obra) e
macaqueamento da obra para sua substituição.
A drenagem dos tabuleiros é outro ponto de atenção tanto para a segurança
do tráfego, quanto para a durabilidade das estruturas de concreto, quanto para a
manutenção de estabilidade do aterro. Nesse quesito, a correta implantação de
buzinotes, pingadeiras e balanços transversais podem evitar o o acúmulo de água
sobre o tabuleiro assim como o escorrimento pela face do concreto.
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O detalhe do projeto apresentado na Figura 12 é bastante comum em obras
executadas em todo o país, entretanto possui uma série de fatores que
potencializam o aparecimento de patologias.

Figura 12 – Seção transversal inadequada
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Fonte: O Autor.

Observando-se as placas de concreto pré-moldadas no guarda-corpo e no
piso, verifica-se a espessura de 7,0 cm, identificando que deveria haver cobrimento
de no mínimo 3,0 cm conforme NBR 6118/2014, no entanto há apenas 1,0 cm para
armadura nas duas direções sem que se considere a variação no posicionamento
da armadura. Na prática, tais placas são frequentemente executadas com concreto
menos resistente e com maior porosidade; o cobrimento também é sacrificado,
sendo comum o aparecimento de armadura exposta e oxidada com expulsão da
camada de concreto em poucos anos. Uma alternativa comum para se corrigir isso
é a utilização de placas com espessura de 10 cm que possibilitam a execução com
cobrimento adequado e armadura em ambas as direções, mas requer consumo de
30% a mais de material o que aumenta também o peso de cada placa.
Normalmente essas placas são confeccionadas com comprimento de 50 cm,
portanto também o peso de aproximadamente 180 kg para 250 kg, dificultando a
instalação.
Observando-se o nicho sob o passeio, inicialmente pensado para passagem
de utilidades, verifica-se que água e sujeira atravessam o vão entre as placas e
permanecem sob elas criando condições ideais para degradação do concreto da
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laje, além de serem foco para a proliferação de mosquitos. As chuvas com vento
molham constantemente as faces externas das vigas de bordo, aumentando sua
porosidade e diminuindo sua vida útil.
No bordo sem passeio não é possível a instalação de buzinote para a
drenagem da pista. Em obras moldadas in loco, a falta de detalhes que funcionem
como pingadeira promove o escorrimento da água da chuva na face externa das
vigas de bordo.
Estruturalmente, verifica-se que as vigas de bordo são menos solicitadas
que as demais (sobretudo aquela sob o passeio) e possuem largura da mesa de
compressão reduzida, o que induz a um desempenho para flexão inferior ao que se
pode conseguir da mesma viga, gerando uma situação antieconômica.
Alguns dispositivos implantados na seção transversal, conforme se ilustra na
Figura 13, mostram desempenho superior ao da Figura do item anterior, como
pequenos balanços transversais e redução da distância entre vigas, que promovem
alívio das vigas centrais em relação à seção anterior e acréscimo de carregamento
nas vigas de bordo com maior largura da mesa de compressão, portanto maior
capacidade de carga. Propositalmente, o balanço sob o passeio é ligeiramente
maior promovendo um equilíbrio entre as vigas de bordo.

Figura 13 – Seção transversal adequada
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Fonte: O Autor.

As placas de bordo pré-moldadas da laje incorporam balanço e pingadeira,
viabilizada com a utilização de treliça metálica na armadura, devendo neste caso
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ser prevista a modulação dos estribos da viga e das treliças para evitar problemas
de compatibilização durante a montagem das pré–lajes. As pingadeiras nas lajes
pré–moldadas evitam o escorrimento da água da chuva e o balanço promove maior
proteção das vigas em relação à incidência direta de chuvas com vento oferecendo
também posição geometricamente adequada à implantação dos buzitontes. As
placas sob o passeio foram eliminadas, evitando acúmulo de detritos e umidade e
os guarda-corpos foram previstos em elementos metálicos com peças de 2,00m de
comprimento e peso de aproximadamente 140 kg, facilitando a condição de
instalação, que se dá por meio de solda a insertes metálicos previstos durante a
concretagem da laje.
Quando a obra em questão já foi implantada e não há intervenções
referentes à modificação de sua geometria transversal, como implantação de
passeios ou alargamento de pista, deve-se promover a instalação de pingadeiras
para evitar o escorrimento das águas da chuva sempre que necessário.
Para instalação dos buzinotes, deve-se observar o declive transversal da
pista e o obstáculo abaixo da Obra de Arte Especial, não se permitindo o
lançamento de água sobre pistas e passeios da via inferior. Caso seja necessária a
sua implantação nessas localidades, é imperativo realizar a condução das águas
até local adequado.
A laje de aproximação não apenas visa amortecer a diferença de rigidezes
no pavimento, junto à Obra de Arte Especial, como também possui ponto fixo por
estar apoiada no tabuleiro; no bordo oposto é apoiada sobre o aterro, portanto
sujeita aos recalques do terreno.
Devido a falhas de execução ou a problemas com drenagem e erosão sob a
laje, observa-se a formação de vazios sob o concreto. Embora esses elementos
sejam dimensionados estruturalmente para isso, elas devem ser apoiadas de forma
contínua para minimizar os recalques.
Quando constatada a presença de vazios sob a laje de aproximação, Rivera,
Lima, Bertrand e Moreira (2008) indicam o preenchimento do vazio com injeção de
Argamassa de densidade controlada (ADC), material de consistência autoadensável.
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6.2

REFORÇO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
A construção em concreto armado (e protendido) cujas primeiras obras

datam de quase 200 anos, é o sistema estrutural mais utilizado em todo o mundo.
Observa-se que, ao longo dos anos, o carregamento nas estruturas tem sido
incrementado, o que é mais fácil de se perceber nas Obras de Arte Especiais: no
Brasil de 1940, as normas preconizavam um veículo de 24 tf e, 50 anos depois,
veículos com Peso Bruto Total de 45 tf.
Além da evolução dos carregamentos, as modificações de uso e ampliação
e reconstituição de elementos danificados ou deteriorados têm sido razão para
acréscimo de esforços e reforços nas estruturas de concreto. As intervenções têm
por objetivo atender ao fator de segurança dos elementos estruturais, ou seja,
garantir que os esforços solicitantes sejam inferiores aos esforços resistentes do
elemento em todas as suas solicitações (normais, flexão, cisalhamento e/ou
torção).
Raina (1996) indica que o reforço das estruturas pode ser realizado por
substituição de material de baixa qualidade ou com defeito por material com melhor
qualidade, acréscimo de seção estrutural ou redistribuição dos carregamentos por
imposição de deformação no sistema estrutural.
Para atendimento ao acréscimo de resistência da seção, Souza e Ripper
(1998)

apresentam

os

seguintes

métodos

de

reforço:

Armaduras

de

complementação e reforço, implantação de chapas e perfis metálicos ou de
compósitos com fibras de carbono e execução de protensão externa.
Raina (1996) aponta que os projetos de reforço devem ser concebidos de
acordo com normas apropriadas para reforço, entretanto há diversas questões que
não são abordadas como a transferência de esforços por cisalhamento na interface
entre o concreto antigo e o novo. Descreve ainda que o reforço se dá apenas para
futuras deformações.
Deve ser bem compreendido que a efetividade do reforço se
dá apenas para cargas acidentais e consequentes imposições
de ações (exemplo: remoção temporária de cargas aplicadas,
escoramento etc.) e possivelmente de cargas permanentes
aplicadas após o reforço”
ada

66

RAINA (1996) Tradução do Autor.

Emmons (1993) complementa duas outras opções de reforço: suporte de
estrutura complementar e redução do vão, conforme Figura 14.

Figura 14 – Métodos de reforço de vigas

Fonte: Emmons (1993)

Souza e Ripper (1998) descrevem o dimensionamento de resistência
residual em elementos à flexão em que os danos no concreto na região tracionada
possuem extensão significativa e as barras trabalham de forma isolada.
Como as barras estão livres, a tensão de tração é constante no trecho, dado
que a profundidade da linha neutra deve acompanhar a variação do braço de
alavanca entre zona comprimida e tracionada e da mesma forma o diagrama de
momento fletor solicitante. A consequência dos esforços na seção é o acréscimo
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de tensão no concreto devido a redução da profundidade da linha neutra, podendo
ocasionar ruptura por esmagamento do concreto comprimido.
No caso de vigas sub armadas existe ainda uma segunda condição de
ruptura que seria o escoamento da armadura antes da situação de esmagamento
do concreto. Por fim, a terceira forma de ruptura na condição elencada seria a
perda da ancoragem. A Figura 15 demonstra as três situações de ruptura.

Figura 15 – Mecanismos de ruptura em vigas danificadas

Fonte: Souza e Ripper (1998)

Verifica-se que esta análise somente se aplica quando os danos são
relativos à perda de aderência da armadura tracionada e ancorada. Para obras
íntegras que serão reforçadas, ou quando o comprimento dos danos não for
significativo, dispensa-se esse tipo de análise.
No caso de peças comprimidas, Souza e Ripper (1998) afirmam que os
estudos na época ainda eram incipientes, mas que já poderiam descrever perdas
de resistência em virtude de danos de fissuração do concreto. Com fissuras acima
de 0,2mm, deveria desconsiderar-se a camada de cobrimento do concreto no
dimensionamento da peça e, ainda que a perda dos estribos (por exemplo: devido
à corrosão), ocasionasse a perda de confinamento da seção do concreto e a perda
de garantia da armadura longitudinal quanto à flambagem.
Os autores apresentam dados em que essas perdas de resistência poderiam
chegar a pouco mais de 20%, entretanto referem-se a peças exclusivamente
comprimidas. Análises para a flexo–compressão, como no caso de pontes e outras
estruturas, deveriam ser avaliadas com maior cautela.
Importante reforçar que a ruptura de um pilar devido à flambagem das barras
longitudinais é uma ruptura brusca, portanto os estribos dos pilares devem ser
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dispostos em espaçamentos adequados que evitem o processo de flambagem,
devem estar ancorados no núcleo do concreto e protegidos contra a corrosão sob
pena de corroído o estribo instalar-se a flambagem na armadura longitudinal
promovendo ruptura brusca do elemento estrutural.
Os projetos de reforço devem abarcar o desempenho adequado das
estruturas nos Estados-Limites Último e de Serviço.
Para a elaboração de quaisquer projetos de reforço é imprescindível a
realização de trabalhos iniciais no intuito de se considerar:
• análise do projeto, quando disponível, para conhecimento prévio da
estrutura ou levantamento detalhado e identificação das armaduras
existentes;
o verificação das condições da estrutura in loco analisando-se a
consonância entre obra e projeto, identificando-se as patologias e
procedendo a uma análise adequada para a realização de
diagnósticos precisos;
• realização de ensaios para:
o confirmação de posicionamento de armadura;
o campanha de verificação de uniformidade da resistência do concreto;
o resistência do concreto;
o demais dados a critério do projetista;
• elaboração de plano de ação para realizar-se o reforço da estrutura.

6.3

TIPOS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS
Verificada a necessidade de reforço estrutural, diversas tecnologias estão

disponíveis, cada qual com suas peculiaridades, vantagens e restrições. A escolha
do tipo de tecnologia a ser aplicada dependerá muito das características da obra,
da experiência do projetista, do contratante além da viabilidade técnica e
econômica.
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6.3.1 Reforço estrutural com chapa colada
A complementação estrutural com chapas delgadas ou perfis metálicos
fixados na superfície do concreto é uma alternativa interessante e vem sendo
estudada desde a década de 1960 em todo o mundo.
De acordo com Souza e Ripper (1998), o documento mais utilizado para
esse tipo de reforço é o Bulletin n.º 162 de 1983 do CEB-FIB. Sabe-se que o bom
desempenho do reforço está diretamente ligado ao preparo das superfícies e à
fixação do elemento de reforço na estrutura. Quanto às ligações, no reforço com
chapas delgadas (até 3 mm de espessura), a fixação pode ser realizada apenas
com resina epóxi; para reforço com chapas grossas ou perfis metálicos, a fixação
deverá ser feita obrigatoriamente com buchas expansivas e, posteriormente,
injeção de resina entre a chapa e o concreto.
Souza e Ripper (1998) descrevem diversos métodos de dimensionamento
de reforço com chapas metálicas. Abaixo, a descrição desses métodos.
O método de J. Bresson indica para o reforço à flexão que o
dimensionamento deve ser realizado no Estádio II devendo-se analisar as tensões
inerentes ao Peso Próprio e às Cargas Permanentes (MP), antes do reforço e o
acréscimo de tensões devido ao Momento imputado às Sobrecargas (MS). Deve-se
considerar a estrutura com o reforço atuante e as hipóteses de materiais
linearmente elásticos, concreto sem resistência à tração, manutenção da
planicidade das seções após a deformação e ausência de escorregamento entre a
chapa e o concreto.
O método de Cánovas para o reforço ao momento fletor indica igualmente a
análise de superposição de diagramas correspondentes ao Peso Próprio e Cargas
Permanentes (MP) e devido às Sobrecargas (MS), entretanto analisa a
superposição de deformações admitindo o dimensionamento no Estado-Limite
Último (ELU), portanto o dimensionamento é realizado no Estádio III.
Van Gemert fez o estudo para reforço ao momento fletor considerando
redução do carregamento da viga até um Momento Fletor Residual (M0) que deve
ser conhecido na data de aplicação do reforço. O dimensionamento dá-se através
do Estádio II, não se admitindo plastificação das seções, mas adotando-se

ada

70

materiais linearmente elásticos, seção plana após a deformação e concreto não
resistente à tração.
Para o reforço ao cisalhamento, Van Gemert apresentou estudos tanto para
vigas de seção retangular quanto para vigas de seção “T” e verificou que a Teoria
de Mörsch permanecia válida para os estribos executados externamente. A
distância entre estribos externos deveria ser limitada da mesma forma que os
internos; a execução deveria ser realizada com chapas delgadas e ser incorporado
reforço longitudinal soldado aos estribos para garantir o funcionamento da treliça,
além de proceder à ancoragem na mesa de compressão.
Ziraba e Hussein apresentam dimensionamento no Estado–Limite Último de
ruptura à flexão, cisalhamento, descolamento da chapa e arrancamento do
concreto de cobrimento. O dimensionamento por flexão admite as situações de
escoamento das armaduras internas, escoamento das armaduras externas e o
esmagamento do concreto comprimido. A ruptura do cisalhamento ocorre em
regiões onde não há chapa ou nas proximidades de seus extremos por meio de
fissuras inclinadas.
O método proposto por Campagnolo considera o reforço da viga com
ancoragem suficiente para que toda a força de extremidade da chapa tenha sido
transferida ao concreto, com a seção trabalhando no Estádio II. Utiliza a relação
entre os Módulos de Elasticidade do concreto (EC) e da chapa de reforço (ESCH), o
Momento de Inércia homogeneizada da seção reforçada (IX) para especificar a
tensão na chapa e admite que a chapa estaria trabalhando no limite de sua
capacidade resistente.
Silveira e Souza apresentam estudo para reforço com chapa metálica ao
momento fletor no Estádio II utilizando redução da resistência do concreto e do aço
eliminando-se os coeficientes de majoração dos esforços, em situação de cálculo
bastante similar ao da NB1/1943 e promovendo o esforço solicitante conforme o
limite de ruptura do material que atinge primeiramente a tensão admissível.
Raina (1994) indica ainda que, para reforço com chapas metálicas, a
resistência do concreto a tensões de cisalhamento (concreto – reforço) deve ser
limitada a 20 kgf/cm²; no preparo da chapa deve ser prevista limpeza-padrão Sa3
(norma sueca) rugosidade n.º 07.
ada

71

De acordo com Rivera, Lima, Bertrand e Moreira (2008), padrões de limpeza
Norma Sueca SIS 055900-67 são muito próximos aos da norma Petrobras e no
caso do padrão Sa3 definido como metal branco:
(...) aço deverá exibir cor metálica uniforme, brancoacinzentada, sendo removidos 100% de carepas e ferrugens.
A superfície resultante estará livre de óleos, graxas, carepa,
tinta, ferrugem e de qualquer outro depósito. (RIVERA, LIMA,
BERTRAND e MOREIRA, 2008)

A

norma

francesa

recomenda

proteção

com

resina

base

epóxi

imediatamente após a limpeza e, quando curado, envelopado em filme de
polietileno até a data de sua utilização. A superfície de concreto também deve ser
preparada após os devidos reparos, mantendo os agregados à mostra devendo
apresentar regularidade de no máximo 5mm para cada 4,0 metros, aumentando o
rigor no caso da utilização de placas mais espessas.

6.3.2 Reforço estrutural com compósitos
O uso de fibras de carbono (assim como as de vidro, aramida ou grafite) na
construção civil é algo bastante recente. Observa-se que todas as publicações
elencadas sobre o assunto são posteriores a 2000, portanto algo que certamente
ainda apresenta demanda de mais estudos, ensaios e normatização. Mesmo ainda
carente de conhecimentos, em virtude dos dados disponíveis, é possível serem
elaborados projetos de reforços com bastante critério, segurança e economia.
O assunto já é tratado pelo American Concrete Institute no ACI 440 e pela
Fédéracion Internacional du Béton (Bulletin 14) em 2001; em 2012 foi aprovada a
norma ISO 14484 que trata das diretrizes para o uso de fibras poliméricas como
reforço de estruturas de concreto.
No Brasil, as publicações mais disseminadas são as do Prof. Ari de Paula
Machado (UFMG) editadas pela PINI (2002), pela Viapol e Basf (2006) baseadas
principalmente no ACI, cujos conceitos diferem muito dos utilizados pelos
engenheiros brasileiros mais voltados aos conceitos do CEB–FIB europeus
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notadamente das escolas francesas e alemãs. Em 2015, Ari de Paula Machado
apresenta novo livro, com seu filho Bruno Alberto Machado, em que os autores
incluem conceitos do CEB–FIP e da norma italiana.
Além de diversos trabalhos de mestrado e doutorado a respeito desse tema,
grande parte deles realizados na COPPE/UFRJ e orientados pelo Prof. Ibrahim Abd
El Malik Shehata, há também uma produção importante na USP/São Carlos
orientado por Prof. João Bento Hanai. Entre diversos artigos disponíveis,
observamos o trabalho do Eng.º Paulo de Tarso Ribeiro que utilizou conceitos do
CEB, dissertações da COPPE/UFRJ em que foi previsto o dimensionamento de
reforços estruturais com compósitos de Fibras de Carbono, à luz da NBR 6118.
Ainda não há nenhum texto normativo nacional referente ao assunto,
portanto tem–se observado os profissionais trabalhando sobre os conceitos
desenvolvidos

em

trabalhos

acadêmicos

produzidos

aqui

e

nos

textos

internacionais do ACI e CEB–FIB. Em 2015 foi montado o comitê técnico
IBRACON/ABECE “CT 303 – Uso de materiais não convencionais para estruturas
de concreto, fibras e concreto reforçado com fibras” que visa, entre outros,
promover a constante atualização sobre o assunto, discutir e elaborar práticas para
profissionais da área de concreto produzindo um texto que possa ser utilizado
como base para a futura comissão de Norma ABNT. Dentro desse comitê, o grupo
de trabalho GT2 aborda o “reforço de estruturas existentes de concreto com
materiais não convencionais”. Nele, o grupo visa tratar o reforço das estruturas
existentes com compósitos colados externamente à estrutura após sua execução,
considerando acréscimo nos esforços resistentes.
De acordo com MACHADO e MACHADO (2015), as fibras com as matrizes
formam os polímeros e podem ser compostas por poliéster, vidro, aramida, carbono
e grafite. A função das matrizes é proteger as fibras contra abrasão, contra ataques
do ambiente, mantê-las unidas; promover a distribuição do carregamento nas fibras
tem grande importância em propriedades mecânicas do compósito não só durante
a aplicação (viscosidade, cura), mas também após o endurecimento (módulo de
elasticidade transversal, cisalhamento e compressão). Os principais materiais
utilizados como matrizes são resinas: epóxi, poliéster ou éster vinílico.
Constataram–se referências às fibras de vidro nos catálogos de E-Glass da
Sika (2015): SikaWrap–430G e SikaWrap-930G e MBrace EG30 (BASF, 2006). As
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fibras de vidro, conforme orientações dos fabricantes, corroboradas por MACHADO
e MACHADO (2015), são mais comumente usadas para aplicações estruturais
mais simples, identificadas no mercado como E–glass. Possuem baixo módulo de
elasticidade (Eg = 75 GPa) e apresentam ainda outras desvantagens em sua
utilização como baixa resistência à alcalinidade e a cargas de longa duração
sofrendo ruptura por fluência.
Nas fibras de aramida, observam–se referências a elas apenas em
catálogos internacionais Basf (2006) e Sika (2013). Versões brasileiras desses
catálogos excluíram a referência a esses produtos. Quanto às suas propriedades,
fibras de aramida nos tecidos (comercializados como Kevlar) são largamente
utilizadas para a confecção de produtos de segurança do trabalho, coletes à prova
de balas e demais blindagens. Quanto às propriedades físicas em comparação
com as fibras de carbono, as de aramida apresentam maior alongamento na
ruptura, porém menor resistência à tração e menor módulo de Elasticidade.
As fibras de carbono são as fibras entendidas como mais interessantes pelo
mercado da construção civil, atualmente, para o reforço colado externamente à
estrutura. Dos diversos fabricantes, pode–se citar os sistemas: MBrace da Basf
(Alemanha), Carbodur da MC Bauchemie (Alemanha), SikaWrap da Sika (Suíça),
S&P Clever Reinforcement (Portugal) e Viapol (Brasil).
Os sistemas de reforço são normalmente resumidos em grupos conforme a
aplicação de reforço com polímeros (FRP – Fibre Reinforced Polymer). Qualquer
que seja a forma de aplicação, deve–se verificar previamente a resistência mínima
do substrato, proceder ao tratamento de eventuais patologias (fissuras, armaduras
expostas, segregação etc.) e realizar a regularização assim como arredondamento
dos cantos.
Na aplicação de tecido impregnado in loco por via úmida (wet lay–up
sistem), as fibras serão incorporadas sob a forma de tecido; devem ser
previamente saturadas numa bancada com resina epóxi e instaladas sobre camada
de massa epóxi no substrato. Realiza-se a eliminação de bolhas de ar com roletes
metálicos, procedendo a uma nova saturação com resina epóxi como se observa
na Figura 16, garantindo que as fibras estejam completamente imersas na resina. A
aplicação de novas camadas (conforme projeto) será feita repetindo-se o processo
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após a saturação superficial das fibras; após a conclusão da última camada, devese executar pintura de proteção do sistema.

Figura 16 – Aplicação de resina sobre as fibras

Fonte: Basf (2006)

Na aplicação de fibras no formato de tecidos por via seca, a impregnação da
fibra dá-se diretamente sobre o concreto após seu prévio tratamento e
regularização. Nesse processo, deve-se igualmente garantir a eliminação das
bolhas e a saturação sobre a fibra, assim como a camada de proteção.
Para o reforço de pilares, sobretudo os circulares, são previstas técnicas de
envelopamento contínuo da seção por aplicação úmida com pequeno ângulo de
inclinação executados por robôs como se demonstra na Figura 17. Trata-se de uma
técnica desenvolvida no Japão no início dos anos de 1990, passando a ser
utilizada também nos Estados Unidos alguns anos depois, voltada para reforços
para a situação de sismos.
Uma alternativa bastante interessante é a utilização de elementos préfabricados por pultrusão. Cabe ressaltar que “pultrusão” é um neologismo advindo
do inglês: pultrusion oriunda, por sua vez, do método de fabricação: essas lâminas
inicialmente imersas em resina são tracionadas com o equipamento que lhes dá a
conformação final (pull through), como se observa na Figura 18.
Os laminados pré-fabricados também podem ser protendidos. Nesse caso,
deve-se realizar a implantação de ancoragens metálicas específicas fixadas na
estrutura por meio de chumbadores no concreto, proceder à instalação da lâmina e
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do macaco e ao alongamento das lâminas conforme projeto, cuja execução se
observa na Figura 19. No final do processo, o macaco é retirado, mantendo-se
ancoragem exclusivamente com a fixação nos macacos com elementos roscados.
Também são dispostas ancoragens ao longo do comprimento da fita para mantê-la
na superfície do concreto.

Figura 17 – Envelopamento automatizado

Fonte: Fédération Internationale du Béton (2001– Bulletin 14)

Figura 18 – Processo de pultrusão

Fonte: Stratus (2016)

Outra opção para se aplicar o pré–fabricado é o sistema de aplicação sub–
superficial, algumas vezes identificados por cut in ou NSM – Near Surface Mounted
em que são utilizados perfis pré–fabricados com menor dimensão, realizam-se
cortes com disco diamantado na camada de cobrimento do concreto onde os perfis
são instalados com massa epoxídica, deixando a superfície plana como se
demonstra na Figura 20.
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Para a execução adequada de reforço com compósitos, antes do início de
qualquer trabalho, é necessário serem verificadas eventuais descontinuidades do
concreto por meio de bate–choco, o potencial de corrosão do aço e resolver esses
problemas assim como fissuras e segregações antes da realização do reforço.

Figura 19 – Ancoragem de sistema protendido

Fonte: CONSTRUCTION (2016)

Figura 20 – Instalação de fibra por cut in

Fonte: S&P Clever Reinforcement Brasil (2017)

Deve-se verificar, por meio de ensaios, a resistência do concreto ao
arrancamento, potencial de corrosão da armadura; as fissuras devem ser seladas,
eventual concreto poroso deve ser tratado. A superfície do concreto deve
apresentar condição áspera e livre de contaminantes, ter planicidade adequada,
utilizando-se regularização com argamassa, se necessário, e os cantos vivos,
arredondados. No momento da colagem, a superfície deve estar seca e livre de
poeiras e demais sujidades.
Para os elementos pré–fabricados, deve-se garantir apenas a correta
colagem das lâminas, no caso dos tecidos é necessário garantir tanto a colagem
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quanto a correta impregnação das fibras aplicadas. Esta última, realizada com
material de baixa viscosidade devendo-se, em ambos os casos, garantir o
alinhamento das fibras e a retirada das bolhas de ar do sistema.
No caso dos elementos pré–fabricados, deve-se realizar a aplicação de uma
fina e constante camada sobre o laminado, utilizando-se para tanto um gabarito
específico. O laminado é pressionado contra o concreto com o auxílio de um rolo
de borracha para garantir contato com toda a peça, eliminando-se eventuais
bolhas. O excesso de adesivo deve ser retirado das laterais para se obter, no final
do processo, a menor espessura possível de adesivo (máximo: 1,5 a 2,0mm).
Para o reforço com tecidos, deve-se aplicar no concreto uma camada de
primer. Aplica-se, então, uma camada de resina de baixa viscosidade no concreto
em espessura suficiente com o auxílio de rolo; o tecido é aplicado e pressionado
manualmente, eliminando-se as bolhas pelo processo de rolagem e aplicando-se
no final nova camada de resina com rolo. Frequentemente o reforço com tecidos é
feito com a utilização de mais de uma camada. Essas devem ser aplicadas antes
da cura das camadas inferiores respeitando-se o limite de camadas para o sistema.
Alguma forma de acabamento pode ser requerida devido a aspectos
estéticos e proteção contra raios ultravioleta que fundamental para a durabilidade
do reforço quando aplicado em áreas externas. Há diversas opções para o
acabamento como pintura, concreto projetado, painéis etc. A camada de
acabamento deve ser compatível com os elementos do reforço e, caso sua
aplicação seja realizada com calor, deve ser verificada sua aplicação com a
integridade das resinas epóxi.
Uma forte crítica ao reforço com compósitos é a baixa temperatura de
transição vítrea da resina (em torno de 80ºC) que impede a realização de proteção
efetiva a incêndio. Uma alternativa adequada foi dada pela CNR_DT200 que limita
o reforço com fibras de carbono à verificação da estrutura na condição de Estado
Limite Último numa combinação de carregamento de serviço considerando a perda
total do reforço. (ITALIAN NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2004)
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6.3.3 Reforço estrutural com acréscimo de seção
O acréscimo de seção pode ser realizado nas faces superior ou inferior das
lajes. No caso das vigas, é importante observar a ligação dos estribos que pode
dar-se por meio de ancoragem na face inferior da laje, na região de sobrelaje
(quando houver) atravessando toda a espessura da laje ou em ligação por meio da
alma da viga conforme se apresenta na Figura 21.

Figura 21 – Métodos de reforço por acréscimo de seção

Fonte: Emmons (1993)
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Quando se executa o reforço de uma obra antiga, naturalmente se utiliza
concreto com resistência superior ao do dimensionamento original da obra; no caso
de reforço a momentos fletores positivos, esse concreto de maior resistência tem
maior efetividade por estar inserto na zona de compressão; normalmente a linha
neutra estará inserta no trecho do concreto então implantado. Outra questão que
melhora a condição do reforço é o acréscimo no braço de alavanca da seção,
aumentando muito o desempenho da armadura existente.
Para reforços de momento fletor negativo, deve-se observar a resistência do
concreto existente e incorporar nova armadura na sobrelaje, considerando-se
também o acréscimo no braço de alavanca. Esse detalhamento obriga a uma
determinada distância do braço de alavanca entre a armadura a ser implantada e a
armadura existente, não sendo possível considerar as forças aplicadas no mesmo
ponto. Essas questões tornam o reforço menos eficiente que a situação de
momento positivo.3
A armadura sob a laje deve ser dimensionada da mesma forma que o
realizado em momento fletor negativo, com a desvantagem adicional de uma
condição ruim para a execução da concretagem e aderência entre o concreto novo
e o antigo.
Para o reforço ao cisalhamento com acréscimo de seção, considerando-se o
modelo da treliça de Mörsch, é possível obter-se o reforço da biela comprimida pelo
próprio alargamento da seção e dos tirantes com a implementação de nova
armadura.
De acordo com Emmons (1993), há diversas opções quando se trata do
envelopamento de seções de vigas e lajes devendo-se tomar os devidos cuidados
quanto à análise do considerável acréscimo de peso próprio à estrutura.
Raina (1994) alerta para um detalhe importante no projeto, que é a interface
entre o concreto existente e o do reforço. Há nessa região esforços horizontais que
devem ser absorvidos para a efetividade de qualquer tipo de reforço.

3

Ver capítulo 17.2.4.1 da NBR 6118/2014 quanto à consideração da armadura como

concentrada.
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Nesse sentido, quando executados grandes volumes de concreto, deve-se
estudar adequadamente o traço para que se obtenha concreto com boa aderência
em baixas idades e pequena retração térmica e hidráulica. Entre outras atitudes,
pode-se resfriar o concreto a ser aplicado (congelamento de brita, uso de gelo etc.)
e indicado o uso de cimento com baixo calor de hidratação.
Para o bom funcionamento do reforço, Raina expõe ainda a necessidade de
se realizar adequado dimensionamento e ancoragem da armadura. Deve-se,
portanto, dosar os materiais para se obterem tensões e módulos de elasticidade
similares, além de se observarem questões executivas como a vibração do tráfego
durante o processo de endurecimento do concreto que pode trazer influências
negativas ao reforço e à sua ancoragem.
Vitório (2013) indica que esse método é o mais utilizado para obras de
pequeno porte. Apresenta exemplo de alargamento de Obra de Arte Especial com
acréscimo de seção por meio de sobrelaje e implantação de novas vigas, como se
ilustra na Figura 22. A obra em questão apresenta acréscimo de seção na face
inferior da laje o que denota a incorporação de novas armaduras, assim como nas
faces laterais da viga indicando acréscimo de armadura ao cisalhamento. Além dos
novos pilares, os antigos também foram envelopados e implantados consolos para
troca de aparelhos de apoio.

Figura 22 – Alargamento com acréscimo de seção e novas vigas

Fonte: Vitório (2013).

Cada obra apresenta uma condição distinta. No caso da Ponte s. Rio Lontra
(projeto elaborado pelo Autor) ilustrado na Figura 23, foi possível a elaboração do
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reforço observando-se apenas acréscimo de seção (sobrelaje) no bordo
correspondente à faixa 1, envelopamento da viga sob a faixa 2 e reforço das
fundações sob a viga 2, não sendo necessário qualquer reforço adicional na face
inferior da laje.

Figura 23 – Alargamento Ponte s. Rio Lontra
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Fonte: O Autor.

6.3.4 Reforço estrutural com protensão externa
De acordo com Emmons (1993), técnicas de reparo/reforço que não
participam nas tensões até que seja aplicada nova deformação são chamadas
passivas; quando o elemento de reforço participa das tensões imediatamente, temse o reforço ativo.
Para a obtenção de reforço ativo, deve-se realizar protensão no elemento
reparado ou alívio temporário dos esforços (ambos: cargas permanentes e cargas
acidentais), podendo também ser realizada uma combinação das duas situações
conforme se apresenta na Figura 24.
Para Vitório (2013), o método é bastante apropriado para a adequação de
obras antigas por impor uma nova distribuição de cargas móveis, aumentando a
rigidez

da

estrutura

reduzindo

deformações,

fissuração,

resistência

ao

cisalhamento. O autor esclarece que não há qualquer necessidade de se
descarregar a estrutura, entretanto ressalta dificuldades a serem transpostas como
a correta avaliação do projetista quanto à força a ser aplicada, garantindo os níveis
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de tensão adequados durante e após a operação de protensão. Observa ainda que
a resistência do concreto à época dos projeto é bastante inferior às considerações
atuais da NBR 6118, portanto essas estruturas são mais vulneráveis à corrosão
sobretudo na região das ancoragens.

Figura 24 – Reforço com protensão externa

Fonte: Emmons (1993).

Vitório descreve, ainda, o método com emprego de monocordoalhas
agrupadas em feixes nas faces laterais com ancoragens e desviadores metálicos
fixados à estrutura com barras ST85/105 protendidas no sentido transversal. Tais
elementos são apresentados na Figura 25, antes de seu revestimento com
argamassa para proteção contra corrosão.

Figura 25 – Ancoragens e desviadores em monocordoalhas

Fonte: Vitório (2013).
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Dados a respeito da técnica de reforço estrutural com protensão externa
serão abordados no capítulo 7.
6.3.5 Reforço estrutural com alteração do partido estrutural
A alteração do partido estrutural é uma opção adicional às demais,
aproveitando-se a resistência dos elementos existentes e criando dispositivos para
a redução em seu carregamento, uma das alternativas para a realização do
reforço. Emmons (1993) apresenta possível solução para esse tipo de execução
conforme se apresenta na Figura 26.
No caso da proposta de Emmons, deve-se verificar a possibilidade de
deformação das escoras que reduzem o vão. Se forem muito flexíveis, não
produzirão o reforço desejado, mas se forem muito rígidas produzirão na região do
apoio criado momento negativo, além de momento positivo nos vãos criados entre
o novo apoio e o apoio original. Deve-se verificar se a estrutura está adequada a
essa configuração de esforços e, no caso em questão, avaliar também os esforços
horizontais junto à fundação.

Figura 26 – Reforço com a redução do vão

Fonte: Emmons (1993).

6.3.6 Reforço de mesoestrutura
A mesoestrutura das Obras de Arte Especiais normalmente é composta por
pilares e vigas travessas. O reforço das vigas travessas deve-se dar da mesma
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forma que o reforço das demais vigas conforme visto nos capítulos anteriores. A
questão que se coloca é o reforço dos pilares.
Há basicamente duas situações em que é necessário o reforço de pilares.
Na primeira situação em que o elemento estrutural está deteriorado e perdeu
completamente sua capacidade portante devendo então ser substituído por um
novo pilar.
A segunda opção ocorre quando há necessidade de acréscimo de
resistência do elemento estrutural. Nessa situação é preciso promover o
descarregamento do pilar antes da instalação da nova seção, caso contrário ela
atuará apenas para o acréscimo de carregamento. Como o acréscimo de
carregamento atuará em ambas as estruturas (a original e o reforço), é provável
que se chegue ao limite da estrutura original sem que o reforço esteja atuando
plenamente.
As questões inerentes ao reforço de pilares são, segundo Souza e Ripper
(1998), os tipos de reforços que mais geram polêmica. Conforme Ribeiro (2010), o
reforço de pilares com fibras de carbono é efetivo apenas para esforços sísmicos.
Observa-se que há algumas divergências quanto à real efetividade e os limites
para reforços desse tipo de elemento estrutural.
Dada a importância do reforço na segunda situação e as incertezas de
completa ligação e consequente porcentagens de transferência de cargas,
Cánovas (1984 apud Souza e Ripper 1998 p. 210) sugere que o projeto de reforço
despreze a seção existente de concreto, projetando o reforço para 100% do
carregamento e outros dispositivos como capitel metálico junto à laje para se
evitarem problemas de puncionamento.
Emmons (1993) sugere o reforço pelo acréscimo de seção em concreto
armado, entretanto alerta que os efeitos de retração infringem esforços adicionais
na interface do concreto existente e do concreto do reforço. A alternativa com
menor impacto seria a utilização de ligação entre os concretos por meio de
armaduras ativas.
Souza e Ripper (1998) apresentam uma questão a ser resolvida por meio de
futuras pesquisas. Sabendo-se que, após a execução do reforço de um pilar, esse
apenas entrará em carga após acréscimo de carregamento (como também citado
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por

Raina

(1996)),

após

o

carregamento

desse

pilar

e

seu

eventual

descarregamento, o reforço retornará à condição “sem carga” ou em virtude de
redistribuição de esforços pela interface “concreto novo” x “concreto original”,
haverá carga no reforço? De acordo com o Autor, provavelmente haverá
redistribuição desses esforços, mas apenas a execução de ensaios poderá
determinar tal condição.
O envelopamento de pilares utilizando-se compósitos com o objetivo de
realizar confinamento do concreto e assim aumentar sua resistência é consenso
quando se refere ao acréscimo de resistência a sismos, sabendo-se ser mais
efetivo quando o pilar é circular. O confinamento de seção retangular é tratado pelo
Bulletin 14 da FIB indicando a necessidade de arredondamento dos cantos. Nessas
seções, o confinamento é apenas parcial, devendo-se considerar como confinada
apenas a região delimitada na Figura 27.

Figura 27 – Confinamento efetivo de seção não-circular

Fonte: Fédératiron Internationale du Béton (2001– Bulletin 14).

O trabalho de CARRAZEDO et al. (2002 apud RIBEIRO 2010), considera a
análise até a ruptura de corpos cilíndricos de concreto com dimensões de ø = 19cm
e h = 57 cm sem reforço, com uma e com duas camadas de reforço por
confinamento. Demonstram que não há alteração na curva tensão x deformação
para corpos de prova sem reforço, com uma ou duas camadas de reforço com
compósito para deformações até 2 0 00 conforme se observa na Figura 28.
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Figura 28 – Gráfico Tensão x Deformação (Confinamento por FRP)

Fonte: CARRAZEDO et al. (2002 apud Ribeiro 2010).

Conforme CNR-DT200 (2004 apud MACHADO e MACHADO 2015, p. 260)
para deformações até 2 0 00 , a diferença entre tensões no concreto confinado e não–
confinado é pequena e para tensões superiores o diagrama tensão deformação é
não linear tendendo a atingir um valor constante. Com a crescente deformação,
ocorrem fissuras bastante difundidas sendo considerado em 4 0 00 o limite para esse
confinamento com a deformação do compósito.

6.3.7 Reforço de infraestrutura
A infraestrutura das Obras de Arte Especiais, assim como de outras
estruturas depende muito mais das características geotécnicas locais do que do
partido estrutural.
Embora estejam cada vez menos utilizados, é comum nas vistorias constatar
obras com fundações em tubulões; outras opções de infraestrutura comuns são
estacas (pré-moldadas ou moldadas in loco) e fundações rasas (sapatas isoladas).
O reforço da fundação dependerá de eventuais anomalias apresentadas
pela estrutura e/ou acréscimos de carga que lhes serão impostos confrontados com
a capacidade de suporte das fundações existentes.
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Vitório (2013) apresenta detalhe para reforço de fundações rasas com
estacas por meio de escarificação do concreto, complemento da armadura e
envelopamento da seção, conforme se apresenta na Figura 29. Ressalta-se que no
caso da solução descrita, é imprescindível a verificação e normalmente a
complementação de armadura dos tirantes.

Figura 29 – Reforço de fundação direta com estacas

Fonte: Vitório (2013).

Veludo (2013) descreve que a necessidade de reforço de fundações se dá
em virtude de mau desempenho ou devido à alteração de uso da construção. O
mau desempenho manifesta-se na forma de assentamentos ou fissuras na
superestrutura, sendo responsáveis por danos arquitetônicos, de funcionamento
e/ou estruturais. Apresenta ainda limites admissíveis para recalques diferenciais,
transcritos na Figura 30. Para a escolha do tipo de reforço a ser utilizado, ressalta a
necessidade de se avaliar uma série de quesitos: tipo de solicitação (estática ou
dinâmica, permanente ou temporária), estado de conservação da fundação
existente, recalques máximos admissíveis para a estrutura, condições do solo,
profundidade do lençol freático, estado de conservação da superestrutura,
condições de acesso e mobilidade para a execução dos trabalhos e questões
ambientais.
Para a execução do reforço podem ser utilizados melhoramento do solo (por
meio de injeções), reparo dos elementos estruturais da fundação, alteração da
geometria da fundação (alargamento de base, inclusão de estacas etc.), aumento
de rigidez na estrutura (promovendo redistribuição de esforços).
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As técnicas mais difundidas de reforço de fundação são o envelopamento de
sapatas, estacas prensadas e microestacas, devendo-se sempre observar a
ligação do reforço com a estrutura original.

Figura 30 – Limites admissíveis para recalques diferenciais

Fonte: Veludo (2013).

O envelopamento das sapatas permite reforçar a fundação apoiada em solo
competente devido a falhas de projeto ou acréscimo de carga, devendo ser
devidamente ancoradas à estrutura original e verificado seu desempenho à flexão,
cisalhamento e punção.
Ainda segundo Veludo (2013), os reforços em estaca podem ser efetuados
com os blocos existentes, abaixo destes ou adjacente, quando se deve promover
ampliação da seção do bloco. Nesse caso. é possível ainda optar ou não pelo
macaqueamento da estrutura impondo deformação e carregamento inicial às novas
estacas.
A ligação das novas estacas com a estrutura existente pode-se dar por
ligação direta com o preenchimento do furo previamente executado na fundação
existente, ligação por meio de complementação de blocos existentes ou por novos
blocos ligados à estrutura existente.
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Oliveira (2000) demonstra preocupações quanto à execução de estacas de
reforço, lembrando que alguns métodos de escavação são realizados com água, o
que pode danificar a estrutura do solo adjacente às estacas existentes. A execução
de estacas por cravação por meio de deslocamento do solo cria esforços
horizontais nas estacas existentes e podem danificá-las.
Por fim, esse autor descreve a preocupação com a sobreposição dos bulbos
de tensão das estacas originais com as do reforço, sugerindo no estudo que
apresenta a execução de estacas inclinadas e de menor diâmetro no intuito de
obter maior profundidade e evitar a sobreposição dos bulbos, como se demonstra
na Figura 31.

Figura 31 – Interferência entre bulbos de tensão

Fonte: Oliveira (2000).
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Em decisão com a consultoria de solos, o Autor utilizou em alguns projetos a
solidarização das estacas de reforço ao bloco existente por meio de ligação com
armaduras ativas conforme se apresenta na Figura 32, no intuito de se evitarem
deformações adicionais para a mobilização da capacidade de carga das estacas de
reforço.
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Figura 32 – Ligação estacas de reforço com protensão externa – Ponte s. Rio Iguape

15

145

145

15

BLOCO EXISTENTE

352

BARRA ST85/105 32mm (2x)
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Raina (1994) dedica boa parte de seu capítulo sobre fundações a medidas
preventivas contra inundações e erosão sob fundações rasas por meio de diversos
detalhes como emprego de enrocamentos, além dos reforços de muros de
contenção. Quanto ao reforço de fundações, assim como nas demais bibliografias,
descreve o alargamento de fundações diretas ou o acréscimo de estacas
adequadamente solidarizadas ao bloco existente por meio de ligação em concreto
armado.
No caso de fundações rasas, quando há necessidade de reforço de
fundações, há normalmente duas opções: aumentar as dimensões da fundação
mantendo a tensão no solo compatível com a admissível ou transformar a fundação
rasa em profunda por meio da incorporação de estacas que neste caso deverão ser
dimensionadas para o carregamento total da obra devido à compatibilidade de
deformações.
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No caso de fundações profundas, quando há necessidade e reforço de
fundações, esse reforço é feito com incorporação de novas estacas. A estaca que
normalmente se mostra mais adequada para a realização dele é a estaca-raiz por
não necessitar de grandes alturas para mobilizar o equipamento, por apresentar
grande rigidez na interação com o solo promovendo pequenas deformações, por
apresentar boa capacidade de carga A estaca raiz pode ainda ser ancorada em
rocha, atravessar matacões e base de tubulão, sendo viável seu uso tanto na
vertical quanto em inclinações diversas.

6.3.8 Matriz de decisão
Para a execução do reforço de uma estrutura podem ser escolhidas uma ou
mais técnicas combinadas para se obter o desempenho desejado. A experiência
tem demonstrado, no caso de Obras de Arte Especiais, que, na maioria das vezes,
o acréscimo de seção pela incorporação de sobrelaje, com a utilização de concreto
de resistência superior ao existente, tem-se mostrado como excelente opção
sobretudo para os reforços à flexão tanto de lajes quanto de vigas fazendo-se a
complementação de armadura nos casos de Momento Fletor Negativo.
Quando após o acréscimo de seção aparecem pequenas deficiências
localizadas no cisalhamento ou mesmo na flexão, o complemento de reforço com o
acréscimo de seção e armadura ou com fibras de carbono são boas soluções,
entretanto, quando o nível de reforço necessário é maior ou dá-se em maiores
extensões, o método mais adequado é a protensão externa.

ada

92

7

REFORÇO COM PROTENSÃO EXTERNA
O reforço com protensão externa diferencia-se dos demais, sobretudo por

atuar sem a necessidade de deformações adicionais. Além do caráter ativo do
reforço, que é seu principal diferencial, esse método aumenta a rigidez do
elemento, reduzindo a fissuração, flechas, vibração e a variação de tensões o que
aumenta a resistência à fadiga.
Verifica-se ainda que a protensão externa incorpora pouco peso à estrutura,
sendo efetiva para reforços à flexão ou ao cisalhamento e normalmente permite a
execução sem interrupção do tráfego. Devem-se avaliar alguns aspectos listados
abaixo que são os pontos fracos no método em questão.
A armadura protendida é mais suscetível à corrosão, portanto deve-se
observar um detalhamento que proteja a armadura, inferindo durabilidade
adequada.
Os cabos de protensão externos estão mais expostos a impactos, atos de
vandalismo ou à ação do fogo, devendo-se promover proteção adequada ou
verificar o impacto na estabilidade da estrutura em situação de eventual perda do
reforço em condição excepcional. Uma alternativa interessante para a situação de
perda de reforço por incêndio, vandalismo ou impacto foi dada para reforços com
fibras de carbono na CNR–DT(ITALIAN NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2004)
que prevê a verificação da estabilidade da estrutura na situação de perda do
reforço considerando carga quase permanente nessas condições.
O detalhamento deve observar que nos pontos de introdução da carga
(ancoragens) e nos desvios há grande concentração de tensões, devendo-se
prever raios de curvatura adequados e realizar o correto dimensionamento e
detalhamento desses elementos como blocos.
Por fim, deve-se observar ainda que tal reforço alterará as tensões do
elemento reforçado, podendo ser danoso à peça, principalmente quando se
utilizam altos níveis de protensão aliado a concretos com baixa resistência.
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7.1

TIPOS DE REFORÇO COM PROTENSÃO EXTERNA
O incremento de cargas na estrutura por meio de protensão externa pode

ser dividido em três técnicas distintas.
A primeira a ser descrita refere-se à execução de protensão com lâminas de
fibras de carbono. Nesse processo, lâminas de fibras de carbono pultrudadas são
ancoradas à estrutura de concreto por dispositivos metálicos. O macaco hidráulico
promove a deformação da lâmina que, em seguida, é ancorado mecanicamente no
concreto. É comum se utilizarem ancoragens adicionais ao longo do seu
comprimento para manter a posição da fibra na superfície do concreto.
No caso de Obras de Arte Especiais, esse método é pouco utilizado em
virtude da capacidade de carga de cada lâmina da ordem de 17 tf, baixa frente aos
esforços necessários para o reforço de uma estrutura de grande porte. Deve-se
lembrar ainda que as fibras de carbono devem ser protegidas dos raios UV.
A segunda técnica de execução com protensão externa consiste na
execução de blocos de concreto dimensionados como consolos que serão
utilizados como ancoragens e desviadores em posições adequadas. Utiliza-se
cabos multicordoalha (4 a 20 cordoalhas ø15,2mm) com capacidade de até 400 tf;
os cabos são insertos em bainhas de PEAD conforme se demonstra na Figura 33
e, após a execução da protensão, são injetados com nata de cimento para
proteção contra corrosão.

Figura 33 – Bainhas de protensão externa

Fonte: Catálogo Protende (PROTENDE, 2013).
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A terceira e última técnica de execução com protensão externa é por meio
de monocordoalhas nuas ligadas à estrutura por desviadores e ancoragens
metálicas fixadas à estrutura com barras de protensão roscadas. A protensão é
feita com macacos de pequeno porte e, após sua execução, procede-se ao
envelopamento das cordoalhas com concreto para sua proteção contra os agentes
agressivos, como se demonstra na Figura 34.

Figura 34 – Reforço com protensão monocordoalha

Fonte: Verly, Magalhães, Fontes e Santos (2015).

Embora seja intuitivo imaginar que a execução de protensão externa
executada com monocordoalha e posterior proteção da armadura por meio de
concretagem assemelhe-se à execução de obra com protensão aderente para o
que se refere ao acréscimo de tensão após o início da operação, não foram
localizados trabalhos que fizessem esse tipo de análise.
Vitório (2013) indica como sendo um sistema mais moderno de execução de
protensão externa, mas suas vantagens em detrimento das outras técnicas variam
conforme as características de cada obra. A protensão com multicordoalhas exige
a execução de blocos de concreto e macacos de protensão mais pesados,
entretanto dispensa a execução de concreto após a protensão que é um processo
mais artesanal, além de reduzir o número de etapas de protensão, realizando-a de
uma única vez.
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7.2

NÍVEIS DE PROTENSÃO
O reforço com protensão externa pode ser entendido como uma obra com

pós–tração, cuja introdução do esforço é feito após o início de sua utilização.
Dessa forma, deve-se enquadrar nos conceitos previstos na NBR 6118.
As tensões devem ser verificadas no momento da protensão para EstadoLimite Último de Compressão Excessiva4 nas fibras adjacentes ao cabo e no
Estado-Limite de Serviço de Formação de Fissuras nas fibras opostas à posição do
cabo de protensão.
Para o tempo após as perdas diferidas, a norma prevê três níveis de
protensão: protensão total, parcial ou limitada.
No nível de Protensão Completa (concreto protendido nível 3), as seções
devem ser verificadas para o Estado-Limite de Serviço de Descompressão para a
Combinação Frequente de Esforços e para o Estado-Limite de Serviço de
Formação de Fissuras para a Combinação Rara.
Na Protensão Parcial (concreto protendido nível 2), as seções devem ser
verificadas para o Estado-Limite de Serviço de Descompressão para a Combinação
Quase Permanente de Esforços e, para o Estado-Limite de Serviço de Formação
de Fissuras, para a Combinação Frequente.
Na Protensão Limitada (concreto protendido nível 1), deve-se verificar
apenas o Estado-Limite de Serviço de Abertura de Fissuras para a Combinação
Frequente.

4

Observa-se, aqui, que a NBR 6118/2014 apresenta a verificação à compressão excessiva

como Estado-Limite de Serviço; entretanto, em virtude das características de ruptura à compressão
do concreto que não apenas tende a promover o colapso da peça, mas o faz de forma brusca, este
Autor entende que a devida verificação deva ser feita considerando-se as características de EstadoLimite Último (a favor da segurança em relação ao proposto pela norma).
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Em obras novas, é comum ser previsto o Nível de Protensão Limitada por
ser mais econômico que a Protensão Total e por não prever abertura de fissuras
como no Nível de Protensão Parcial, tornando a obra menos sujeita à penetração
dos agentes agressivos.
No caso de obras de reforço com protensão, o Nível de Protensão Parcial
pode ser suficiente para garantir uma relação custo/benefício mais adequada.
Essas obras possuem uma quantidade considerável de armadura passiva existente
e com menos protensão pode-se atender a redução das aberturas de fissuras e
melhoria de rigidez. O Nível de Protensão Completa pode não ser necessário do
ponto de vista técnico; torna-se, portanto, inadequado do ponto de vista econômico.

7.3

MODELOS DE CÁLCULO
Para a estabilidade da estrutura, os Estados-Limites Últimos também devem

ser verificados seguindo as orientações da norma em vigor. Almeida (2001)
descreve diversos métodos de cálculo para reforço à flexão ao Estado-Limite
Último (ACI 318/1999, BS8110/1985, Naaman/1990, Naaman&Alkhairi/1991 e o
Método de Equilíbrio de Cargas já utilizado por Leonhardt em 1952).
Com exceção do método de equilíbrio de cargas, os demais métodos
apresentam as mesmas premissas:
• as seções permanecem planas após a deformação;
• há máxima deformação do concreto de 3,5 0 00 (3,0 0 00 no caso do método do
ACI);
• considera-se a seção fissurada no Estado-Limite Último, portanto despreza-se
a resistência do concreto à tração;
• diagrama retangular de tensões no concreto;
• tensão da armadura passiva obtida pelo produto de deformação unitária pelo
módulo de elasticidade até a tensão de escoamento a partir da qual a tensão
no aço permanece constante.
Outras questões também são consenso nos métodos em questão:
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• a armadura ativa de reforço deve ser considerada da mesma forma que a
armadura não aderente; sua tensão será proporcional à sua deformação e
dependerá da deformação em toda a viga;
• a deformação da viga entre ancoragens e desviadores não acompanha a
deformação do cabo, em virtude de efeitos de segunda ordem. Observa-se
que, para um cabo reto ancorado apenas nos apoios, a excentricidade no
meio do vão se altera quando ocorre deformação da viga, conforme se
apresenta na Figura 35;

Figura 35 – Efeito de segunda ordem e a redução da excentricidade do cabo

Fonte: ARAÚJO (1997 apud ALMEIDA 2001. p.15).

• deve-se considerar no cabo de reforço a tensão devida à protensão após
perdas diferidas, acrescida da tensão oriunda do alongamento do cabo
ocorrido devido à deformação da viga no Estado-Limite Último.
•o valor final da tensão nos cabos protendidos será um valor compreendido
entre o valor equivalente à previsão de cabos não aderentes e à de cabos
aderentes.
De acordo com Almeida (2001), no ACI 318 de 1999 quando a tensão no
cabo for no mínimo 50% da tensão última da armadura, o acréscimo de tensão na
armadura protendida pode ser calculada por fórmula que varia conforme a taxa de
armadura protendida, desde que não exceda à tensão de escoamento da armadura
e o acréscimo de 207 MPa sobre a tensão após perdas de protensão.
A BS 8110 de 1985 faz uma estimativa da deformação adicional no cabo
considerando que a plastificação do concreto se dará em comprimento igual a dez
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vezes o valor da altura da linha neutra. Apresenta fórmula para acréscimo de
tensão na condição indicada em função da relação L/dp (dp conforme Figura 35),
área da armadura protendida, resistência última da armadura de protensão e do
concreto considerando a armadura passiva em área de armadura protendida
equivalente.
Naaman & Alkhairi propuseram em 1991 metodologia com coeficiente de
redução das deformações para vigas bi-apoiadas devido à sua condição não
aderente, variando conforme a fase (antes do início da fissuração, após o início de
fissuração e para o Estado-Limite Último), as geometrias do carregamento e do
cabo, conforme quantidade de desviadores. O próprio trabalho indica que, embora
tenha sido desenvolvido para vigas bi-apoiadas, suas relações podem ser
estendidas para vigas contínuas considerando que a deformação no cabo é
uniformemente distribuída ao longo de toda a viga.
Em 1999, Harajli propõe modelo baseado

na

compatibilidade

de

deformações considerando-se a redução de altura útil em virtude da deformação da
viga.
O Método das Forças Radiais Equivalentes considera os pontos de
aplicação de esforços no momento da realização da protensão como um
carregamento externo que fará parte das devidas combinações de esforços para
verificação da estrutura.
Quanto ao reforço ao cisalhamento, Almeida (2001) descreve as prescrições
da NBR 6118 de 2000, que são as mesmas na versão de 2014. A norma indica
dois modelos de cálculo baseados em analogia da “Treliça de Mörsch”. O Modelo I
da norma considera simplificação, mantendo o ângulo da biela de compressão
como fixa a 45º, enquanto o Modelo II permite que esse ângulo possa ser variável
entre 30º e 45º.
Nos dois modelos de cálculo, a norma brasileira indica verificação da biela
de compressão (Vrd2) e do tirante de suspensão (Vrd3). A suspensão dos esforços
depende de componente advinda da colaboração do concreto (Vc) e componente
advinda dos esforços da armadura (Vsw). No caso de obras protendidas, é previsto
acréscimo na colaboração do concreto proporcional à relação momento de
descompressão e momento de cálculo no meio do vão. Descreve ainda que deve
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ser considerada a redução na força cortante na peça, em virtude da componente
vertical de cabos parabólicos ou poligonais.
Ainda conforme Almeida (2001), o ACI 318 de 1999 também indica
contribuição da resistência do concreto na suspensão do carregamento,
diferenciando-se por especificar valor referente à formação das fissuras de
cisalhamento que são continuidade das fissuras de flexão e valor referente às
fissuras de cisalhamento propriamente ditas, devendo-se tomar sempre o menor
dos dois valores. A diferenciação entre esse processo e o da norma brasileira dáse no valor a ser admitido como acréscimo de resistência, preservando-se o
mesmo conceito.

7.4

ANÁLISE DOS ENSAIOS DE ALMEIDA (2001)
O trabalho de Almeida (2001) apresentou ainda ensaio de três vigas

reforçadas com protensão externa. Alguns dos dados do trabalho serão
apresentados com vistas a abordagens não realizadas pelo Autor.
As vigas ensaiadas possuem comprimento de 300 cm em seção “T” com
largura de mesa de 40 cm, altura total de 30 cm, espessura da alma de 15 cm e
altura da mesa de 12 cm. Na data da execução do ensaio, o concreto das vigas
VP1, VP2 e VP3 apresentavam as resistências de 27,5; 31,6 e 31,3 MPa,
respectivamente. O reforço com uma cordoalha ø1/2” de cada lado é apresentada
na Figura 36 e a armadura da viga ensaiada, na Figura 37.

Figura 36 – Armadura de reforço da viga VP1

Fonte: ALMEIDA (2001).

O Autor realizou o dimensionamento da viga reforçada conforme os modelos
do ACI 318/1999, BS 8110, Forças Equivalentes, Naaman e Harajli, comparando–
se os dados dos modelos com os dados obtidos no momento da ruptura. As
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Tabelas 03 e 04 apresentam os valores estimados da força no cabo de protensão e
da força aplicada no momento da ruptura, respectivamente.
Figura 37 – Armadura passiva da viga VP1

Fonte: ALMEIDA (2001).

Tabela 03 – Forças no cabo de protensão no momento da ruína

Fonte: ALMEIDA (2001).

Verifica-se que o modelo de Forças Equivalentes induz a desvios muito
grandes, acima de 50% a favor da segurança. Os modelos de Naaman e Harajli
apresentam valores de tensão última no cabo com desvios consideráveis contra a
segurança, embora apresentem desvios inferiores no tocante aos Momentos
Fletores no momento da ruína. O modelo proposto pela norma BS8110 indica
desvios de 5 a 10% contra a segurança na estimativa de força dos cabos e de até
15% a favor da segurança para os momentos fletores.
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Diferentemente dos demais modelos, no modelo proposto pelo ACI os
desvios apresentam valores constantes, tanto para a estimativa de força nos cabos
quanto para os momentos fletores. Estes desvios se mantém sempre entre 10 e
20% a favor da segurança; é, portanto, sobre esse modelo que serão tecidas as
considerações adicionais.

Tabela 04 – Forças aplicadas na viga no momento da ruína5

Fonte: ALMEIDA (2001).

As considerações adicionais serão feitas observando-se apenas os valores
indicados pelo ACI para o acréscimo de força no cabo até o momento da ruptura.
Tais valores estão incorporados na NBR 6118/2014 no item 17.2.2 para elementos
com protensão não aderente.
Este autor refez o dimensionamento para a viga VP1 conforme as normas
brasileiras, obtendo para o Momento resistente de cálculo antes do reforço
MRd(inicial) = 6,51 tfm e Momento resistente de cálculo após o reforço de MRd(final) =
12,9 tfm. Eliminando-se os coeficientes de segurança para possibilitar comparativo
com o valor da ruptura, obteve-se o Momento na ruptura MRUP = 15,5 tfm (cálculos
inclusos no Apêndice 1).
Verificou-se que o reforço promoveu acréscimo de resistência de 98% na
resistência da viga, o fator de segurança entre o momento de cálculo após o

5

Para o modelo de Forças Equivalentes não se esperaria o acréscimo de

tensão no cabo (oriundo do alongamento devido à deformação da viga). Ressaltase que os dados apresentados nesta tabela respeitam o disposto no trabalho de
Almeida (2001)
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reforço e a ruptura no ensaio de 1,95, e o momento estimado na ruptura –
conforme dimensionamentos constantes da NBR 6118/2014 – representou 86% do
valor obtido no ensaio.
A mesma metodologia foi aplicada à viga VP2 do mesmo trabalho.
Alcançaram-se valores de MRd(inicial) = 6,58 tfm, MRd(final) = 13,16 tfm, MRUP = 16,2
tfm, observando-se acréscimo de resistência de 100%, Fator de Segurança FS =
2,02 e estimativa de ruptura de 85% do valor obtido no ensaio.
A repetição da metodologia na viga VP3 do trabalho atingiu os valores de
MRd(inicial) = 6,57 tfm, MRd(final) = 13,14 tfm, MRUP = 16,2 tfm, observando-se
acréscimo de resistência de 100%, Fator de Segurança FS = 1,97 e estimativa de
ruptura de 87% do valor obtido no ensaio.
As conclusões do Autor são direcionadas às aproximações com os
resultados de seus ensaios; deixou-se, porém, de analisar certa inconsistência nas
aproximações da força última no cabo de protensão com o momento fletor.
Para a realização de projetos de reforço, considera-se de maior importância
a consistência da aproximação da força de protensão e do momento fletor
simultaneamente, como visto no modelo do ACI. O fato de os dados do ACI
constarem hoje na norma brasileira de concreto6 e de o desvio ser a favor da
segurança torna o método ainda mais atrativo.

7.5

ANÁLISE DOS ENSAIOS DE ROMERO (2007)
Romero apresenta trabalho realizando ensaios em condições distintas. São

utilizadas duas vigas de referência e três vigas reforçadas. No caso deste trabalho,
Romero realizou pré–alongamento com armadura do tipo CA50 com diâmetro de
20mm.
O reforço foi realizado com um único desviador no meio do vão e o
carregamento também levou em conta uma só carga no meio do vão conforme se

6

Ver capítulo 17.2.2 da NBR 6118/2014
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apresenta na Figura 38. A viga ensaiada possui seção retangular de 15x40cm,
comprimento de 400 cm e armadura passiva conforme se descreve na Figura 39.

Figura 38 – Reforço e carregamento da viga VRP1

Fonte: ROMERO (2007).

Figura 39 – Armação da viga VRP1

Fonte: ROMERO (2007).
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A viga foi inicialmente carregada, promovendo a fissuração da peça;
descarregada, reforçada, foi então carregada até a sua ruptura. As Tabelas 05 e 06
apresentam as informações colhidas pelo Autor durante o primeiro e o segundo
carregamentos.
De acordo com os dados de Romero, foi calculado o momento último de
5,28 tfm para a situação inicial. O reforço, já com o acréscimo de tensão após a
deformação da viga, promoveria força de 15,5 tf com excentricidade de 16,5cm
gerando, portanto, momento negativo de 2,56 tfm. Dessa forma, o momento final
na peça calculado por Romero seria de 7,85 tfm. Conforme as informações
descritas na Tabela 06, conclui que a ruptura ocorreu com carga de 14,4 tf (M =
14,4 tfm) mesmo após perda de leitura de alongamento da armadura original após
carregamento de 11,0 tf (M = 11,0 tfm).

Tabela 05 – Informações do carregamento inicial da viga VRP1

Fonte: ROMERO (2007).

Observa-se que a armadura original da peça apresenta acréscimo de
alongamento abrupto entre 10 e 11 tf, perdendo-se a medição nos carregamentos
seguintes e que a armadura do reforço ainda não atingia seu patamar de
escoamento com alongamento inferior a 2,0 0 00 .
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Tabela 06– Informações do carregamento da viga VRP1 após o reforço

Fonte: ROMERO (2007).

Para melhor visualização, os alongamentos do concreto e das armaduras
foram transcritas em gráfico disposto na Figura 40. No gráfico, é possível observar–
se modificação de inclinação das curvas após o incremento de carga constante na
armadura original entre os carregamentos de 10 e 11 tf, no concreto entre 11 e 12
tf e ligeira alteração na armadura de reforço também entre 11 e 12 tf. Realizando–
se a projeção dos alongamentos no concreto até a carga de ruptura, observa–se
que, para o carregamento final, o encurtamento do concreto é de aproximadamente
3,5 0 00 .
Entendendo que a capacidade última da viga deve ser considerada 11,0 tfm
quando os resultados demonstraram perda de linearidade nos dados, os
dimensionamentos realizados no trabalho foram refeitos (inclusos no Apêndice).
Desprezando-se o esforço inicial de protensão, observando-se os alongamentos,
as propriedades dos materiais e características da seção, foi obtido o momento M =
10,58 tfm, desvio inferior a 3%.
Calculado o momento previsto para a ruptura, utilizando-se apenas a
armadura de reforço, obteve-se MRUP = 12,3 tfm, inferior ao momento resistente no
ensaio, demonstrando que ainda havia uma resistência residual na armadura
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originalmente inserta na viga. Os alongamentos verificados no trabalho
demonstram, entretanto, que o escoamento da armadura de reforço ainda não
havia sido alcançado. Mesmo nessa situação obteve-se previsão de momento de
ruptura MRUP = 13,3 tfm ainda inferior ao do momento descrito como ruptura no
ensaio, com desvio de 8%.

Figura 40 – Alongamentos de VRP1 até a ruptura

Fonte: O Autor.

Na visão deste Autor, os ensaios produzidos por Romero são importantes e
devem ser estudados para o caso de reforços com armadura passiva, não apenas
pelo desvio entre seu dimensionamento e os resultados durante os ensaios, mas
também por não ter utilizado aço de alta resistência, tampouco o patamar de
escoamento da armadura de reforço.
Nos estudos para reforço com armadura passiva, deve-se então observar os
limites de deformação da armadura original, da armadura de reforço e do
encurtamento do concreto.
O ensaio foi realizado com um único carregamento no meio do vão. Esse
tipo de carregamento é ideal para análise da viga sob forças cortantes, pois
promove um patamar constante no gráfico desses esforços. O momento fletor
máximo nesse tipo de carregamento ocorre numa única seção, podendo acarretar
maiores desvios na leitura dos ensaios e os dimensionamentos correlacionados. O
carregamento ideal para a verificação de momentos fletores está nos terços do vão
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que promoveria então patamar com momento constante reduzindo desvios no
ensaio.
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8

EXEMPLOS DE PROJETOS DE REFORÇO
Existe uma diversidade de situações em que as obras se encontram e as

inúmeras necessidades distintas de adequações produzem uma imensa gama de
possibilidades para o reforço das obras. Cada situação deve ser avaliada por um
profissional competente que, com seu conhecimento e criatividade, tomará
decisões para a solução estrutural a ser adotada, realizando então as verificações
pertinentes.
Para ilustrar a diversidade de situações e de soluções adotadas em
inúmeras obras, foram elencados alguns projetos que englobam soluções distintas
considerando–se reforço de fundações, alteração do sistema estrutural, protensão
externa, situações emergenciais, criação de dispositivos especiais, acréscimo de
seção e utilização de mais de uma tecnologia na mesma intervenção.
As soluções apresentadas não são as únicas possíveis, mas foram aquelas
tomadas pelo projetista com os demais envolvidos em cada caso. É importante
salientar que, em situações similares, outros profissionais provavelmente seguiriam
caminhos distintos, o que não significa que uma das soluções estaria equivocada,
mas descreve a característica e a avaliação de cada profissional.
O conhecimento e análise de reforços elaborados por outros profissionais é
constantemente a inspiração para novas soluções, ampliando as possibilidades dos
envolvidos na elaboração de seus futuros projetos.

8.1

PASSAGEM SUPERIOR EM SOROCABA
Trata–se de uma Obra de Arte Especial sobre a rodovia Raposo Tavares,

estruturada em seção caixão com um único vão de 32,00 m sobre a rodovia e
balanços de 5,00m sobre os taludes.
Transversalmente, a obra apresenta leito carroçável com 14,00m de largura
considerando-se duas faixas de rolamento em cada sentido, além de passeios em
ambos os bordos com largura total de 18,30m. A estrutura da obra foi elaborada
em seção bicelular em concreto armado conforme pode ser observado na Figura
41.
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Figura 41 – Passagem superior em Sorocaba: seção transversal

1830
175

1400

175

Fonte: O Autor.

A intervenção foi necessária em virtude da implantação de marginais na
rodovia, o que a deixava com comprimento insuficiente. A solução adotada foi o
prolongamento da estrutura no sentido longitudinal transformando os balanços em
vãos extremos com comprimento de 16,80m e reforço com protensão externa
executada no interior da seção celular. Em sua configuração final, a obra mantinha
a mesma seção transversal, mas com o comprimento de 65,60m distribuídos num
único tabuleiro hiperestático com vão central de 32,00m e vãos extremos de
16,80m. A seção longitudinal, antes e após a intervenção, é ilustrada na Figura 42.
Diferentemente da grande maioria dos casos, os projetos originais
elaborados pela Fares Engenharia em meados da década de 1980 foram
localizados, portanto estavam disponíveis todas as informações de fôrma e
armação, assim como a informação de que a obra não era protendida.
O projeto dessa intervenção foi elaborado pela Maubertec Engenharia e
Projetos e verificado pelo Eng.º Benjamin Ernani Dias, cabendo a execução à
Construtora Tardelli.
Durante a elaboração do projeto, a operação da rodovia opôs-se à interdição
total também da via superior e o projeto teve sua execução em duas fases
consecutivas, garantindo o tráfego na via inferior em tempo integral na sua

ada

110

plenitude e o tráfego na via superior em via com 4,50 de largura durante todo o
tempo de execução.

Figura 42 –Passagem superior em Sorocaba: seção longitudinal
SITUAÇÃO INICIAL

500

3200

500

SITUAÇÃO FINAL

1680

3200

1680

Fonte: O Autor.

8.2

PASSARELA RODOVIA DOS BANDEIRANTES
As Figuras 43 e 44 mostram as seções transversais da Rodovia dos

Bandeirantes (SP348) antes e depois da intervenção de 2005 respectivamente,
quando foi necessária a implantação de quarta faixa e previsão para a implantação
da quinta faixa executada em 2011.
Dada a falta de gabarito horizontal, seria necessária a demolição e
reconstrução da passarela. Para evitar essa situação, foi proposta pelo engenheiro
Celso Coracini e executada pela CERNE Engenharia uma opção alterando os
apoios da passarela.
Conforme a proposta em questão foi construído no canteiro central um
mastro em pré-moldados e instalados tubos metálicos ancorados para trabalharem
como estais. Nos apoios a serem removidos, foram construídos consolos para
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modificação do apoio e onde os estais substituiriam os pilares. Após a transferência
de esforço, os pilares foram removidos permitindo a ampliação da rodovia.

Figura 43 – Passarela SP 348: seção transversal antes da intervenção

Fonte: O Autor.

Figura 44 – Passarela SP 348: Seção transversal após a intervenção

Fonte: O Autor.

A Figura 45 apresenta a situação inicial e posterior à intervenção.
Figura 45 – Passarela km 19+300: anos 2000 e 2018

Fonte: O Autor.

NOTA: As setas nas fotos indicam a posição dos pilares na situação original
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8.3

PASSAGEM SUPERIOR EM ITAU DE MINAS
Trata-se de obra em caixão unicelular com dois vãos isostáticos de 17,50m

sobre a rodovia, com duas pistas de sentidos contrários e largura total de 7,00 m,
acrescidos de passeios com 1,70 m encerrando os 11,60m de largura da obra,
conforme se observa na Figura 46.

Figura 46 – Passagem superior em Itaú de Minas: seções transversal e longitudinal

Fonte: O Autor.

O projeto em questão a cargo deste Autor considerou a verificação e
adequação da estrutura aos carregamentos advindos do Trem-Tipo 45 da NBR
7188 de 1988 (vigente na época).
Durante a vistoria, foi constatado quadro de fissuração intenso com pequena
abertura de fissuras e de configuração vertical no meio do vão e inclinadas mais
próximas aos apoios, conforme se apresenta na Figura 47.
Durante as pesquisas, o projeto original não foi localizado, portanto estimouse a armadura existente de acordo com os conceitos do DNIT, realizando-se a
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modelagem da estrutura com método e carregamentos condizentes com os da
época de sua construção, no caso o Trem–Tipo 36. O método descrito pelo DNIT
indica considerar existentes 80% da armadura calculada. Dado o quadro de intensa
fissuração com pequena abertura, considerou-se a favor da segurança 70% da
armadura existente verificando-se, então, os carregamentos e métodos conforme a
normalização vigente.

Figura 47 – Passagem superior em Itaú de Minas: quadro de fissuração

Fonte: O Autor.

No intuito de garantir maior durabilidade à estrutura, previu-se que as
fissuras deveriam ser injetadas e, na sequência, executada protensão externa ao
concreto, realizada internamente à seção caixão garantindo tensões de
compressão que reduziriam a penetração de agentes agressivos, como se observa
na Figura 48.
A verificação da estrutura considerando o reforço com protensão mostrou-se
adequado aos Estados-Limites Último e de Serviço para os esforços de flexão com
a metodologia acima descrita. Mostrou-se também adequada ao Estado-Limite
Último de cisalhamento, mas o reforço ainda se mostrava insuficiente para o
Estado-Limite de Serviço de Fadiga das armaduras de cisalhamento.
Para promover o reforço da estrutura de forma adequada, entendeu-se como
mais adequada a utilização de tecnologia distinta para a complementação do
reforço com a utilização de fibras de carbono para reforço dos tirantes da Treliça de
Mörsch na parte interna ao caixão, conforme se demonstra na Figura 49.
As verificações complementares após a instalação das fibras de carbono
demonstraram o atendimento também ao Estado-Limite de Serviço de Fadiga das
armaduras ao cisalhamento, conforme pretendido.
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Figura 48 – Passagem superior em Itaú de Minas: protensão projetada

Fonte: O Autor.

Figura 49 – Passagem superior em Itaú de Minas: reforço com fibras de carbono

Fonte: O Autor.

8.4

PONTE S. RIO RIBEIRA DE IGUAPE
O projeto da Ponte s. Rio Ribeira de Iguape na rodovia BR116/SP próximo

ao município de Registro abrangia a necessidade de implantação de acostamento
lateralmente ao leito carroçável, passeio com dimensões adequadas à Norma de
acessibilidade e ao PER (Programa de Exploração Rodoviária) da concessionária.
Havia necessidade também de atender a adequação estrutural para incluir as
cargas acidentais advindas do Trem–Tipo 45 da NBR 7188 de 1988 (então vigente)
uma vez que a obra foi originalmente dimensionada na época da vigência da então
NB2 1960 que apontava apenas o Trem–Tipo 36.
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Longitudinalmente, a obra apresenta tabuleiros diferenciados nos encontros
e três tipos de tabuleiros diferenciados no trecho que vence o rio. Os tabuleiros
próximos às margens são compostos por três vãos contínuos e balanço na ponta
do qual há apoio de Dente Gerber para tabuleiro isostático. O vão central é
composto por dois vãos hiperestáticos com balanços, na ponta dos quais há apoio
de Dente Gerber para o outro apoio do tabuleiro isostático. Os pares de pilar são
dispostos de forma constante a cada 29,50m, conforme se observa na Figura 50.

Figura 50 – Ponte s. Rio Ribeira de Iguape: seção longitudinal
2x4ø5/8"
2x4ø5/8"

1x9ø5/8"
2x9ø5/8"

2x4ø5/8"
2x9ø5/8"

2x9ø5/8"

2x4ø5/8"

1x9ø5/8"
2x9ø5/8"

2x4ø5/8"

Fonte: O Autor.

Transversalmente, a obra era composta por sistema estrutural em duas
vigas distantes 6,20 m e balanços simétricos de 2,125m encerrando os 10,45m de
largura dos quais apenas 8,35 carroçáveis. O alargamento foi previsto incluindo a
demolição de parte do balanço, execução de sobrelaje e aumento dos balanços: no
bordo da faixa 1, balanço com 258 cm e, no bordo do acostamento e passeio, com
398 cm conforme se pode observar na Figura 51.
O reforço da estrutura foi realizado por meio de aumento da seção com a
execução da sobrelaje incorporando armadura negativa transversal conforme o
dimensionamento dos balanços e protensão externa no sentido longitudinal com
cabos poligonais.
A vistoria da obra indicou também a necessidade de adequação dos Dentes
Gerber, visto que esse elemento apresentava região reduzida de apoio e fissuras
condizentes com o modelo de ruptura sem capacidade de redistribuição de
esforços.
Os cabos foram dispostos para manter o esquema estrutural longitudinal da
obra sem interferir nas juntas de dilatação existentes e para a adequação dos
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apoios em Dente Gerber, criou-se um dispositivo que permitia apoio no fundo da
viga ancorado na viga existente e pelas ancoragens dos cabos de protensão que
neste ponto eram inclinadas conforme se observa na Figura 52.

Figura 51 – Ponte s. Rio Ribeira de Iguape: seção transversal antes e após o alargamento

Fonte: O Autor.

Figura 52 – Ponte s. Rio Ribeira de Iguape: seção longitudinal

Fonte: O Autor.
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8.5

VIADUTO JARARACA NORTE
Trata-se de uma Obra de Arte Especial construída na BR 116/SP Rodovia

Presidente Dutra em duas vigas com 8,25 m de pista e largura total de 10,85m,
com distância entre vigas de 6,00 m e balanços transversais de 2,025 m e 2,825m.
Longitudinalmente, a obra apresenta um único tabuleiro com vão de 15,00m e
balanços de 5,00m totalizando 25,00m de comprimento.
O projeto estrutural da intervenção coube a este Autor e abarcou revisão da
seção transversal com duas faixas de rolamento, acostamento e passeio adequado
à NBR 9050. Estruturalmente, o projeto considerou a demolição parcial dos
balanços transversais, a execução de sobrelaje, implantação de nova viga sob o
bordo do acostamento e balanços com 1,65m, conforme pode-se observar na
Figura 53.
O diferencial deste projeto refere-se ao acréscimo de carga nas fundações.
Os apoios existentes haviam sido dimensionados para carga de 140 tf. Após a
intervenção, o apoio sob a faixa 1 deveria resistir ao carregamento total de 175 tf, o
apoio central a 196 tf e o novo apoio a 124 tf.
Em virtude das condições locais, as novas fundações e o reforço de
fundação deveriam ser realizados com estacas-raiz a partir do tabuleiro. Outra
restrição à execução da obra era a manutenção de ao menos uma faixa de tráfego,
o que impedia geometricamente a execução das estacas-raiz para reforço do apoio
central.
A solução encontrada, inspirada num antigo projeto elaborado pelo Eng.º
Marcelo Waimberg da EGT, foi o envelopamento e complementação da vigatravessa de forma que esta resistisse à implantação de dois cabos de protensão
poligonais que promovessem, após as perdas de protensão, uma componente
vertical que evitasse a necessidade de reforço das fundações do Apoio Central.
Foram implantados dois cabos com nove Cordoalhas ø5/8” e força de
protensão inicial de 180 tf. A protensão, após perdas imediatas e diferidas, foi
calculada em 142 tf e os ângulos de 7,8º de inclinação do cabo em direção ao
apoio sob faixa 1 e de 9,2º em direção ao novo apoio implantado.
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Figura 53 – Viaduto Jararaca Norte: seção transversal antes e após a intervenção
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Fonte: O Autor.

A componente vertical em cada situação foi calculada da seguinte forma:
FY1 = 2 * 142 tf * sen7,8º = 38,5 tf
FY2 = 2 * 142 tf * sen9,2º = 45,4 tf

Dessa forma, a fundação do apoio sob a faixa 1 foi dimensionada para o
carregamento de N1 = 175 + 39 = 214 tf, o novo apoio a ser implantado para
carregamento de N3 = 124 + 46 = 170 tf e o apoio central para carregamento total
de N2 = 196 – 38 – 45 = 113 tf, inferior à condição inicial de carregamento de 140
tf; foi, portanto, desnecessária a execução de reforço da fundação desse apoio.
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8.6

PONTE S. RIO PARDO
A ponte sobre o Rio Pardo na Rodovia BR116/BA possuía um projeto de

reforço e alargamento antigo com o reforço do arco e pilaretes parcialmente
executados. Com o advento da concessão do trecho, o projeto geométrico foi
atualizado e o projeto de reforço deveria ser revisto e atualizado conforme as novas
versões da norma. Por considerações contratuais, o reforço projetado deveria ser
mantido e verificado na nova situação, levando-se em conta a revisão geométrica
conforme se ilustra na Figura 54.

Figura 54 – Ponte s. Rio Pardo – seção transversal inicial e final

Fonte: O Autor.

Coube a este Autor a análise estrutural da obra, com o reforço inicialmente
previsto na nova configuração geométrica. O projeto inicialmente proposto
considerava envelopamento completo da viga em arco e dos pilaretes, além da
adequação geométrica do tabuleiro; verificou-se, entretanto, que as fundações não
haviam sido analisadas, passando então a serem realizadas neste projeto
conforme resumo a seguir.
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A consultoria de solos indicou a utilização de coeficiente de atrito µ =
tan(35+10) = 1,00 e tensão admissível no solo de 15 kgf/cm² para a fundação em
sapata existente com dimensões de 150 x 745 cm.

O apoio mais carregado apresentava Reações de apoio para Peso Próprio e
Carga Permanente Nyg = 603 tf e Nxg = 540 tf. Para as Cargas Acidentais, as
Reações de Apoio eram de Nyq = 203 tf e Nxq = 161 tf.

A verificação de tensão admissível mostrou-se bastante adequada:
σG =

603.000
= 5,40 kgf/cm² < 15,0 kgf/cm²
150 * 745

σG+Q =

(603.000 + 203.000 )
150 * 745

= 7,21 kgf/cm² < 15,0 kgf/cm²

A verificação do escorregamento, entretanto, apresentava problemas:
FSG =

603.000 * tan 45º
= 1,11 < 1,50
540.000

FS G+Q =

806.000 * tan 45º
= 1,15 < 1,50
701.000

Para adequar os fatores de segurança a valores adequados, previram-se
inicialmente estacas inclinadas a 45º sob esforços de compressão para equilíbrio
do pórtico. Um efeito indesejado dessa alternativa neste caso é a redução da
componente vertical e, consequentemente, da Força de Atrito.
Foram verificadas estas possibilidades:

A – Acréscimo de 4 estacas com capacidade de carga de 50 tf/estaca.
Fx = 4 * 50 * sen 45º = Fy = 4 * 50 * sen 45º = 141 tf
FS G =

(603.000 − 141.000 )* tan 45º

FS G+Q =

540.000 − 141.000

= 1,16 < 1,50

(806.000 − 141.000)* tan 45º
(701.000 − 141.000)

= 1,18 < 1,50
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B – Acréscimo de 8 estacas com capacidade de carga de 50 tf/estaca.
Fx = 8 * 50 * sen 45º = Fy = 4 * 50 * sen 45º = 282 tf
FS G =

(603.000 − 282.000)* tan 45º
540.000 − 282.000

FS G+Q =

= 1,24 < 1,50

(806.000 − 282.000) * tan 45º
(701.000 − 282.000)

= 1,25 < 1,50

C – Acréscimo de 12 estacas com capacidade de carga de 50 tf/estaca.
Fx = 12 * 50 * sen 45º = Fy = 4 * 50 * sen 45º = 423 tf
FS G =

(603.000 − 423.000)* tan 45º

FS G+Q =

540.000 − 423.000

= 1,54 > 1,50

(806.000 − 423.000) * tan 45º
(701.000 − 423.000)

= 1,38 < 1,50

Nas sucessivas verificações, observa-se que seria necessária uma
quantidade ainda maior de estacas para considerar o Fator de Segurança mínimo
de 1,50. O alívio no carregamento vertical reduz a Força de Atrito e o incremento
no Fator de Segurança é bastante reduzido gerando custo bastante elevado de
execução, além do congestionamento de estacas. Nessa situação, avaliou-se uma
nova alternativa.
Se o reforço fosse realizado com grampos (à tração) no sentido contrário, na
iminência do escorregamento os grampos seriam tracionados; a componente
horizontal tenderia a equilibrar o bloco e a componente vertical aumentaria a
tensão no solo e, consequentemente, a Força de Atrito. Lembrando que a
execução dos grampos possui também custo bastante inferior ao da execução das
estacas em rocha.
Para essa situação, a consultoria de solos indicou a utilização de elementos
a 45º com capacidade de tração de 15 tf. Previu-se, então, a utilização de 12
grampos em cada apoio, conforme se demonstra na Figura 55.
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Figura 55 – Ponte s. Rio Pardo: seção longitudinal
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Fonte: O Autor.

Fazendo-se as verificações, tem-se:
Fx = 12 * 15 * sem 45º = 12 * 15 * cos 45º = 127 tf.
FS G =

(603.000 + 127.000) * tan 45º
540.000 − 127.000

FS G+Q =

= 1,76 > 1,50⇒OK.

(806.000 + 127.000 )* tan 45º
(701.000 − 127.000)

= 1,62 > 1,50⇒OK.

Para complementar o reforço, os grampos deveriam ser envolvidos por
envelopamento do bloco de fundações que passou, então, para as seguintes
dimensões: 290 * 810 cm.
As tensões no solo para a situação mais desfavorável foram então de:
σG+Q =

806.000 + 127.000
= 3,97 kgf/cm² < 15,0 kgf/cm²
290 * 810
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8.7

PONTE S. RIO SAMAMBAIA
A Ponte s. Rio Samambaia está localizada em trecho conhecido como trecho

de oferta de concessionária no Estado do Paraná. Nesse trecho, de acordo com o
contrato de concessão rodoviária de 1995, a empresa deveria responsabilizar -se
apenas pelo corte de grama e pelo restauro no pavimento, não sendo sua
responsabilidade as questões de sinalização, manutenção das estruturas,
chamadas de emergência ou serviço de melhorias.
A obra é composta por vão de 32,00m e balanços de 9,00m perfazendo o
total de 50,00m de comprimento. Transversalmente, é composta por faixas de
rolamento de sentidos opostos com leito carroçável de 7,30m e largura total de
8,30m. Seu comportamento estrutural é de obra em duas vigas, conforme se
observa nas Figuras 56 e 57 e nas fotos insertas na Figura 58.

Figura 56 – Ponte s. Rio Samambaia: seção transversal

Fonte: BERTRAND (2016).

Figura 57 – Ponte s. Rio Samambaia: seção longitudinal

Fonte: BERTRAND (2016).
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Figura 58 – Ponte s. Rio Samambaia: fotos cadastrais

Fonte: BERTRAND (2016).

Em março de 2008, a concessionária foi acionada por usuário da rodovia
que constatou trincas nas vigas principais. Responsáveis pela concessionária
compareceram ao local e constataram grave problema estrutural na obra que
apresentava ruptura numa das longarinas conforme se pode observar nas fotos
apresentadas na Figura 59.
A obra foi imediatamente interditada, foram instalados selos de gesso e
contratada equipe para a elaboração de análise e projeto de reforço estrutural.
Após sete dias, em nova visita à estrutura interditada, constatou-se a ruptura dos
selos de gesso. Providenciou-se então o escoramento da obra permitindo tempo
para a análise, estudo e elaboração do projeto.
Na análise da obra, constatou-se que a estrutura foi construída na década
de 1960, projetada pelo Eng.º Augusto Carlos de Vasconcelos e protendida com
cordoalhas engraxadas, entretanto não foi possível localizar os projetos da obra.
Observou-se também que o problema na estrutura era decorrente de
corrosão oriunda de falta de manutenção dos drenos e da estrutura toda, questão
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que não era de responsabilidade da concessionária, devido às condições do
contrato que previa apenas manutenção de pavimento e corte de grama.

Figura 59 – Ponte s. Rio Samambaia: trincas

Fonte: O Autor.

Antes da elaboração do projeto, observou-se que a obra havia sido projetada
para o Trem–Tipo 36 tf e que, em virtude do escoamento da armadura na posição
da trinca, das cordoalhas engraxadas e da movimentação da obra mesmo após
sua interdição, toda a armadura deveria ser recomposta. Deveria ser um trabalho
rápido e novas deformações seriam inadequadas, o que indicou que o reforço
deveria dar-se obrigatoriamente por meio de protensão externa.
Ao realizar a protensão externa, esperava-se ainda o encurtamento do
concreto e consequentes perdas nos cabos previamente alongados. Após a
elaboração do projeto e mobilização de equipe, a execução do reforço deu-se
nesta sequência executiva.
Inicialmente, realizou-se a injeção das trincas com epóxi e a construção dos
blocos de ancoragem e desvio, seguido pelo envelopamento na região das trincas
e, por fim, os cabos foram instalados e protendidos, tendo sido previstos dois cabos
com 20ø5/8” com capacidade para 800 tf cada, embora tenham sido aplicados
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apenas 600 tf conforme previsto em projeto. A geometria dos cabos e detalhes dos
desviadores e ancoragens estão na Figura 60.

Figura 60 – Ponte s. Rio Samambaia: croquis e seções do reforço

Fonte: O Autor.

A estrutura foi modelada, calculando-se as combinações apresentadas na
Tabela 07.

Tabela 07 – Ponte s. Rio Samambaia: esforços solicitantes e combinações
Bal.
1/2 Bal
Apoio
S1
S2
S3

Mg
Mqmax
Mqmin

tfm
tfm
tfm

-

Msdmax tfm
Mfreq
tfm
Mq.perm. tfm

-

Msdmin tfm
Mfreq
tfm
Mq.perm. tfm

-

-

-

79 141 -

297
390 -

156
332
341 -

-

-

709
322
256

318 150 122 -

986 492 414

356 15
-

415
530
292 1.355
680
574
23
-

507
598
243
1.581
806
686
-

Fonte: O Autor.
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A verificação dos Estados-Limites Últimos foi realizada considerando-se
apenas as armaduras ativa e passiva insertas durante o processo de reforço,
calculando–se o Momento Fletor resistente de cálculo, comparando–o com o
Momento Fletor solicitante de cálculo, obtendo-se a relação máxima de 93% entre
os esforços solicitantes e resistentes, conforme se apresenta na Tabela 08.

Tabela 08 – Ponte s. Rio Samambaia: Estado-Limite Último à Flexão
Estado Limite Último à Flexão (E.L.U.)
Fibras Superiores
Fibras Inferiores
Cant.
1/2 Cant. Support
S1
S2
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
10,00
10,00
20,00
20,00
866,70
866,70
910,20
823,20
910,20
0,744
0,744
0,782
0,157
0,174
1,470
1,470
1,470
0,572
0,280
1,470
1,470
1,470
1,628
1,920
2,000
2,000
2,000
2,000
2,200
1,497
1,497
1,521
1,628
1,947
0,506
0,506
0,532
0,097
0,090
1.039
1.039
1.099
1.288
1.709
318
986
709
1.355
0%
31%
90%
55%
79%

Ap (cm²)
As (cm²)
Rsp (tf)
x (m)
dp' (m)
dp (m)
ds (m)
d (m)
ξ
Mrd (tfm)
Msd (tfm)
Msd/Mrd

S3
56,00
20,00
910,20
0,174
0,280
1,920
2,200
1,947
0,090
1.709
1.581
93%

Fonte: O Autor.

Verificou–se o Estado–Limite Último de compressão excessiva no momento
da protensão conforme demonstram dados da Tabela 09.

Tabela 09 – Ponte s. Rio Samambaia: tensões no momento da protensão
0,9*Mg
tfm
Balanço
1/2 Bal.
Apoio
S1
S2
S3

-

(71)
(267)
140
374
456

Ac
m²

1,59
1,59
2,46
1,59
1,59
1,59

Ws
m³

Wi
m³

ep
m

1,1*Pi
tf

1,395
1,395
1,445
1,395
1,395
1,395

0,680
0,680
0,863
0,680
0,680
0,680

0,009
0,009
(0,092)
0,907
1,199
1,199

660
660
660
660
660
660
Max
Min

σsup
tf/m²

411
360
125
87
116
175
411
87

σinf
tf/m²

424
529
507
1.089
1.030
908
1.089
424

σmax < 2.100 tf/m²
OK!
σmin > 0 tf/m²

Fonte: O Autor.

As tensões para a Combinação Frequente e Quase Permanente foram
analisadas para atender os Estados–Limites de Serviço de Formação de Fissuras e
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Descompressão, conforme indicado na Tabela 10. Observando–se que o Estado–
Limite de Descompressão não era atendido para as fibras superiores na região do
apoio, de maneira que foi necessária a verificação dessa região para o Estado–
Limite de Serviço de Abertura de Fissuras.

Tabela 10 – Ponte s. Rio Samambaia: verificação ELS de formação de fissuras e
descompressão

Balanço
1/2 Bal.
Apoio
S1
S2
S3

Mf

Ac

Ws

Wi

ep

Pinf

tfm

m²

m³

m³

m

tf

1,395
1,395
1,445
1,395
1,395
1,395

0,680
0,680
0,863
0,680
0,680
0,680

-

(150)
(492)
322
680
806

1,59
1,59
2,46
1,59
1,59
1,59

0,009
0,009
(0,092)
0,907
1,199
1,199

σsup
tf/m²

510
510
510
510
510
510
Max
Min

-

318
211
(101)
220
370
461
461
101

σinf
tf/m²

328
548
723
528
220
35
723
35

σmax < 2.100 tf/m²
OK!
σmin > -243 tf/m²

Mqp
tfm
Balanço
1/2 Bal.
Apoio
S1
S2
S3

-

(122)
(414)
256
574
686

Ac
m²

1,59
1,59
2,46
1,59
1,59
1,59

Ws
m³

Wi
m³

ep
m

Pinf
tf

1,395
1,395
1,445
1,395
1,395
1,395

0,680
0,680
0,863
0,680
0,680
0,680

0,009
0,009
(0,092)
0,907
1,199
1,199

510
510
510
510
510
510

σsup
tf/m²

Max
Min

-

318
231
(47)
173
294
375
375
47

σinf
tf/m²

328
507
632
625
376
211
632
211

σmax < 2.100 tf/m²
Verificar!!!
σmin > 0 tf/m²

Fonte: O Autor.

A região do apoio foi verificada com o cálculo da tensão na armadura e o
cálculo de abertura de fissuras conforme NBR 6118/2003.
 101 * 0,27

* 3,60 

2
 = 2.454 kgf/cm²
σs = 
20

w1 =

3 * φ * σs ²
3 * 12,5 * 2454²
= 0,188 < 0,200 ⇒OK;
=
12,5 * 2,25 * Es * fctm 12,5 * 2,25 * 2,1E 6 * 20,3
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Por fim, a execução da obra seguiu conforme previsto em projeto, como se
pode observar nas fotos da Figura 61 que mostram a bainha onde foram insertos
os cabos de protensão, blocos desviadores e os macacos utilizados.
Foi recomendada ainda a execução de forma programada do mesmo
trabalho, na viga do bordo oposto como reforço ao Trem–Tipo 45.

Figura 61 – Ponte s. Rio Samambaia: fotos da execução

Fonte: O Autor.

8.8

PONTE S. RIO SETE VOLTAS
A obra em questão possuía originalmente pista com 8,15m de largura e

passeios com 1,00m de cada lado, com a largura total de 10,15m em estrutura de
seção caixão unicelular. Longitudinalmente, apresentava vão único com 32,00m e
balanços extremos com 14,00m cada encerrando o comprimento total de 60,00m
conforme se demonstra na Figura 62.
Os projetos as built localizados são datados de 1968, com execução da
Construtora Ferraz Cavalcanti S.A. que integrou o primeiro consórcio para a
construção da Ponte Rio-Niterói entre 1968 e 1970. Entendendo que essa obra
poderia ter servido de laboratório para a futura construção da Ponte Rio–Niterói,
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seria justificável a adoção de balanço tão grande do vão e a utilização de estrutura
construída por aduelas pré–moldadas.

Figura 62 – Ponte s. Rio Sete Voltas: seções da situação original
1015
817

99

225

20

99

30

15

30

230

555

1400

3200

230

1400

RIO 7 VOLTAS

Fonte: O Autor.

Inicialmente foi prevista em 2009 intervenção para atendimento às condições
de tráfego conforme contrato de concessão rodoviária por meio de vistoria da
estrutura, projeto de terapia e reparos, projeto de alargamento da obra para
adequação à nova geometria. A adequação geométrica considerava a eliminação
dos passeios, a implantação de barreiras rígidas e leito carroçável que comportava
faixa de segurança (1,00m), duas faixas de rolamento (2 x 3,60m) e acostamento
(2,50m) encerrando os 10,70m de pista de rolamento.
Estruturalmente, a intervenção consistia na demolição dos passeios, do
pavimento e escarificação da laje para a implantação de sobrelaje, cabos de
protensão negativos embutidos na sobrelaje e positivos no interior da seção celular,
conforme se apresenta na Figura 63.
Para a execução dos trabalhos foi prevista a interdição total da estrutura.
Após a execução dos cabos de protensão positivos, durante a execução da
demolição e escarificação da laje. Em virtude de falha de comunicação entre o
ada
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projeto e a execução, foi eliminada parte dos cabos de protensão negativos
existentes.

Figura 63 – Ponte s. Rio Sete Voltas: seção transversal da primeira intervenção
1146
LARGURA FINAL
38

1070

38

1015
LARGURA ORIGINAL

C4 C5 C4 C5 C4 C5 C6 C6

C3 C2 C1

C6 C6 C5 C4 C5 C4 C5 C4

C1 C2 C3

Fonte: O Autor.

Dada a situação, a obra foi paralisada e o engenheiro responsável pelo
projeto foi acionado para as providências necessárias.
Durante a vistoria, observou-se uma fissura que se iniciava nas fibras
negativas demonstrando perda da capacidade portante da obra referente aos
momentos negativos.
Observou-se também ser bem mais curta a obra paralela que aquela em que
se fazia intervenção, como se verifica na Figura 64.
Foram discutidas três propostas: a demolição e reconstrução da obra; a
elaboração de estudo para a manutenção da geometria da estrutura; a alternativa
desenvolvida que contava com a imposição de uma redução significativa dos
balanços longitudinais reduzindo momentos negativos e reações de apoio, mas que
exigiria aumentar os esforços do momento fletor positivo no meio do vão.
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1400

850

2000

3200

850

1400

Figura 64 – Ponte s. Rio Sete Voltas: topografia das obras paralelas

Fonte: O Autor.

A Figura 65 apresenta as seções longitudinais da obra na condição original e
na situação após a intervenção.
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Figura 65 – Ponte s. Rio Sete Voltas: descrição dos cabos de protensão

Fonte: O Autor.

Na Figura 66 apresentam-se as seções transversais S0 e S2 da obra na
situação após intervenção na condição original e na situação após a intervenção
em que é possível observar-se a ancoragem dos cabos na transversina de apoio e
a disposição do cabo ao longo do vão.
Para a elaboração do projeto foi necessário estudar–se exaustivamente e de
forma interativa a sequência executiva, o lançamento dos cabos e a potência dos
cabos a serem implantados na obra para manter o nível de tensões adequado em
todas as fases. Para a obra conclusa, foram verificados o nível de Protensão
Limitado e os Estados–Limites Últimos à Flexão e ao Cisalhamento.
A situação inicial encontrada na obra foi chamada de “T0”, acrescidos os
carregamentos do peso dos blocos desviadores necessários à execução das fases
posteriores.
A situação após a protensão dos dois cabos C4 foi chamada de “T1”. A fase
após a protensão dos 4 cabos C7 (negativos), de “T2”. A fase após execução da
protensão dos 2 cabos C5 foi chamada de “T3”.
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Figura 66 – Ponte s. Rio Sete Voltas: seções transversais

Fonte: O Autor.

A fase após execução da concretagem da laje e cortinas, considerado todo o
concreto lançado como ainda fresco, portanto não resistente e tampouco
integrando as características geométricas, foi chamada de “T4”.
A fase após execução da protensão dos dois cabos C6, considerada a seção
toda (inclusive sobrelaje) como resistente, chamada de “T5”. A situação após as
perdas de protensão dos cabos em tempo infinito, de “T6”.
Após a conclusão de toda a operação de protensão, foram realizadas as
verificações para Estado–Limite de Serviço de Descompressão para combinação
quase permanente (SQP) e Estado–Limite de Serviço de Formação de Fissuras
para combinação frequente (SFREQ).
Estimado o concreto existente, equivalente ao fck = 20 Mpa, definiram-se os
limites à compressão (0,7 * 2.000 = 1.400 tf/m²) e à tração (1,20 * 0,21 * 202/3 * 100
= 186 tf/m²).
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As Figuras 67 a 70 mostram a evolução das tensões nas fibras superiores e
inferiores nas diferentes idades e nas verificações em serviço.

Figura 67 – Ponte s. Rio Sete Voltas: tensões nas fibras superiores durante a fase
construtiva

Fonte: O Autor.

Figura 68 – Ponte s. Rio Sete Voltas: tensões nas fibras inferiores durante a fase
construtiva

Fonte: O Autor.
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Figura 69 – Ponte s. Rio Sete Voltas: tensões nas fibras superiores durante a fase em
serviço

Fonte: O Autor.

Figura 70 – Ponte s. Rio Sete Voltas: tensões nas fibras inferiores durante a fase em
serviço

Fonte: O Autor.

Analisando-se os gráficos de evolução das tensões, verifica-se que tanto
durante a fase executiva quanto nas condições de serviço os valores estão bem
afastados dos limites preconizados.
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As verificações aos Estados–Limites Últimos à flexão e ao cisalhamento
também foram realizadas e não se constatou necessidade de incorporação de
armaduras adicionais.
A Figura 71 mostra a seção transversal da obra antes e depois do
alargamento e a Figura 72, algumas características da obra, coletadas durante a
vistoria inicial.

Figura 71 – Ponte s. Rio Sete Voltas: antes e depois do alargamento

Fonte: O Autor.

Figura 72 – Ponte s. Rio Sete Voltas: vistas inferior e interna do caixão

Fonte: O Autor.

ada

138

9

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Após o estudo dos capítulos anteriores, em que se levantaram aspectos

históricos, mecanismos de deterioração, tipos de inspeção, de reparo e reforços
estruturais com diversas tecnologias, da análise da protensão externa e das obras
apresentadas, observa-se que:
•

o Brasil historicamente se coloca na vanguarda do desenvolvimento de
estruturas de concreto e, no tocante às especificações de vistorias de Obras
de Arte Especiais, seus documentos normativos equiparam-se aos dos
estadunidenses e suplantam os europeus;

•

dados os inúmeros mecanismos de deterioração, além da capacidade
estrutural, o projeto deve observar também questões ligadas ao futuro
gerenciamento e manutenção das estruturas pela escolha de métodos
construtivos, materiais, detalhamentos adequados às condições locais;

•

a correta análise e fiscalização dos materiais empregados na obra e na
construção, conforme projeto, também são parte da fase inicial do
gerenciamento da obra, assim como o correto arquivamento dos
documentos pertinentes;

•

casos particulares justificam um investimento bastante superior na
construção, garantindo melhores condições de vida útil, como no caso do
Píer Progresso na Península de Yucatán;

•

embora dotadas de longa vida útil, as estruturas de concreto necessitam de
um adequado gerenciamento de sua manutenção. A revisão de 2016 da
NBR 9452 promoveu uma compilação dos principais itens dos documentos
da ARTESP e do DNIT, com um texto bastante atual e de excelente
qualidade;

•

manter a documentação do gerenciamento das estruturas de forma
adequada aumenta muito a qualidade da elaboração de projetos. Essa ação,
aliada a uma campanha de ensaios adequada, permite a elaboração de
projetos maior confiabilidade, portanto mais enxutos e com maior segurança;
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•

sempre há diversas formas de abordar a intervenção de uma estrutura. O
conhecimento, a capacidade e criatividade do projetista, na escolha de
determinada solução, são determinantes na viabilidade técnica, nos custos e
na confiabilidade da intervenção a ser realizada;

•

a análise do trabalho de Almeida (2001) demonstra que os procedimentos
do ACI 318 de 1999, cujos dados estão dispostos na revisão de 2014 da
NBR 6118, são adequados para a execução de projetos de reforço com
protensão externa não aderente;

•

a análise do trabalho de Romero (2007) demonstra que são necessários
cuidados adicionais na consideração das tensões da armadura para reforço
com armaduras passivas;

•

a diversidade de projetos de distintos autores, executados em condições de
emergência ou não, demonstra a evolução e criatividade dos profissionais
brasileiros na realização de intervenções nas estruturas.
No decorrer da elaboração deste trabalho, observou-se a possibilidade de

ampliar o conhecimento em diversos temas correlatos que podem ser abordados
como continuidade de estudos:
•

no quesito de gerenciamento da estrutura, há um grande banco de dados
junto às concessionárias e órgãos públicos, um estudo no formato de “Big
Data” referente a estes dados poderia incorporar melhorias importantes na
matriz de decisão e até mesmo em revisão dos conceitos atuais no que se
refere à periodicidade e criticidade nas vistorias;

•

realização de estudos para elaboração de ferramenta baseada em matriz de
GUT no intuito de priorizar as intervenções visando otimização de recursos
no gerenciamento de rodovias não concessionadas;

•

o reforço de pilares ainda é uma área bastante controversa que carece de
estudos, sobretudo referentes ao comportamento último de pilares précarregados quando reforçados, inclusive a execução de ensaios;

•

Análise da similaridade do comportamento de protensão externa após prévia
deformação e posterior proteção da armadura por meio de concretagem com
elemento executado com protensão aderente;
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•

analisando-se diversos trabalhos acadêmicos nacionais e estrangeiros,
observou-se

seu

excessivo

foco

restrito

à

realidade

do

ensaio,

menosprezando sua relação com as atividades profissionais.
Abaixo, são indicados alguns itens que merecem mais atenção na elaboração de
trabalhos acadêmicos voltados à área de reforço estrutural:
o análise de um elemento estrutural fictício adequado à norma vigente,
buscando-se a realidade do ensaio frente aos esforços resistentes e
solicitantes de cálculo;
o descrição da situação de execução do reforço, uma vez que em obras
reais executar o reforço na estrutura sem carregamento significa
escorá-la totalmente, o que muitas vezes não é possível;
o prever a carga durante a execução do reforço equivalente ao
carregamento permanente proporcional, no tipo de estrutura fictícia
em que se está trabalhando;
o no caso de reforços ativos, verificar–se antecipadamente se o método
de carregamento utilizado no ensaio prevê a manutenção da
deformação ou a manutenção do carregamento quando se executar o
reforço e, consequentemente, a imposição de deformação em sentido
contrário à do carregamento;
•

o trabalho de Romero (2007) deveria ser revisto para reforço com armaduras
passivas, devendo isolar-se ao menos duas variáveis:
o a primeira variável é a porcentagem de armadura do reforço. Sugerese aumentar a armadura interna e estudar armadura de reforço
referente a porcentagens da armadura interna variando os aumentos
em 5%, 15%, 30% e 45%;
o a segunda variável a ser isolada é a porcentagem de carregamento
residual no momento da execução do reforço, devendo-se estudar
qual a porcentagem do carregamento é inerente às cargas
permanentes na obra fictícia e promover acréscimos, prevendo
execução

da

porcentagens

obra
que

parcialmente

incorporem

a

carregada.

carregamento

Sugerem–se
equivalente

à
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combinação quase permanente até a combinação frequente de
esforços conforme a NBR 8681;
•

o trabalho de Almeida (2001) descreve uma única condição L/dp. A
ampliação desse trabalho para seções em condições diversas dessa relação
assim como a expectativa de isolar demais variáveis pode trazer grandes
benefícios a esta área do conhecimento.
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APÊNDICE I – ANÁLISE VIGA VP1 DE ALMEIDA (2001)

Dados:
bf = 40 cmbw = 15 cmh = 30 cmd = 26,9 cm
As = 3ø16mm = 6,0 cm²Ap = 1,97 cm²dp = 35,15 cm
P∞ = 998 Mpafck = 27,5MPa

Momento Resistente de cálculo inicial
Rsd = As * fyd = 6,00 * 4,35 = 26,1 tf
Rcd =

0,85 * fck
0,85 * 0,275
* bf * 0,80 * x =
* 40 * 0,80 * x = 5,34 x
1,4
γc

Rcd = Rsd ⇒ 5,34 x = 26,1 ⇒x = 4,88 cm
MRd(inicial) = Rsd * (d – 0,4 * x) = 26,1 * (26,9 – 0,4 * 4,88)
MRd(inicial) = 6,51 tfm

Tensão nos cabos no momentos da ruptura

σp = σp∞ + 70 +

fck
= 998 + 70 +
100 * ρp

27,5
= 1264 MPa = 12,64 tf/cm²
1,974
100 *
40 * 35,15

Momento resistente de cálculo final
Rpd =

12,64
*1,974 = 21,7 tf
1,15

Rc = Rsd + Rpd⇒ 5,34 * x = 26,1 + 21,7 = 47,8tf ⇒x = 8,95 cm
MRd =

− [Rcd * (0,4 * x )] + (Rsd * ds ) + (Rp * dp )
100
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MRd(final) =
M Rd ( final )
M Rd (inicial )

− [47,8 * (0,4 * 0,0895)] + (26,1* 0,269 ) + (21,7 * 0,3515)
= 12,9 tfm
100

12,9
− 1 = 98%
6,51

−1 =

Momento na ruptura
Rp = 12,64 *1,974 = 25,0 tf
Rsd = 6,00 * 5,00 = 30,0 tf
Rc = fck * bf * 0,80 * x = 0,275 * 40 * 0,80 * x = 8,79 x
Rc = Rsd + Rpd⇒ 8,79 * x = 25 + 30 = 55tf ⇒x = 6,26 cm
MRd =

− [Rc * (0,4 * x )] + (Rs * ds ) + (Rp * dp )
100

MRUP =

− [55 * (0,4 * 0,0626 )] + (30 * 0,269 ) + (25 * 0,3515)
= 15,5 tfm
100

M RUP
15,5
=
= 86%
M ENSAIO 18,0

FS =

M ENSAIO
M Rd ( final )

γf

=

18,0
= 1,95
12,9
1,4
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APÊNDICE II – ANÁLISE VIGA VRP1 DE ROMERO (2007)

Dados:
bw = 15 cmh = 40 cm
fcj1 = 28,1 MPafcj2 = 41,4 MPa
As1 = 2,85 cm²ds1 = 38,6 cm;fym = 5,76 tf/cm²Esm = 179 GPa
As2 = 6,30 cm²ds2 = 36,5 cmfy = 5,92 tf/cm²Es = 198 GPa

Momento Resistente de cálculo inicial
Rs =2,85 * 5,76 = 16,4 tf
Rc =

0,85 * 0,281
*15 * 0,80 * x = 2,86 x
1,4

Rc = Rs ⇒ 2,86 x = 16,4 ⇒x = 5,72 cm
MRd(inicial) = R * (d – 0,4 * x) = 16,4 * (38,6 – 0,4 * 5,72)
MRd(inicial) = 5,72 tfm

Comportamento da viga considerando os alongamentos para carga de 11 tf
Rs1 = 2,85 * 5,76 tf/cm² = 16,4 tf
 1,119 0 00 + 1,136 0 00 
Rs2 = 
 * 6,30cm² * 1.980tf / cm ² = 14,06 tf
2



Rc = 0,85 * 0,414tf / cm ² *15cm * 0,80 * x = 4,22 x
Rc = Rs1 + Rs2 = 30,46 tf⇒ 4,22 x = 30,46 ⇒x = 7,22 cm
ΣM = 0⇒M = 16,4 * 0,386 + 14,06 * 0,365 – 30,46 * 0,4 * 0,0722

M = 10,58 tfm
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Cálculo do momento resistente apenas com armadura do reforço
Rs2 = 6,30 * 5,92 = 37,3tf
Rc = 0,85 * 0,414tf / cm ² *15cm * 0,80 * x = 4,22 x
Rc = Rs2 = 37,3 tf⇒ 4,22 x = 37,3⇒x = 8,84 cm
ΣM = 0⇒M = 37,3 * (0,365 – 0,4 * 0,0844)

M = 12,3 tfm

Comportamento da viga considerando os alongamentos para carga de 14,4 tf
Rs1 = 2,85 * 5,76 tf/cm² = 16,4 tf
 1,752 0 00 + 1,940 0 00 
Rs2 = 
 * 6,30cm ² * 1.980tf / cm ² = 23,0 tf
2



Rc = 0,85 * 0,414tf / cm ² *15cm * 0,80 * x = 4,22 x
Rc = Rs1 + Rs2 = 23,0 + 16,4 = 39,4 tf⇒ 4,22 x = 39,4 ⇒x = 9,34 cm
ΣM = 0⇒M = 16,4 * 0,386 + 23,0 * 0,365 – 39,4 * 0,4 * 0,0934

M = 13,2 tfm
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