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RESUMO 

Apresentam-se alg1_ms dos ::;spectos principais 

relacionados a inspeção e recuperação de pontes de aço, bem 

como os resultados ob·tidos em ensaios realizados em quatro 

vigas rebitadas de aç·:). A.lgu11s dados históricos sobre pontes 

e sobre recuperações sã.o utilizados para destacar aspectos 

relevantes para a melhor compreensão dos demais assunté'S 

abordadc:::. 

Baseado na realidade e em exemplos brasileiros são 

ilustrados os principais tioos de deterioração e suas 

consequências para a vida útil de uma ponte, associando-os à 

necessidade de inspeção e manu·tenções per i 0dicas. São também 

apresentados os principais aspectos necessários para a 

realização de inspeções, bem como para a recuperação de 

pontes e de seus elemen·tos. 

A seguir são abord3~~s as provas de carga em pontes de 

aço, inicialmente com os principais equipamentos utilizados 

e, após isto, apresen-tam-se dois casos estudados pelo 

Laboratório de Estruturas, bem como exemplos de provas de 

carga relatados na bibliografia. 

São discutidos os resultados da análise experimental de 

quatro vigas rebitadas. li primeira sem reforço, a segunda 

reforçada com chapas nas mesas; a terceira, reforçada com 

tirantes pré-tensionados e uma viga armada. 



ABSTRACT 

Some of the main aspects related to steel bridge 

inspection and recuperation 1 as well as test results of four 

riveted beams, are presented. Historical data on bridges and 

on recupera·tion are utilized to emphasize relevant a,;pects 

for a better understar:>.ding of other involved subjects. 

Based on examples and Brazilian reality, the principal 

types of deterioration 2,nd ·their effects on bridge useful 

life are illustrated, and related to the necsssary 

inspections and r~riodical maintenance. The principal 

aspects for inspections, and for the recuperation of parts 

or of the entire bridge are also discussed. 

Steel bridges tests, equipments utilized in load tests, 

are initially covered, and two cases analysed by the 

Structures Laboratory, and load tests examples, related in 

literature, are presented. 

Four riveted beams results from experimental analysis 

are discussed, covering the cases of unreinforced beam, 

reinforced with plates on the flanges, reinforced with 

prestressed ties and a beam wi th polygonal ties installed 

outside. 



ff'~DICE 

INTRODUÇÃO 1 

CAP(TULO I Dados Históricos das Pontes e das Recuperações 

I .1- Dados Histórico-:: sobre as Pontes--

Aspectos Gerais 

I.2- Dados Históricos sobre as Pontes no Brasil 

I.3- Dados Históricos sobre a Recuperação 

de Pontes 

CAPfTULO 11 Inspeção de Pontes de Aço 

4 

13 

16 

II.l- Preliminares 28 

II.2- Aspectos Gerais da Inspeção 30 

II.2.1- Inspeção para Cadastramento 30 

II.2.2- Inspeção de Pontes Deteriorad2s 31 

II. 3- 1'1étodos de Avaliação para Pontes Deterioradas 34 

II. 3.1- Avaliação Es·trutural-

Método da Hinoração Fixa 35 

II. 3. 2- Avaliação Es·trutural-

Método das Condições Reais 

II.3.3- Avaliação Estrutural

Provas de Carga 

II. 4- Evemplo de uma Inst.:;.eção Ponte sobre 

o Rio Casqueiro-Petrobrás 

II.4.l- Metodologia Utilizada para a Inspeção 

36 

37 

38 

39 

II.4.2- Exemplos dos Resultados Obtidos na Inspeção 44 

II.4.3- Principais Conclusões Obtidas 46 

II. 4. 4- Cálculo e Proj e·to do Reforço 4 7 

II.4.5- Conclusões da Inspeção 

II.5- Conclusões 

48 

49 



CAPfTULO 111 Principais Aspectos da Deterioração de Pontes 

III.l- Preliminares 51 

III.2- Corrosão 

III.2.1- Formas de Corrosão 

III.2.2- Exemplos Observados 

III. 2. 3- Prevenção da Corrosão em Pontes --

51 

54 

55 

Alguns Aspectos 59 

III.3- Afrouxamento de Ligações 66 

III. 3.1- Iden-tificação do Afrouxamento de Ligações 67 

III. 3. 2- Alguns Ex:emplos do Afrouxamento de Ligações 68 

III. 4- Danos Es-truturais Devido ao Impacto de 

Objetos ou Veículos 

III.4.1- Constatação dos Danos por Impactos e 

Cuidados 

III.5- Aparelhos de Apoio e Fundações 

III.5.l- Fundações 

III. 5. 2- Aparelhos de l:.poio 

III.6- Má Conservação das Vias 

III.7- Fadiga 

III.7.1- Principais Fatores que Propiciam o 

Surgimento da Fadiga 

III.7.2- Aspectos Gerais sobre Recomendações das 

Normas Técnicas 

III.7.3- Exemplos da Ocorrência da Fadiga 

III.7.4- Métodos de Inspeção à Fadiga 

III.8- Conclusões 

CAPfTULO IV Recuperação e Reforço de Elementos que 

Compõem as Pontes 

IV.1- Preliminares 

IV.2- Caracterização de Alguns Tipos de Recuperação 

ou Reforço de E~_ementos 

IV.3- Recuperação ou Reforço de Ligações 

IV.3.1- Ligações Rebitadas 

IV.3.2- Ligações Soldadas 

IV.4- Conclusões 

73 

76 

78 

79 

83 

86 

87 

88 

90 

93 

95 

97 

99 

101 

119 

119 

120 

123 



CAP(TULO V Aumen·to da Capacidade de Pontes Existentes 

V.1- Preliminares 

V.2- Redução da Carga Permanente 

V.3- Viga Nista 

V.3.1- Tipos de Conectares 

V.4- Aumento da :H.igidez Transversal 

V. 5- Alteração no Esquema Estático -

Vinculas Externos 

V.5.1- Exemplos de Alteração do Esquema Estático 

V.6- Utilização de cabos para Reforço ou Aumento 

da Capacidade das Pontes 

V.6.1- Aspectos Gerais do Projeto de Réforços 

125 

127 

127 

129 

131 

133 

134 

139 

com Cabos 144 

V.6.2- Informações Gerais para o Dimensionamento 

de Vigas Reforçadas com Cabos Pretendidos 148 

V.6.3- Análise das Tensões em Vigas Reforçadas 

por Cabos Pretendidos 148 

V.6.4- Carga Equivalente para Pontes Ferroviárias 162 

V.7- Conclusões 166 

CAPrTULO VI Auscultaç3o e Provas de Carga 

VI.1- Preliminares 168 

VI.2- Preparação e Objetivos da Prova de Carga 170 

VI. 3- Equipamentos de :Í:'íedição 175 

VI.3.1- Deslocamentos Lineares 175 

.,-I. 3 .1.1- Defle·tômetros ou Relógios Comparadores 175 

VI.3.1.2- Transdutores Indutivos de Deslocamento 176 

VI.3.1.3- Mediç6~s Topográficas 178 

VI.3.1.4- Leitura Direta de Réguas Nilimetradas 178 

VI.3.1.5- Vasos Comunicantes 179 

VI.3.2- Deslocamentos ill1gulares 180 

VI.3.2.1- Clinômetro de Bôlha 180 

VI.3.2.2- Defletômetros 181 

VI. 3. 3- Ivledidas de Deformações 181 

VI.3.3.1- Extensômetros Hecânicos 184 

VI.3.3.2- Extensõmetros Elétricos de Resistência 186 

VI.3.3.3- Outros Dispositivos de Medição de 

Deformaçô0s 193 



VI. 4- Análise c" ."S Resul·tad.os 

VI.5- Exemplos de Provas de Carga 

VI.5.1- Provas de Carga 

VI.5.2- Provas de Carga 

o Rio 1-:Iatta'iiva 

Estado Limite último 

Ponte Sobre 

VI.5.2.1- Características da Ponte 

VI.5.2.2- Carregamentos Utilizados 

VI.5.2.3- Instruw :1tos de Medição 

VI.5.2.4- Resultados e Comentários 

194 

197 

198 

200 

200 

201 

202 

202 

VI.5.3- Prova de Carga ---Ponte Ferroviária FEPASA 203 

VI.5.3.1- Características da Ponte 203 

VI.5.3.2- Equipamentos Utilizados n~ Prova de 

Carga e Pontos Instrumentadas 206 

VI.5.3.3- Descrição dos Ensaios 207 

VI.5.3.4- Principais Resultados Obtidos 210 

VI.5.3.5- Análise dos Resultados 210 

VI.5.4- Prova de Carga ---Ponte Ferroviária RFFSA 215 

VI.5.4.1- Descrição da Ponte 215 

VI.5.4.2- Instrumentação da Prova de Carga 219 

VI.5.4.3- Carregamentos 223 

VI.5.4.4- Modelo Teórico e Resultados 227 

VI.6- Conclusões 230 

CAPfTULO VIl Es·tudo Experimental de Vigas Rebitadas 

VII.1- Preliminares 

VII.2- Modelos Propostos 

VII.3- Metodologia dos Ensaios 

VII.4- Análise dos Resultados 

VII.4.l- Cálculo Teórico dos Modelos --

Comentários Gerais 

VII. 4. 2- Resultados dos Ensaios -- Deslocamentos 

VII.4.2.l- Resul·tados dos Deslocamentos Viga 

VII.4.2.2- Resul·tados dos Deslocamentos Viga 

VII.4.2.3- Result.dos dos Deslocamentos Viga 

VII.4.2.4- Resultados dos Desloc::,.mentos Viga 

VII.4.3- Resultados dos Ensaios -- Tensões 

VII.4.3.1- Resultçr"os das Tensões Viga l 

VII.4.3.2- Resultados das Tensões Viga 2 

VII.4.3.3- Resultados das Tensões Viga 3 

233 

235 

241 

253 

254 

259 

l 259 

2 260 

3 261 

4 263 

264 

268 

273 

276 



VII. 4. 3. 4- Resultados das Tensões - Viga 4 278 

VII.5- Conclusões 281 

CAPfTULO VIII Considerações Finais 284 

BIBLIOGRAFIA 291 



INTRODUÇÃO 

O tema deste trabalho, inspeção e recuperação de pontes 

de aço, é extremc_mente abrangente e por outro lado envolve 

mui tas vezes aspec·tos que são particulares de cada ponte 

analisada. 

Esta dualidade fez que com este trabalho abordasse o 

tema, como o próprio nome já apresenta -- Alguns aspectos 

da de maneira abrangente 1 onde proc'•r:-a-se traçar um 

panorama geral destes principais assuntos. 

Pode-se afirmar que a ênfase dada as pontes 

ferroviárias é decorrência natural da realidade brasileira. 

As ferrovias foram implantadas no país por empresas 

estrangeiras, as quais importaram um grande número de pontes 

de aço. 

Pode-se afirmar também que a "origem11 deste trabalho 

foi a realização de uma prova de ca~ga na ponte ferroviária 

sobre o rio Jaguari-Mirim, cujos resultados estão aqui 

relatados. 

Esta prova de carga, 

dificuldades observadas 

bibliográfico efetuado 

FEPASA-Ferrovia Paulista 

definir e estabelecer as 

trabalho. 

a situação das pontes de aço e as 

associadas a um levamento 

para um convênio com a 

S.A., não efetivado, permitiram 

diretrizes que nortearam este 

A realização de um trabalho experimental associado aos 

trabalhos de campo -- provas de carga 

-- é interesse pessoal do au·tor e 

1 

de pontes existentes 

também decorrência da 



experiência e dos trabalhos já realizados pelo Laboratório 

de Estruturas da Escola de Engenharia de São Carlos 

EESC-USP. Já em 1958 uma ponte ferroviária sobre o rio 

Sapucai-Mirim foi ensaiada pelo Prof. Dante A.O. Martinelli 

utilizando extensômetros elétricos de resistência -- fato 

pioneiro na instrumentação de provas de carga em pontes no 

Brasil. 

Este trabalho foi então desenvolvido baseado não só na 

bibliografia pesquisada mas taF~ém na experiência adquirida 

nas visitas a pontes, no contato com engenheiros 

responsáveis pela manutenção e recuperação de pontes 

ferroviárias e na troca de informações com engenheiros 

responsáveis pelos projetos e execução de reforços. 

No primeiro capitulo aborda-se alguns dados históricos 

sobre pontes e recuperações, procurando permitir ao leitor 

um primeiro contato com o ·tema. Ilustra-se, também alguns 

exemplos de recuperações bem sucedidas bem como algumas 

informações que permitam melhor compreender os problemas que 

originam as recuperações e reforços de pontes de aço. 

Os principais aspectos sobre inspeções e os principias 

gerais nos quais estas podem ser tratadas estão apresentados 

no segundo capitulo. 1-:;._presenta-se tam.oém a experiência 

obtida na inspeção da ponte sobre o rio Casqueiro, suporte 

de dutos da Petrobrás e os principais métodos existentes da 

avaliação estrutural de pontes deterioradas. 

Os principais aspectos da deterioração de pontes 

encontram-se no ·t-erceiro capitulo, onde são abordadas as 

principais causas da deterioração e ilustradas com exemplos 

observados ::-.::m pontes brasileiras. Este panorama sobre o 

tema deterioração é necessário para a compreensão não só da 

gravidade do problema como também das dificudades a serem 

enfrentadas para solucionar cada caso. 

Nos capitules quatro e cinco encontram-se apresentados 

os principais tópicos referentes a recuperação e reforço de 

pontes que, por facilidade de exposição, foram subdividip_os 

em recuperação e reforço de elementos estruturais e da pon·te 

como um todo, respectivamente. 

O tema relatado nestes dois capitules é abrangente pela 

2 



própria particularidade de cada ponte e as soluções também o 

são, porém 1 procurou-se abordá-lo de maneira também 

abrangente e enfatizando, 

elementos e a utilização 

estrutural das pontes. 

principalmente, a recuperação de 

de tirantes e cabos como reforço 

Um panorama sobre os principais aspectos da realização 

de provas de carga é o assunto desenvovido no sexto 

capítulo. Apresentam-se os principais equipamentos de 

medição mais utilizados em provas de carga, 

exemplos destas em pontes ferroviárias. 

No sétimo capítulo estão apresentados 

experimentais de quatro modelos de vigÇJ.s 

bem como dois 

os resul·tados 

rebitadas. A 

primeira delas sem nenhum reforço, a segunda reforçada com 

chapas nas mesas, a terceira com um reforço constituído de 

dois tiranJces retos pré-tensionados e a quarta viga com 

tirantes formando uma viga armada. 

Estes modelos foram ensaiados em regime elástico onde 

procurou-se obter informações não só sobre o comportamento 

de cada v~· .. ~3., mas ·também sobre a metodologia de ensaio e a 

análise dos resultados da instrumentação realizada com 

extensõmetros elétricos de resistência. 

As conclusões estão apresentadas no capítulo oito que, 

em função da própria natu_reza do trabalho, são abrangentes. 

E finalizando, apresen-ta-se a bibliografia pesquisada 

onde somente estão relacionados os títulos efetivamente 

consultados. 

relevantes, 

Os artigos 

utilizados no 

devidamente anotados. 

e 

3 

livros considerados mais 

desenvovimento deste, estão 



CAPfTULO I 

DADOS HISTÓRICOS DAS PONTES E DAS RECUPERAÇÕES 

1.1- Dados Históricos sob!-e as Pontes- Aspectos Gerais 

Alguns autores remontam a 500.000 anos a utilização das 

primeiras "pontes 11 pelo ser humano a vida era restrita às 

cavernas e a busca do alimento - e a natureza "esculpia11 

estas pontes naturalmente. Grandes arcos formados pela 

erosão da rocha, árvores e rochas 

encurtavam as distâncias e eram as 

homem de então. 

dispostas sobre rios 

"pontes" disponíveis ao 

O avanço do conhecimento humano, o domínio das 

ferramentas e a necessidade da produção de alimentos fez com 

que os obstáculos naturais passassem a ser impecilhos

inicia-se o que se pode chamar de "a era das pontes". 

A utilização da madeira, dos cabos de fibras naturais 

e da pedra possibili ·tam então encurtar distâncias e vc.:::cer 

os obstáculos dos rios e vales. 

Há cerca de 6.000 anos atrás, arcos em alvenaria foram 

construídos no Egito e na Mesopotâmia. Os romanos, durante o 

Império, construíram grandes pontes em arco, que 

contribuíram para a expar ::,o dos seus domínios r utilizaqdo 

como material as pedras. 

A Foto I .l apresen·ta uma das mais famosas r:ontes 

construídas pelos romanos - Ponte de Sant'Angelo , 136 D.C. 

4 



Foto T 1 -·-'- -Ponte de Sant;An'::]'e.lo 

136 D. C.- Roma; Itália 

Na história das pontes, o período compreendido entre o 

fim do Império Romano a·té o Renascimento foi caracterizado 

pela ausência de inovações técnicas e desenvolvimento de 

novos materiais. 

Neste período o material utilizado continua sendo a 

pedra e somente foram construídas, com raras exceções, 

pontes de pequenas dimensões. 

No início do século XVI a utilização de novos 

materiais como a madeira, utilizada raionalmente, e o ferro 

fundido altera os conceitos de projeto e de execução das 

pontes. O arco como sistema adequado à utilização de pedras 

cede espaço para novas "formas 11 construtivas. 

As formas geométricas das pontes têm no arquiteto 

Palladio ( 1570) um grande 

treliças triangulares em 

30m). 

inovador. Construiu as primeiras 

madeira (vão de aproximadamente 

A partir desta época a utilização de treliças 

difunde-se e vários tipos são propostos. 

A Figura I.l ilustra alguns exemplos de treliças sendo 

qüe seus nomes correspondem aos engenheiros e arauitetos 
~ . 

que as propuseram. 

5 



FERRO 
ASJISJISJl/11/JVKFUNDIDO 

-~ ~·~ :;; PRATT 1844 ~~'-' 
' 

TOWN,l820 

Figura I.l Tipos de treliças 

Paralelamente à utilização das treliças outros sistemas 

estruturais foram sendo desenvolvidos dando origem às pontes 

em vigas, vigas c~n seções variáveis, pontes em seç~o caixão 

e p::::ntes suspensas. Pode-se mesmo afirmar que este 

desenvolvimento iniciado no século XVI prossegue até os 

nossos dias. 

A ponte ~oalbookdale, construída na Inglaterra em 1779, 

é a primeira a ter o ferro fundido como material em todos os 

elementos estruturais. Essa ponte é consti tuida de cinco 

arcos paralelos com ·três trames totalizando 59m de 

comprimento, 15m de largura e com o vão central medindo 31m. 

A utilização do arco demonstra com clareza que a ponte foi 

projetada e construída ainda com conceitos técnicos das 

pontes de pedra. 

A partir do século XVIII o avanço no conhecimento do 

comportamento dos materiais e das técnicas de cálculo foram 

os fatores responsáveis pelo desenvolvimento acelerado na 

construção de pontes. 

o desenvolvimento industrial no século XIX e a 

utilização do aço propiciaram o avanço da técnica de projeto 

e execução das pontes com vãos e sobrecargas cada vez 

maiores. 
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Na metade do século XIX Bessemer, Siemens e Thomas 

desenvolver;:;;m processos de fabricação do aço em alta escala 

reduzindo os custos e popularizando este material não só na 

construção em geral mas principalmente nas pontes. 

O desenvolvimento industrial associado à necessidade da 

ampliação da malha. ~~;-iária e, principalmente, da ferrovia faz 

com que os engenheiros sejam solicitados a projetar e 

executar pontes com vãos e sobrecargas cada vez maiores. Os 

recordes de vãos sucedem-se com os mais di versos sistemas 

estruturais. 

Os projetos das pontes de então são realizados a partir 

de hipó-teses de cálculo e carregamentos. definidos pelo 

engenheiro responsável pela obra que não só a calculava como 

também a construía. 

A medida que se desenvolvem as técnicas construtivas e 

o conhecimento sobre os materiais, aumenta a utilização das 

pontes como um recurso para a diminuição das distâncias e 

melhoria dos transportes. O uso desse recurso traz consigo a 

necessidade de regulamentação de sua utilizção. 

Um exemplo deste fa·to é um decreto datado de 30 de maio 

de 1851 onde Louis Napoleon, presidente da França, 

estabeleceu regras sobre as dimensões das carroças que 

poderiam trafegar no país e as sobrecargas. Parte deste 

decre·to está transcri·to à seguir. 

Louís-Napoléon_, Présicient de la Républíque Françaí:o.2 

Sur le rapport ãu Ministre des Travaux Publics_, 

Vu l_,article 2 de la loi du 30 mai 1851_, sur la police 

du roulage et des messageries publiques; 

Le Conseil d-'Etat entendu_, 

Décr€te: 

TITRE PREMIER 

Dispositíons applicables à toutes les voitures 

Article premíer.- Les essieux des voitures ne pourrount 

avoir plus àeux metres cín0Uante centimetres(2_,50m) de 

longueurJ ni dépasser à leurs extrémités le moyeu de plus de 

six centimetres (0;06m). 

La sa.illie des moyeux; y compris celle de 1; essieu; 
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n-'excedera pas de plus de douze centimetres (0_,12m) le plan 

passant .;.-:ar le l:::ord eztéríeur des bandes. Il est accordé une 

tolérance de deux centimetres (O, 02m) sur cette saillie_, 

pour les roues qui ont déjà fait un certain service. 

Art.2.- Il est expressément défendu d"'employer des 

clous à tête de díamant.Tout clou debande sera rívé à plat_, 

et ne pourra., lorsqu"'il sera posé à neuf_, former une saillie 

de plus de cínq míllimetres (0;005m). 

Art.3.- Il ne peut être attelé: 

1~) aux voitures servant au transport des 

marchandíses_, plus de cinq chevaux si elles sont à deux 

roues; plus de lJuit si elles sont à quatre .roues, sans qu'il 

puisse y avoir plus de cinq chevaux de file; 

2~) aux 1roitures servant au transport des personnes_, 

plus de trais chevaux si elles sont à deux roues_, plus de 

six si elles sont à quatre roues ..... 

Nos demais paises a história dos carregamentos é 

semelhante à dos franceses. Inicialmente adotaram-se cargas 

uniformemente distribuídas e posteriormente 1 os trens tipo. 

A Tabela I.l reproduz um resumo da evolução histórica 

dos carregamentos utilizados para o dimensionamento de 

pontes na França. 

o adven·to da ferrovia no início do século XIX e seu 

grande desenvolvimento exigiram dos engenheiros uma rápida 

adaptação para as novas sobrecargas. 

Como exemplo, em 1835 as locomotivas a vapor tinham 

aproximadamente 50kN por eixo e no final do século passaram 

a ter cerca de 270kN por eixo. 

Outro aspecto a salientar sobre as pontes ferroviárias 

do inicio do século era a grande variedade das dimens6es, 

bitolas 1 distância entre eixos e a capacidade das 

locomotivas o que exlgla um cálculo particular para cada 

ponte. o engenheiro da época era obrigado calcular uma ponte 

respeitando estas particularidades. 

No final do século XIX surge o conceito do trem tipo 

para ferrovias onde o 

determinado padrão q1-:9 

carregamento era associado 

define a capacidade da via. 
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o engenheiro americano Theodore Cooper, em 1894 propõe 

um trem tipo com espaçamento de rodas determinado e uma 

definição clara das cargas por eixo a adotar. 

Este trem tipo ficou conhecido como série COOPER e a 

correspondência da carga por eixo e seus aspectos 

geométric~2 estava baseado em duas locomotivas 

"Consolidation" e seus ntenders" com os respectivos 

vagões, estes associados a uma carga distribuída sendo que a 

proporcionalidade entre as cargas por eixo era mantida para 

três classes do trem; leves, médios e pesados. 

Este trem tipo foi utilizado no mundo todo inclusive no 

Brasil através das prescrições da NB-7. 

Paralelamente ao desenvolvimento da ferrovia inicia-se 

a história da recuperação das pontes principalmente devido 

ao grande avanço ocorrido nas cargas por eixo exigindo o 

reforço e a recuperação de mui·tas delas. 

A importância da manutenção e recuperação de pontes já 

estava manifestada em publicações da A..l:lliA1 de 1904 onde em 

seus anais surge o primeiro capítulo específico sobre este 

aspecto. 

No início do século XX, paralelamente ao 

desenvolviirrento da ferrovia, o transporte rodoviário passa a 

ganhar importância e após a década de 30 sua popularização 

exigiu uma nova malha viária da qual as pontes fazem parte. 

O desenvolvimento das pontes está também associado ao 

avanço das técnicas construtivas e dos materiais utilizados. 

A resistência dos materiais é a responsável pelos limites de 

vãos e concepção estática e a título de exemplo a Tabela I.2 

reproduz cronologicamente o aumento da resistência e as 

principais características dos aços. 

1-------------------------------------
AREA Amerícan Raílway Engíneeríng Assocíatíon 
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Tabela I.2-

Ferro 1779-1900 

Primár10 

Ferro 1796-1900 

Ferra 1800~-t ·'14 

Pudlado 

Aço {\42 1900 

Aço A52 1930 

r~cos 

''c.luros" 1'780 

(cabos, 

barras) 

Evolução da resistência do aço e 

principais características mecânicas 

5 :s f 
y 

10 :s f 
u 

1;( :s c; 

16 :s f 
y 

22 :s f 
u 

c :s 

18 :s f 
y 

25 :s f 
u 

5% :s c 

f 
y 

f 
u 

c :s 

f 
y 

f 
u 

._ 

70 5 r 5 
y 

100 5 f 5 
u 

E. 

:s J(JkN/rrn 
z 

z 
( 15kN/r:m 

::: o·' 

:s HlkN/cm 
z 

2 :s 251~1\1/cm 

:10% 

:s :301(N/cn1 
z 

2 :s 401d-J/cm 

:s 25~ 

z 
29\.tt\l/rm 

42!<Nicm 
2 

30% 

z 
36k~~/cm 

521<N/rn 
z 

"' (:' ~) ~' 

z 
16UkN/c:m 

f~OO!,N/cm 
z 

5 i'\)% 

CUMFNTt:íRJOS 

CaracterístiLdS mecânicas ruJns e não 

uniformes, -frágil, porém 

resistência à corrosão 

saldagem 

LCJfll boa 

Nãu admite 

Características mecânicas frágeis mas 

com grande patamar de escoamento Ma

terial pouro sensível à corrosâo 

Forma pri•nitiva do aço - mdt~r·ial he
teroggnlo Os melhores apruximam-se 
dos aços ''duc~s'' atuais;o~. p1or~s tem 
pequeno patamar de escoamento e uma 
estrutura folheada mu1to Sf:'rt<::.ivel à 
corrosão, bai~a soldablllddde 

Inicia-se o desenvolv1mentc~ da Slde-

rurgia e d composiç~o quÍmica dos acos 

Passa a influenciar as características 

mecânicas, soldabilidade e na resis-

tência à corrosão. 

Ac::os com dlt.J ta><a de car-t:Jortn, Gtlta 

res1stênr:1c.1 lllt'!cânlca P bal?\...J r cslstêr,·· 

c ia à COír CJ~cJrJ 

as 

As pontes pela sua importância e grandeza constituem 

marcos não só por caracterizar o desenvolvimento tecnológico 

de uma época como ·também marcos arqui tetânicos capazes mesmo 

de identificar as cidades ou países onde foram construídas. 

Neste breve relato é conveniente também salientar que 

no desenvolvimento dos processos construtivos das pontes 

ocorreram vários insucessos. 

Deficiências estruturais, esquemas de cálculo 

incorretos e desconhecimento de vários aspectos que envolvem 

o cálculo 

problemas 1 

diversas. 

e a execução foram responsáveis por vários 

inclusive com a ruína de várias pontes em épocas 

Relatos históricos 

200 pontes entre 1840 

indicam a 

e 1890 

ruína de 

somente 

acidentes integram o desenvolvimento 

construção e dos processos de cálculo. 

da 

ll 

aproximadamente 

nos EUA. Estes 

tecnologia de 



Vários acidentes com pontes tornaram-se famosos e em 

alguns casos a perdé:>. de vidas humanas foi considerável. 

A ruína da ponte sobre Rio Ohio, EUA, em 1876, da ponte 

sobre a baía de Tay na Escócia em 1879, da ponte sobre rio 

St. Laurence em Quebec no Canadá em 1900, que rompeu na fase 

de construção, são exemplos de alguns acidentes. 

Os insucessos na construção de pontes foram e são 

fontes preciosas para o desenvolvimento dos 

cálculo e execução. É digno de nota a ruína 

Tacoma Narrows, calculada e executada com 

esbeltez e que ruiu devido à ação do vento. 

processos de 

da ponte de 

uma grande 

Outro exemplo recente foi a ruín~ 1 na 

construção, da pon-te sobre o rio Reno, em 

( 1971). Tratava-se de uma ponte em seção caixão 

fase de 

Koblenz 

em aço 

construída pelo método dos balanços sucessivos, que ruiu 

devido a flambagem da chapa que compõe a mesa inferior do 

caixão. Esta flaniliagem ocorreu devido ao detalhe mal 

projetado dos enrijecedores na seção de união das aduelas. A 

Foto I.2 ilustra este acidente. 

Foto I.2- Acidente da ponte sobre o Rio Reno 

em Koblenz na fase de construção 

Estes dados sobre acidentes com pontes ilustram que o 

progresso tecnológico no cálculo e execução das pontes teve 

também seu preço. 

Assim é 

evolutiva na 

materiais que 

possível 

his-tória 

podem ::::er 

detectar nitidamente uma linha 

das pontes. O conhecimento dos 

utilizados na sua construção está 
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diretame>nte relacionado à variedade e inovação das formas 

utilizadas que, por sua vez, implicam no avanço dos projetos 

e dos cálculos. 

Os meios de locomoção utilizados também influenciam na 

construção das pontes. Elas têm se adaptado às carroças, aos 

trens e aos automóveis. O decreto de Louis Napoleão 

regulamentando ·tamanho e carga das carroças e o trem tipo 

proposto por Cooper têm certa similaridade uma vez que ambos 

buscam regulamentar a utilização a partir das exigências de 

seu tempo. 

1.2 - Dados Históricos sobre as Pontes de aco no Brasil -. 

A história das pontes de aço no Brasil teve seu início, 

provavelmente, com a construção de uma ponte sobre o rio 

Paraíba do Sul em 1857 r com 5 tramos de 30m de vão e 15 de 

largura O ferro fundido foi o material utilizado em seus 

elementos estruturais e era constituída de arcos treliçados. 

Foi construída pelo Barão de Mauá e fabricada nos estaleiros 

da Ponta de Areia em :tH·terói. 

A economia do Brasil no início do século XIX 

caracterizava-se pela exportação agrícola, o café era o 

principal produto, e toda a economia girava em torno dele. 

Importavam-se produtos, de botões até pontes. 

A dependência do capital estrangeiro era total e com 

isto as empresas estrôc~-' ;;eiras passaram a atuar no país em 

várias áreas, inclusive na implantação e exploração 

comercial das ferrovias, principal meio de transporte da 

época e responsável pelo escoamento do café a~é os portos. 

No Brasil pode-se dizer que o desenvolvimento na 

construção das pontes está associado à implantação da 
f . _errovla, importadas pelas empresas estrangeiras. O Brasil 

não possuia siderúrgicas que pudessem suprir as necessidades 

de ferro fundido e aço e não existia interesse do capital 

estrangeiro em que is·to ocorresse. o modelo do colonialismo . 
das grandes potências de então é econômico e não mais 

territorial. 

Este processo fez com que as pontes utilizadas nas 
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linhas ferroviárias fossem importadas dos países de origem 

destas companhias. Os esquemas estruturais, os perfis e as 

sobrecargas utilizadas para os cálculos respeitavam a 

regulamentação do país de origem. 

Este fato fez com que as pontes existentes no Brasil 

tenham uma grande variedade de esquemas estruturais e com 

perfis laminados apresentando grandes variações, quer na 

altura quer na relação das espessuras. Esse aspecto 

transforma-se num fa-tor complicador nos trabalhos 

posteriores de recuperação das pontes. 

Taro~ém é digno de nota o fato de 

ferroviárias foram sendo construídas sem . 
que as linhas 

um projeto de 

implantação global. Os levantamentos topográficos e a 

definição do traçado eram realizados simultaneamente à 

construção. As pontes eram importadas com vãos pré-definidos 

e o traçado deve~ia adaptar-se também a estes vãos 

disponíveis. 

Em 1874 foi construída a ponte Barão de Juparanã, 

utilizando o aço como material e foi, provavelmente, a 

primeira ponte em treliça de banzos paralelos do Brasil. o 
comprimento to-tal desta pon-te é de 170m sendo 9 tramos de 

13,40m e 2 tramos de 25m com 4,2m de largura. 

Em 1880 foi construída a ponte Benjamin Constant, em 

Manaus, em sistema Gerber utilizando treliças com altura 

variável com 120m de comprimento sendo 1 tramo de 60m e 2 

tramos de 30m. 

Em 1896 foi cons-truída a ponte Euclides da Cunha em São 

José do Rio Pardo 1 que leva o nome do engenheiro responsável 

pela sua construção. 

De 1860 a : 900 foi construído um grande número de 

pontes que atendiam principalmente à ferrovia. 

Duas grandes pontes construídas no início do século XX 

merecem ser des-tacadas: o viaduto Santa Efigênia em São 

Paulo, em arco treliçado, construído em 1913 e a ponte 

Hercílio Luz em Florianópolis; que foi construída entre. os 

anos de 1920 a 1926 1 tem um comprimento total de 840m com o 

vão central de 340m. Esta ponte é a maior ponte suspensa do 

mundo utilizando barras com olhais. Estas barras foram 
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tratadas termicamen·te para au.mentar a resistência do aço num 

processo pioneiro para a época. 

Foi projetada pelo respeitado engenheiro americano D.B. 

Steinman e fabricada nos Estados Unidos, inicialmente 

projetada como :;_cdoferroviária. Tem também como 

característica marcante o fato das barras que funcionam como 

cabos fazerem parte do banzo superior da treliça no vão 

central. 

Steinman narra -urna passagem digna de nota em seu livro 

"Famous Bridges of the World" onde exprime com rara 

felicidade certos as~ectos da vida politica brasileira 

presente até nossos dias. Esta passagem. esta transcrita 

abaixo. 

" The ac11ievement of the Florianopolis Bridge, 

during the years 1920 to 1926, is a dramatic story. The 

bridge was the ambitious life-dream of a governar in remate 

Brazilian province. After struggling to make bis dream come 

true, he died just before the construction began. His last 

hours were made happier by the sight of small model of the 

bridge which bis loyal citizens built in a park outside his 

window ... " 

A Foto I. 3 ilustra uma visão global desta ponte que 

encontra-se boje fechada ao tráfego para recuperação. É 

também interessante ressaltar que durante 31 anos não foi 

realizada nenhuma manutenção. 

Foto I.3- Vista geral da ponte Hercílio Luz 
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I.3-Dados Históri,.::os sobre a Recuperação de Pontes no Brasil 

o primeiro a.spectc importante a ressaltar neste ítem 

está mais relacionado às condições gerais do Brasil, um país 

de pouca tradição em preservar sua história os dados 

históricos sobre as pontes não são exceção a esta regra. 

Praticamente não existem dados disponíveis nos 

principais órgãos estaduais e federais responsáveis pela 

operação e I!'_anu-tenção das pontes. Em alguns destes órgãos 

não se tem informações precisas sequer sob o número de 

pontes em operação; os projetos das pontes são raros, 

principalmente os mais antigos. Um histórico das pontes 

inexiste e com maior razão um histórico das recuperações. 

Nestas frases acima já fica demonstrado a dificuldade 

na obtenção de dados sobre a história das recuperações e 

pretende-se, portanto, relatar alguns aspectos gerais sobre 

o tema. 

É também in-teressante frisar que tradicionalmen-te 

impera no Brasil o conceito de que manutenções preventivas 

não se traduzem em benefícios políticos. A "queda de braço 11 

entre os engenheiros e as diretorias das empresas estatais 

- cargos na sua grande maioria meramente políticos - faz 

com que os primeiros sejam alijados de suas preocupações 

técnicas em manter e operar condizentemente as pontes sob 

sua responsabilidade. 

Talvez a primeira 

sido o Viaduto do Chá, 

grande obra a ser recuperada tenha 

São Paulo. Foi construído em 1882 e 

já em 1901 passou por uma recuperação e remodelação completa 

incluindo a substituição de elementos estruturais e de todo 

o tabuleiro. Es-te viaduto foi substituído na década de 30. 

Apresenta-se, a seguir, um breve relato sobre algumas 

pontes recuperações 

ferroviárias 

Catharina. 

realizadas 

da antiga 

na década 

Rede de 

de 30 nas 

Viação Paraná-Santa 

Os dados e ilustrações foram obtidos no livro do Eng • . 
Oscar Machado da Costa 11 Estudo do Reforço das Pontes 11 e no 

acervo da Construtora ROCA LTDA., 

deste conceituado engenheiro que 
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construiu e recuperou muitas pontes. 

o livro em questão relata os estudos preliminares, 

propostas de reforços e alguns dados das inspeções de 235 

pontes realizadas entre 1927 e 28. 

A ruína da ponte de Itararé, localizada na divisa dos 

estados de São Paulo e Paraná, ocorrida quando um trem de 

carga encontrava-se sobre ela, ocasionando perda de vidas e 

enormes prejuízos 1 foi o fa·to que originou os estudos dos 

quais algu.mas informações estão relatadas a seguir. 

Os resultados obtidos dos levantamentos realizados pela 

equipe do Eng. Nachado da Costa podem ser rapidamente 

traduzidas por: pontes com idade média 1 n~ época 1 variando 

entre 30 e 50 anos; infraestrutura em alvenaria e pedra 

talhada; superestrutura as mais diversas com pontes em viga, 

treliças, arcos; 

intermediários e 

estrados inferiores, 

com diferen·tes níveis de 

quanto à deterioração. 

superiores e 

comprometimento 

Todas as hip6teses de carregamento f ação do vento e 

dados sobre sobrecargas e impactos podem ser obtidos no 

livro citado acima, sendo digno de nota que a maioria das 

pontes inspecionadas foram dimensionadas para um trem tipo 

que tinha 90kN/eixo e já naquela época existiam locomotivas 

com 160kNjeixo. 

t extremamente interessante o relato, abaixo 

transcrito f das conclusões do relatório após as inspeções 

realizadas: 

"As conclusões de nosso estudo foram: 

1) Os cálculos de verificação se baseiaram nas 

condicções actual de trafego da Estrada. Os seus resultados 

representam pois o trabalho real das superestructuras. 

2) Todas as pontes tem peças trabalhando acima do 

limite de segurança de seu material conforme se vê pelo 

Diagramma 1. 

3) Em mui tas dellas si houver coíncidencia de grande 

velocidade com forças lateraes de impacto as taxas. de 

trabalho vão além do limite elastico produzindo deformações 

permanentes e approxímando-se da carga de ruptura. 
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4) Já existem f'l.exas permanentes em muitas vigas nas 

quaes os trens são obrigados a passar com velocidades 

reduzidas. 

5) Embora o trafego da Estrada requeira locomotivc: s 

mais possantes e pesadas, é inteiramente impossúrel 

adapta-las nas condicções actuaes das pontes, como se 

verifica nela Diagranu~a 1. 

6) As composições das Estradas visinhas, a Sorocabana e 

a Viação Ferrea do Rio Grande do Sul não podem entrar nas 

linhas da Rede de V_iação Paraná-Santa Catharina pois as 

pontes não suportam em absoluto as cargas desses trens. Este 

factor tira todo o valor estrategico desta ~ede. 

7) O reforço das superstructuras impõem-se pois, não 

somente para dar ao tráfego de hoje a segurança necessaria 

mas também para permittir o emprego de machinas de maior 

rendimento e um intercâmbio completo de material rodante e 

de tracção com as Estradas limitrophes, elemento 

índispensavel em casos de mo_bílisação de tropas para as 

nossas fronteiras. 

8) O reforço deve ser feito de maneira defini ti v a de 

modo que as obras consolidadas possam servir ao tráfego, sem 

restricções, nwr. período de mais de 40 ou 50 annos". 

Apresentam-se, a seguir, dois exemplos de recuperação e 

aumento da capacidade de pontes, realizadas pela empresa do 

Eng. Machado da Costa, onde os engenheiros de então 

demonstram toda cria·ti v idade, arrojo e principalmente uma 

técnica apurada quer no cálculo estrutural, quer na execução 

e montagem dos reforços propostos. 

A primeira é um exemplo de reforço de uma ponte em visa 

com estrado inter~ediário pertencente a linha 

Curitiba-Paranaguá km 62+200. 

o reforço proposto compreendeu na transformação das 

vigas principais ei vigas armadas, com a introdução de, 

tirantes e com a seção transversal reforçada po~ chapa~ e 

cantoneiras nas mesas. 

As tra1~sversinas tam.,l:Jém foram reforçadas com chapas nas 

mesas. Para o reforço das longarinas utilizou-se dois novos 
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novos perfis lamj nados ( I 8 11 
) posicionados ao lado das 

longarinas existentes. 

As Fotos I.4, I.5 e I.6 apresentam aspectos dos 

trabalhos de recuperação desta ponte, realizados em 1932. 

Outra curiosidade é o fato de que esta mesma ponte foi 

submetida a uma prova de carga pela equipe do Laboratório de 

Estruturas da EESC-USP cujo relato e resultados estão 

apresentados no Capítulo VI deste trabalho. 

A Foto I.7 apresenta a mesma ponte 1 em março de l99l, 

durante os trabalhos de recuperação que entre outros 

ítens, pre-,.iê a substituição dos tirantes comprometidos 

devido à corrosão acentuada. 

Está claro que os reforços executados em 1932 atenderam 

os pré-requisitos impostos pelo Eng, 1>1achado da Costa. Os 

reforços foram adequadamente projetados atendendo às 

solicitações desta importante ferrovia, responsável pelo 

escoame~to de toda a produção agrícola dos estados do Paraná 

e Mato Grosso, durante 60 anos. 

Foto I.4- Vista geral dos Foto I.5- Detalhe dos tiran-

trabalhos de montagem dos tes 

reforços 
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Foto I.6- Vista geral dos 

andaimes montados no nível 

dos tirantes. 

Foto I.7- Vista geral da pon

te durante os trabalhos de 

recuperação em 15'91. 

Um outro aspecto interessante a ressaltar é a filosofia 

que norteou os estudos e projetos de recuperação{ ora 

relatados, 

existente 

que foi sr~·:::re procurar utilizar a estru·tura 

e aumentar o grau de hiperestaticidade com os 

elementos do reforço. 

Este sistema de 

introdução de novos 

continuidade das vigas. 

reforço era obtido através da 

pilares, vigas armadas ou pela 

Normalmente estas soluções permitem 

manter o tráfego sem grandes transtornos, são eficientes do 

ponto de vis·ta estrutural e razoavelmente simples de serem 

executados. 

Um exemplo deste ;_ -~ocedimento é o estudo preliminar da 

ponte Ipiranga I desenvolvido pelo Eng. Machado da Costa 

cuja cópia do original está apresentado na Figura I.2. 

O segundo exemplo é o reforço da ponte São João na 

linha ferroviária curi·tiba-Paranaguá; talvez seja o maior 

exemplo de engenhosidade e capacidade técnica de todos, os 

reforços e recuperações de pontes realizados no Brasil não 

só na época década de 30 ) , mas em toda a história das 

recuperações. 
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Figura I.2- Projeto Esquemático da Ponte Ipiranga I 



Esta ponte tem como características um comprimento 

total de aproximadamente 115m com o vão central de 7l,7m em 

treliça (lattice trusses) com o tabuleiro intermediário e os 

demais três tramas em pórticos de alma cheia. 

O projeto de reforço foi realizado nos Estados Unidos e 

detalhado no Brasil e a solução proposta previa a introdução 

de apoios intermediários. 

Estes apoios foram criados através da introdução de 

dois pórticos treliçados posicionados externamente à treliça 

existente. Uma cópia do projeto 1 apresentado na Figura I.J, 

ilustra a proposta de reforço que pelas dimensões do vão e 

da altura da ponte em relação ao solo. (acima de 70m) 

estabelece o grau de dificuldade do projeto e sua execução. 

Figura I.3- Esquema do reforço da ponte São João 

O principal aspec·to a ressaltar deste reforço foi o 

sistema constru·ti vo A Figura I.4 ilus·tra e 

exemplifica os principais procedimentos da execução do 
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'0-

reforço: execução da fundação dos pórticos de reforço, 

montagem dos pilares treliçados fixados por cabes nos 

pilares existentes 1 início da montagem da viga e a 

transferência dos cabos para um sistema de contrapesos, 

término do pórtico através de uma articulação no banzo 

inferior -para efeito do peso próprio o pórtico é 

triarticulado montagem da barra do banzo superior e 

apoio da treliça nas vigas que interligam os dois pórticos. 

i 

Transporte vertical dos elemen- Sobre um bloco de concreto 

tos dos pilares u·tilizando una cavaletes apoiam o sistema 

ponte rolante sobre as vigas 

existentes 

tráfego 

sem pertubar o 

de cabos e roldanas respon

sáveis pelo apoio provisó

rio dos pilares. Uma das 

pontas do cabo é fixada a 

um contra-peso ( caixa com 

ferro gusa) e posteriormen

te içado por macacos. 

Figura 1.4- Esquema de montagem do reforço da ponte São João 
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Montagem da viga do pórtico e 

macaqueamento do contra-peso 

para que o banzo inferior pos

sa ser interligado. Retirada 

dos cabos e contra-pesos. 

Hontagem do banzo 

posicionamento das 

superior e 

vigas que 

servirão de apoio para a ·tre

liça existente. 

-LASTRO DE PEDRA 

' 

Detalhe do sistema de con-

·tra -peso e do sistema de 

ancoragem dos cabos para o 

posicionam~nto dos pórti

cos. Notar que a caixa de 

gusa tem um peso superior 

ao do pórtico e é içada 

pelo acionamento dos maca

cos movimentando o pórtico 

Figura I.4- Esquema de montagem do reforço da ponte São João 

São dignas c1e nota as dificuldades que foram 

enfrentadas no processo de montagem e a solução extremamente 

criativa utilizando o sistema de contrapesos e cabos. 

A seguir, a sequéncia de Fotos I.S a I.l7 ilustram as 

fases construtivas do reforço. 

Foto I.B- Vista geral da ponte São João 
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Foto I.9- Vista parcial do 

canteiro d~ obras 

Foto I.ll- Vista dos e_Iemen

tos estruturais 
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Foto I.IO- Concretage~ da 

base de concreto dos contra

pesos 

Foto I.l2- Inicio da mon~a

gem dos pilares 



Foto I.l3-liontagem dos pila

res 

Foto I.l5- Vista geral dos 

pórticos interligados pelo 

banzo inferior 
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Foto I.l4- ~nterligação dos 

banzas inferiores 

Foto I. 16- Vista lateral ,_~o 

conjunto pórtico de re.forço 

viga existente 



Foto I.l7- Vista geral do reforço c;:oncluído 

Com estes dois exemplos de recuperação de pontes 

ilustra-se não só os trabal~os desenvolvidos mas enfatiza-se 

a arte de 11 engenhar 11 de uma época. 

Os recursos de cálculo daquela época não são 

comparáveis aos compu·tçdores e programas atuais e nem os 

meios de fabricação e montagem contavam com os equipamentos 

hoje disponíveis, porém, a engenharia de então "produziu11 

obras dignas dos maiores elogios com todos os pré-requisitos 

exigidos nas construções atuais, exemplificando a linha 

evolutiva percep·tível na história das pontes. Enquanto um 

recurso técnico para a melhoria das condições de vida, as 

pontes represen·tam uma conquista do Homem sobre o ambiente 

natural. Adap·tar este recurso e torná-lo utilizável de forma 

compatível com o avanço e problematização de outros setores 

da vida humana é um desafio sempre colocado, que algumas 

vezes encontram boas respostas técnicas. 
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CAPrTULO 11 

INSPEÇÃO DE PONTES DE Aço 

11.1- Preliminares 

A manu·tenção é um dos principa.~"' aspectos na vida útil 

de uma estrutura, em particular nas pontes de aço. Um 

programa de manu·tenção eficiente e bem planejado propicia 

não só o prolongamen·to da vida útil da ponte, como tantbém 

evita gas·tos desnecess?:--i_os para a recuperação ou reforços 

em pontes deterioradas. 

Ao se es·tudar a história das pontes observa-se que, 

como todo conhecimento da 

desenvolvimento no projeto e 

abrangendo não só a tipologia 

humanidade, 

no processo 

estrutural como 

ocorreu o 

construtivo 

tarnbém os 

materiais e as técnicas de cálculo e execução. 

Assim sendo, o primeiro passo para a inspeção de uma 

ponte é identificar a época em que foi fabricada pois este 

dado permitirá identificar o tipo de aço utilizado. 

A inspeção deve cops~derar as particularidades de cada 

ponte, a tipologia estrutural, os elementos de ligação, as 

características dos materiais utilizados, a idade e o tipo 

de tráfego. 

As pontes ferroviárias são 

destas particularidades. No 

centenárias, com materiais 

exemplos para a observação 

Brasil existem pontes 

e esquemas estáticos e 

construtivos da época, e pontes recém construídas. A técnica 
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de inspeção deverá necessariamente ser adequada a estas duas 

situações diferentes. 

Podemos subdividir as inspeções ém periódicas, 

especiais ou cadastrais: 

a) Inspeções Periódicas: ·tem como principal objetivo uma 

avaliação sistemá·tica e regular nos principais elementos de 

uma ponte, garantindo sua inte9ridade e funcionalidade. 

b) Inspeções Especiais: são inspeções realizadas de 

maneira mais apurada, quando algum problema foi observado 

nas inspeções periódicas, ou devido a existência de 

acidentes ~,e acarretem danos a elementos estruturais. 

Destinam-se a obter informações sobre o .estado real nas 

condições de utilização, bem como permitir a verificação da 

segurança de partes ou de toda a ponte. 

c) Inspeções Cadastrais: são inspeções mais detalhadas 

com o objetivo de realizar o levantamento das 

caracteristicas geométricas, seções transversais, estado de 

conservação dos elementos r tipologia da estrutura e 

fundações, condições das linhas e vias, sobrecargas 

existentes, e"cc. Em resumo, t;.:..das as informações necessárias 

para a verificação es·trutural, condições de segurança da 

fundação, encontros e pilares e morfologia do terreno. No 

caso de pontes sobre rios e canais as condições de 

sedimentação e erosão de solo devem também ser analisadas. 

A importância da inspeção pode ser aquilatada pelas 

consequências detectadas quando ela não é realizada. A ruina 

de uma ponte acarreta perdas econômicas muitas vezes 

consideráveis, lucros cessantes devido a interrupção de uma 

via férrea ou uma estrada rodoviária, custos elev::~.dos de 

reconstrução em ritmo acelerado. Estas perdas poderiam ser 

evitadas caso o problema originário da ruina fosse detectado 

a tempo por uma inspeção adequada. 

O técnico responsável por uma inspeção, em qualquer de 

suas modalidades, deve ser devidamente preparado e trein~do 

para executar tal função. Deve possuir um conhecimento amplo 

sobre o comportament.o estrutural, conhecimentos sobre os 

tipos de de-terioração e suas causas e principalmente onde 
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podem ocorrer. 

O engenheiro deve, saber "onde", "como" e "quando" 

observar uma ponte para uma boa inspeção. 

A inspeção deve ser feita em todos as partes que 

compõem uma ponte: infraestrutura; encontros; superestrutura 

e também analisando as condições fisícas e geológicas do 

terreno. 

11.2- Aspectos Gerais da Inspeção 

11.2.1- Inspeção para Cadastramento 

A ausência de projetos estruturais é uma rotina nos 

órgãos responsáveis por pontes no Brasil, principalmente das 

pontes mais antigas. 

A necessida :".e de realização de um cadastro destas 

pontes é reconhecido por todos os órgãos técnicos tais como: 

DNER, DEF.s, RFFSA, FEPASJ.3., porém muitas vezes isto não é 

realizado devido à inexistência de verbas ou pela 

priorização de out.ros itens considerados politicamente mais 

vantajosos. 

A preocupação dos engenheiros e técnicos destes 

Departamentos de Estradas e Redes Ferroviárias é inegável, 

não só quanto ao aspec·to de cadastramento das pontes, como 

também quanto à Jl~cessidade de um programa de inspeção e 

manutenção. Em nosso pais ainda existe a ingerência política 

em assuntos 
11construir" 

técnicos. É politicamente 

uma nova es·trada do que a 

mais vantajoso 

recuperação das 

existentes, pois programas de inspeção e manutenção são 

dispendiosos e geram poucos 11 dividendos" políticos. 

A inspeção para um cadastramento deve ser realizada em 

toda a ponte, infra e superestrutura. A precisão no 

levantamento dos dados no campo está diretamente relacionada 

com a qualidade do projeto de verificação a ser desenvolvido 

no escritório. Apresen-tam-se, a seguir, alguns aspecto~ a 

serem observados: 

a) Localização da ponte 

Nome da via; 

30 



b) 

Localização reJativa (cidades); 

Quilometragem; 

Número para arquivo. 

Caracteristira do tráfego 

Rodoviário ou ferroviário; 

Número de pistas ou vias; 

Classe da ponte; 

c) Caracteristicas da infraestrutura 

Tipo de fundação; 

Tipo de solo (análise preliminar); 

Condições locais da fundação (rios, assoreamento); 

Geometria da fundação (quando possivel); 

Material utilizado; 

d) Caracteristicas dos encontros 

Material; 

Geometria; 

Condições do solo; 

Condições da ligação encontro/superestrutura. 

e) Caracteristicas da superestrutura 

Material; 

Geometria; 

Tipologia estrutural; 

Caracteristicas geométricas dos elementos; 

Detalhes das principais ligações; 

Esquema geral da estrutura; 

II.2.2- Inspeção de Pontes Deterioradas 

A realização de inspeção 8Special em pontes 

deterioradas caracteriza-se, normalmente, pela urgência da 

recuperação devido ao agravamento ou constatação de um dos 

tipos de deterioração a serem apresentados no capitulo III. 

A função principal deste tipo de inspeção é 

diagnosticar, com a maior precisão e rapidez possivel, as 

causas da deterioração, grau de comprometimento · e 

principalmente obter as informações necessárias para que a 

segurança da ponte possa ser avaliada. 
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É evidente que para cada tipo de problema existe a 

melhor maneira de se realizar uma inspeção. Devido à 

complexidade e mul-tiplicidade de tipos de pontes, a 

identificação das causas, amplitude e principalmente 

ocorrência é de difícil previsão. Mais uma vez justifica-se 

a necessidade de um profissional tecnicamente competente e 

treinado para tal tarefa. 

A realização de uma inspeção muitas vezes é dificultada 

pela ocorrência de defeitos em locais e elementos das pontes 

de difícil acesso, que em geral são pontos neglicenciados 

nas pinturas e inspeções periódicas. 

A seguir, apresentam-se alguns dos pr:i_ncipais aspectos 

a serem observados numa inspeção especial em função do tipo 

de deterioração: 

a) Quanto à corrosão: 

- ocorrência ou não da corrosão; 

- tipos de corrosão (a identificação do tipo de 

corrosão irá de·terminar a melhor maneira de solucionar o 

problema); 

- tipo de aço (é comum em pontes já reforçadas a 

existência de mais de um tipo de aço, sendo necessária a 

sua identificação); 

- classificação preliminar do grau de 

comprometimento dos elementos da ponte (normalmente 

procura-se identificar ') comprometimento devido a corrosão 

em função da importância estrutural do elemento) . 

avaliação da perda da seção transversal dos 

elementos (procura-se identificar o ponto onde a seção foi 

mais atingida pela corrosão. Estabelece-se percentualmente a 

perda da seção do elemento. Quanto maior a importância 

estrutural do elemento, mais apurada deve ser esta 

avaliação). 

b) Quanto à fadiga: 

- observação da ocorrência de trincas 

elementos submetidos principalmente a tensões de tração; 

chapas de nó solicitadas à tração; 

em 

elementos ou ligações onde existem concentra-

32 



ções de tensão; 

soldas; 

um bom indicativo dos elementos e ligações mais 

suscetíveis à fadiga pode ser obtido nas classificações 

existentes nas principais normas de outros países. 

c) Quanto aos impactos de objetos: 

alteração de linearidade de partes dos perfis; 

abaulamento localizado em chapa; 

rasgamento de chapas ou perfis; 

alteração da linearidade de elementos que 

compõem a ponte; 

d) Quanto ao afrouxamento de ligações: 

exame detalhado das principais ligações e da 

integridade dos rebites e parafusos; 

rotações ou pequenos deslocamentos podem ter 

como origem o afrouxamen-to das ligações; 

perda de linearidade de rebites ou parafusos; 

ausência de rebites ou parafusos em ligações. 

e) Fundações e aparelhos de apoio: 

assorean:: n-to das fundações; 

desnivelamento de encontros, pilares ou tramos 

da ponte; 

verticalidade dos aparelhos de apoio; 

irr~::edimento dos deslocamentos dos apoios 

(corrosão, detritos, etc.); 

rotação ou deslocamentos excessivos dos 

aparelhos de apoio. 

É conveniente ressaltar que a identificação correta das 

causas do problema, a avaliação realizada no campo e a 

precisão dos dados levantados, serão utilizados como 

elementos para a verificação da segurança da ponte. 

Após cons·tatado o problema e realizada a inspeção, cabe 

ao engenheiro de campo, baseado na experiência e 

conhecimento, adotar ou não medidas que restrinjam o tráfego 

sobre a ponte comprometida. 

Se o problema constatado não oferece riscos quanto à 
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segurança da pon-te ou agravamento do problema, nenhuma 

restrição ao tráfego é recomendada e a recuperação da ponte 

poderá ser realizada a qualquer tempo. 

Se o problema cons·tatado é grave e oferece riscos 

quanto à segurança da ponte. O tráfego poderá : 

ser res·tri·to com sobrecarga máxima definida; 

sofrer restrição de velocidade ou sobrecarga 

(comum em ferrovias pois o impacto é minimizado com a 

diminuição da velocidade); 

- eventual:mente in-terrompido. 

A avaliação da extensão do prob~ema e de suas 

consequências pelo engenheiro de campo é de extrema 

importância. Pode-se chegar ao caso limite de interrupção do 

tráfego de uma estrada ou ferrovia, com graves consequências 

sociais e econômicas. 

A recuperação de uma ponte nestas circunstâncias deverá 

ser feita no menor prazo possivel. Por serem extremamente 

onerosas estas situações emergenciais algumas vezes resultam 

em soluções provisórias ou até mesmo impróprias. 

II. 3- l11éto0os de Avaliação para Pontes Deterioradas 

Criar uma metodologia única para a avaliação de pontes 

é uma tarefa quase impossivel. Cada estrutura possui sua 
11 individualidade", ou seja, sua tipologia estrutural, as 

manutenções preventivas efetuadas; os problemas existentes 

podem ter sua origem na fase de proj etc, na execução ou 

durante sua utilização. 

Apresentam-se a 

pontes deterio~adas. 

seguir, três métodos de 

Qualquer dos métodos 

avaliação 

pressupõe 

de 

uma 

inspeção de campo bem realizada e com dados confiáveis sobre 

a ponte. Estes dados englobam os materiais existentes, a 

geometria dos elementos, seções transversais e sobrecargas 

devidamente avaliadas. 

Cabe salien-tar que a apresentação destes métodos tem 

por finalidade es·tabelecer algumas diretrizes gerais 

baseadas em situações de inspeções também de cara·ter 
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amplo. Não devem ser analJsados como uma metodologia única 

pois, enfatizando novamente, as particularidades de cada 

ponte devem ser respeitadas. 

II.3.l- Avaliação Estrutural -Método da Mineração Fixa 

Este método consiste na adoção de um fator único de 

mineração da resistência de tndos os elementos estruturais 

da ponte, sendo este fa·tor aplicado também às ligações. O 

valor do fator de mineração da resistência é de estrita 

responsabilidade do engenheiro calculista, baseado nas 

condições gerais da ponte analisada. 

A adoção de um fa·tor ÚllÍCo baseia-se na capacidade 

intuitiva do engenheiro em reproduzir o que foi constatado 

na inspeção. Uma má avaliação poderá provocar perdas de 

vidas humanas, além de perdas econômicas consideráveis. 

A avaliação da capacidade resistente de uma ponte é, 

com certeza, o maior problema dos engenheiros responsáveis 

pelo cálculo de pontes deterioradas. 

Este processo é normalmente aplicado quando a corrosão 

constitui o principal problema da ponte. Estabelecer uma 

redução global de resistência, de 5%, 10%, 30%, não pode ser 

considerado um método de f ini·ti vo. O principio básico de um 

bom projeto de recuperação consiste em procurar toda a 

potencialidade estrutural da ponte. 

Não podem ser esquecidas as redundâncias estruturais 

advindas de continuidades parciais, ligações semi-rígidas e 

comportamen-to tridimensional, gerando uma redistribuição de 

esforços, que no cálculo rotineiro normalmente são 

desprezadas. 

A adoção de um fator único de redução da resistência de 

elementos estruturais deverá estar associada aos 

procedimentos de cálculo a serem desenvolvidos. A adequação 

do projeto da ponte deve ser verificada quanto aos aspectos 

de concepção estrutural, detalhes das ligações, disposição 

de longarinas e transversinas, etc. 

O método da mineração fixa poderá ser utilizado 
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respeitando as recomendações das normas técnicas quanto aos 

carregamentos e verificações da capacidade resistente dos 

elementos que compõem a ponte ins ~ 'ecionada. 

Com todas as considerações acima apresentadas 

conclui-se que este método deve ser utilizado para uma 

primeira avaliação da capacidade resistente de uma ponte, 

devendo ser complementado com verificações das condições 

reais da estrutura. 

II.3.2- Avaliação Estrutural -Método das Condições Reais 

Este segundo mé·todo de avaliação exige uma inspeção 

extremamente detalhada da ponte, na ,q tal todos os 

elementos e ligações devem ser analisados individualmente. 

A inspeção deverá obter informações sobre todos os 

tipos possíveis de deterioração. Devem ser analisados os 

problemas decorrentes de: corrosão dos elementos, 

afrouxamento de ligações, recalques de apoios, deformações 

existentes nos elementos, condições dos apoios, encon~ros e 

fundações, etc. 

Com os resultados da inspeção os problemas existentes 

na ponte serão devidamente identificados. o engenheiro 

calculista pod?rá, utilizando os resultados da inspeção, 

adotar procedimentos de cálculo mais refinados. Por exemplo 

considerar: 

-seção resistente efetiva de cada elemento; 

-adotar o trem tipo rodante da via ; 

-a rigidez dos nós para efeito do cálculo 

estático; 

-os recalques e deslocamentos, se existirem; 

-melhor concepção das hipóteses de cálculo e 

aprimoramento do modelo matemático. Pode-se considerar, por 

exemplo, a modeL:::gem ·tridimensional, apoio elástico ou 

ligações semi-rígidas, quando for o caso. 

Conclui-se, portanto, que este método de avaliação.só 

será compatível quando a recuperação da ponte deteriorada 

envolver grandes somas em dinheiro ou for de grande 
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importância para o sistema de transporte da qual faz parte. 

É eviden·te que os custos relativos a este tipo de 

inspeção são maiores. É necessário uma análise cuidadosa da 

relação custo-benefício. 

Sob o ponto de vista técnico, estes procedimentos 

seriam desejáveis para todas as pontes. A opção entre 

recuperar ou substituir poderá ser escolhida através de uma 

pequena reserva de resistência obtida através de um modelo 

de cálculo mais preciso e da análise das condições reais de 

uma ponte. 

Porém, algumas vezes é preferível uma análise teórica 

ma1s simples, com um maior consumo de aço ~ara o reforço ou 

recuperação contrapondo a uma solução globalmente mais 

econômica. Isto é particularmente interessante quando a 

solução adotada facilita a execução ou diminui o tempo de 

interrupção da via. 

II.3.3- Avaliação Estrutural - Provas de Carga 

A avaliação estrutural através da realização de provas 

de carga pode ser utilizada para determinar o comportamen-to 

estrutural de uma ponte. 

O primeiro 

avaliação teórica 

cuidado básico, 

da capacidade 

neste 

última 

método, é 

da ponte. 

uma 

o 
carregamento a ser utilizado na prova de carga não deve 

acarretar riscos quanto à segurança parcial ou global da 

ponte e nem provocar deformações excessivas ou plastificação 

localizada em ligações ou elementos. 

A realização de provas de carga em estruturas como 

método de avaliação da resistência, tem como o~jetivo 

principal verificar os modelos utilizados no cálculo 

teórico. A ins·trumentação de uma prova de carga e 

determinada pelo tipo de informação que se deseja obter 

(deslocamentos, avaliação das tensões em pontos críticos, 

comportamento global da estrutura); isto exige um perfeito 

entrosamento entre o engenheiro calculista e o responsável 

pela realização da prova de carga. 

Normalmente, medições realizadas em provas de carga 
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fornecem um grande número de resultados de deformações (nos 

pontos previamente definidos) e de deslocamentos. 

Os resultados obtidos devem ser devidamente depurados e 

analisados com extrema cautela. Para a maioria das 

estruturas, em particular para as pontes, provas de carga 

indicam reservas de resistência superiores às obtidas nos 

cálculos teóricos. Estas reservas de resistência estão 

associadas ao comportamento tridimensional e à redundância 

da estrutura decorrente da redistribuição dos esforços, 

muitas vezes não considerados no cálculo teórico. 

A simples constatação de uma reserva de resistência 

deve ser considerada pelo calculista, . porém analisada 

criticamente. Alguns fenômenos que não são avaliados na 

prova de carga, como por exemplo a fadiga, podem ocorrer e 

ocasionar a ruína de uma estrutura. A segurança de uma 

estrutura está associada a resistência localizada de 

elementos ou ligações que podem estar próximos de seu estado 

limite úl time. Vale sempre observar que a corrente sempre 

rompe no elo mais 11 fraco". 

Os aspectos técnicos da verificação de 

carga, bem como a análise de resultados, 

discutidos no capítulo VI deste trabalho. 

uma prova de 

serão melhor 

Ressalta-se que este processo de avaliação é oneroso e 

portanto, só deverá ser utilizado quando um estudo de 

viabilidade econômica assim o determinar. 

II. 4- Exemplo de uma Inspeção: Ponte sobre Rio Casqueiro -

Petrobrás 

como 

Relata-se 1 

suporte 

a seguir, 

de d'_:t.os 

a inspeção de uma ponte utilizada 

do sistema Alemoa-Utinga da 

PETROBRÁS~ Petróleo Brasileiro S.A. 

Esta ponte está situada sobre o rio Casqueiro no 

município de Cubatão -SP e foi inspecionada com o objetivo 

de avaliar a segurança. 

Esta inspeção foi realizada em 

equipe do Laboratório de Estruturas 
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trabalho inicial de pLmej amento da inspeção e o cálculo 

preliminar dos esforços foi elaborado a partir de wn 

memorial desenvolvido dt'.'.::"'in-te o reforço e recuperação 

realizado em 1979. 

Esta ponte é 

afastadas de 3 1 6m 

5x30,5m + 9;9rn. 

c::msti tuída de 

com se·te tramas 

duas treliças principais 

cujos vãos são: 9, 9m + 

Em visita preliminar constatou-se que a corrosão era a 

principal causa da deterioração desta ponte, pois está 

situada em ambiente marítimo e atmosfera agressiva, com al·to 

índice de poluição industrial. 

Pode--se :-- 1-~,servar, nas d~~scrições abai~o, que em fu_.-.,_ção 

das particularidades desta ponte, adotaram-se procedimentos 

que não carac·ter:;..zam nenhum dos tipos relacic-nadas 

anteriormen-te. Adotou-se c0mo metologia uma inspeção similar 

à apresentada como especial 

capacidade resistente optou-se 

e para a verificação da 

pelo método das condições 

reais 1 porém 

características 

A inspeção 

iniciais: 

utilizando fatores ~e minoração das 

geométricas para cada conjunto de elementos. 

foi realizada com os seguintes objetivos 

-verificação das carac-terísticas geométricas de todos 

os elementos da ponte; 

-verificação do estado de corrosão de todas barras, 

chapas de união e elementos de ligação; 

-estima·ti va do grau de comprometimento das seções 

transversais das barras devido a ocorrência da corrosão; 

-verificação dos deslocamentos existentes nos 

principais elementos estruturais, em particular longarinas e 

transversinas; 

-verificação jas condições dos apoios da ponte; 

-verificação das condições dos apoios das tubulações. 

II.4.l- Metodologia Utilizada para a Inspeção. 

. 
A metodologia da inspeção foi definida após uma visita 

preliminar, em que se constatou que a deterioração da 

ponte devia-se principalmente à corrosão. 
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As barras que compõem a estrutura da ponte não 

apresentavam deformações exces~ivas que indicassem problemas 

estruturais graves, pois cons·ta·tou-se somente deformações 

excessivas nas tr:'ln.sversinas de cabeceira de ambos os 

lados. 

A seguir foi realizado o cálculo 

verificação dos principais elementos a 

fornecido pela PETROBP~S. 

dos esforços e a 

partir do projeto 

De posse destes dados preliminares definiu-se a 

sistemática para a inspeção: 

-verificação das seções transversais de todos elementos 

da ponte ( algun1as seções ccnstantes no pro.j eto não eram as 

existentes); 

-verificação das principais dimensões da ponte; 

-verificação do estado de corrosão de todas as barras e 

elementos da estrutura; 

-verificação dos deslocamentos existentes. 

Em função dos resul-tados teóricos e verificações das 

resistências dos elementos obtidos na primeira avaliação 

adotou-se um procedimento misto entre os métodos de 

mineração fixa e o das condições reais. 

O cálculo preliminar das tensões indicou que não seria 

necessário uma in-tervenção imediata e que seria possível 

fazer uma inspeção de·talhada antes de propor possíveis 

reforços e a metologia de recuperação dos elementos 

corroídos. 

O critério de verificação do comprometimento das barras 

por corrosão foi estabelecido considerando quatro níveis de 

comprometimen·to para o cálculo das características 

geométricas dos elementos: 

-nível de corrosão O: barra não apresenta corrosão; 

-nível de corrosão 1: corrosão superficial, redução de 

cerca de 5% nas características geométricas da seção 

transversal. 

-nível de corrosão 2: corrosão com comprometimento· da 

seção, fator de redução de aproximadamente lO%. 

-nível de corrosão 3: corrosão com maior 
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comprometimer.tto da seção do elemento 1 fator de redução das 

caracteristicas geométricas 20%. 

Todas as barras foram inspecionadas assim como as 

chapas e elementos de ligação e os niveis de corrosão foram 

identificados barra a barra marcando-as durante a inspeção 

com tinta 11spray". 

As Figuras II.l e II.2 apresentam o esquema geral da 

ponte onde, e:m função do mimero de trames e de elementos, 

pode-se aquilatar as dificuldades do trabalho de inspeção. 

Figura II.l Esquema geral. Ponte sobre o Rio Casqueiro, 

Cubatão, S.P. 

As dimensões das seções transversais dos elementos 

foram medidas simul-taneamente à identificação dos niveis de 

corrosão. As dimensões dos perfis foram anotados em 

desenhos 1 previamente preparados 1 do esquema geral de cp_da 

·tramo da ponte. 
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Figura II.2 - Esquema geral. Tramo 

Casqueiro, Cubatão, S.P. 

de cabeceira Ponte. 
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A Foto II.l ilustra unta vista • +-ln, .. erna da ponte; a 

Foto II.2 apresenta os técnicos inspecionando a parte 

inferior da ponte trabalhando sobre uma plataforma móvel 

projetada para esta finalidade. 

Foto II.l- Yista geral da 

ponte e dos dutos.Observa-se 

detalhe da marcação dos ní

veis de corrosão 

Foto II. 2- Vista _:nferior 

da ponte. Detalhe da plata

forma para inspeção da par

te inferior 

As Fotos II. 3 e II. 4 ilustram a acentuada corrosão 

observada nu.m::1. transv,ersina! onde a deterioração do perfil e 

dos parafusos esta eviderrte. 

Foto II. 3-- Vista frontal da 

ligação transversina banzo 

inferior em adiantado esta-

do de corrosão 

Foto II.4- Vista lateral da 

ligação transversina bqnzo 

inferior. Detalhe da perda 

de espessura da mesa infe

rior da transversina 
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A Foto II. 5 il '.'.stra a corrosão de um chumbado r e na 

Foto II.6 estão apresentados parafusos e porcas, totalmente 

corroidos, retirados da ponte. 

Foto I.I. 5- Detalhe da cor-

rosão de um cJ-mmbador. 

Foto II.6- Parafusos e arrue

las corroídos retirados da 

ponte. 

II.4.2- Exemplos dos Resultados Obtidos na Inspeção 

A partir da sis-temática relatada ante r iorment·e 

apresentam-se, a seguir, alguns exemplos dos resultados 

obtidos. 

A TABELl\. II .1 reproduz parcialmente as medições das 

dimensões dos perfis com maior redução da seção transversal 

devido à corrosão. 
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TABE:Ll\ II. 1 

CANTONE'TJ:..:A ( 101x10lx6, 4nun) 

Nedidas das abas dos banzas em :rnm 

Tramo o 91 - 90 - 90 - 92 

Tramo 6 96 ~ 96 - 97 - 98 

CAl'íTONEIRZ', ( 152x152x6, 4:m:m) 

:rvled;da das abas dos banzos em mm . 
Tramo 1 146 - 142 - 145 - 147 - 145 - 144 - 145 - 143 

Tramo 2 140 - 143 - 144 - 142 - 145 - 147 - 140 - 143 

Tramo 3 143 - 145 - 143 - 143 - 135 - 143 - 135 

Tramo 4 140 - 147 - 140 - 145 - 140 - 142 - 143 

Tramo 5 150 - 145 - 150 - 145 - 141 - 143 

CANTONEIRA ( 202x202x6 ,4mm) 

Nedida das abas dos banzas em mm 

Tramo 1 190 - 178 - 195 - 180 

Tramo 2 193 - 195 - 185 - 185 

Tramo 3 190 - 180 - 194 - 175 

Tramo 4 195 - 180 - 195 - 180 

Tramo 5 195 - 185 -- 196 - 170 

Os níveis de corrosão u·tilizados para quantificar a 

redução das características geométricas dos elementos estão 

reproduzidos, parcialmente, a seguir. A Tabela II.2 ilustra 

a sistemática de apresentação dos resultados. 
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TABELA II. 2 Resultados parciais dos niveis de corrosão 

nos elementos, chapas de nó e parafusos 

INSPEÇÃO PONTE RIO CASQUEIRO CUBATÃO-SP 

PETROBR4.S PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. 

TR..t:IJ,10 DA PONTE: O BARRAS: BANZO SUPERIOR 

BARRA TIPO SEÇÃO NÍVEL DE OBS. 

OBSERVADA COR..~OSÃO 

05-09 Banzo superior L 4" 4" 1/2 11 3 Banzes 

09-13 I! ll (101x101x12,5) 3 estão em 

13-17 11 " 11 3 contato cj 

17-21 . . . .P vegetação . . . . 
07-11 

. . . . . . . . 

TRAMO DA PONTE: 1 CHAPAS: BMiZO INFERIOR 

NÓ CHAPA VERTICl'>.L CI-Lt~FA HORIZONTAL PARAFUSOS 

1 1 2 3 

5 1 1 3 

9 1 3 3 

13 
. . . . . . . . . 

TRAl'iO DA PONTE: 1 PARAFUSOS: BMiZO SUPERIOR 

NÓ CHAPA VERTICAL CHAPA HORIZONTAL PARAFUSOS 

3 1 3 3 

7 3 3 3 

11 1 3 3 . . . . . . . . . 

A avaliação dos deslocamentos existentes nas longarinas 

e transversinas foi realizado com nivel de água, tendo como 

referênc:i ?. a treliça esquerda (cabeceira de Cuba tão). Uma 

mangueira de 10mm de diâmetro e régua milimetrada foram 

utilizadas para efetuar as medições. 

Os resultados indicaram deslocamentos compativeis com o 

cálculo teórico. Ressalta-se que essas medições indicaram um 

deslocamen-to da treliça direi ta de aproximadamente 10mm em 
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relação a esquerda em todos os tramas da ponte. 

II.4.3- Principais Conclusões Obtidas 

As principais conclusões e observações sobre a inspeção 

realizada estão abaixo relacionadas: 

-Os deslocamentos das transversinas e longarinas são 

coerentes com os valo~es do cálculo teórico. Estes 

deslocamentos são inferiores aos do estado limite de 

utilização; 

-Dois tipos de corrosão foram ma1s observados: 

a) corrosão por pite principalmente nas abas de cantoneiras 

e nos perfis I das longarinas e transversi~as; 

b) corrosão por esfoliação de chapas e bordas de perfis I. 

A esfoliação de chapas está relacionada com a util1zação de 

solda elét~ica em aços de baiYa soldabilidade (Aço da ponte 

ASTJY'l: A-7), a soldagemr executada durante a recuperaç2o 

realizada em 1979, favoreceu a ocorrência deste tipo de 

corrosão; 

-As ligações transversinas-banzos, com parafusos 

trabalLando à traçá o, apresentaram corrosão acentuada. o 
colapso desta ligação poderia levar a ruína de elementos da 

ponte que conduziriam também à ruptura da tubulação. 

-Concluí-se que as deformações excessivas das 

transversinas de cabeceira tinham como causa provável o 

recalque das tubulaçÕ•2S que estavam enterradas nas 

cabeçeiras da ponte. 

II.4.4- Cálculo e Projeto de Reforço 

O cálculo dos esforços foi realizado a partir dos 

carregamentos abaixo listados: 

-peso próprio da ponte e tubulação; 

-peso do líquido na tubulação (água); 

-ação do vento na estrutura; 

-sobrecarga; 

-variação de temperatura 15°. 

Para o cálculo dos esforços na ponte foi utilizado um 

programa de computador para treliças tridimensionais. 
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Todas as verificações de resistência e estabilidade 

foram efetuados com base na norma brasileira NBR-8800 

"Projeto e execução de estru-turas de aço para edifícios" e 

nos casos omissos ou quando não aplicável utilizou-se as 

recomendações de norma americana AASTHO. 

Principais conclusões e recomendações: 

-reforço parcial no banzo superior para diminuir o 

índice de esbeltez; 

-alteração da ligação transversinas - banzo; 

-substituição das transversinas de cabeceira e 

construção, nas cabeiras da ponte, de novos blocos de 

concreto para ancoragem da ~ubulação; 

-substituição 

acentuada. 

de chapas e elementos com corrosão 

A Figura II. 3 esque:r'-m·ti::;a os reforços propostos pêl.ra 

os banzos e a nova fixação banzo-transversinas. 

O cálculo e detalhamento das alterações propostas foi 

acompanhado de um memorial descritivo dos procedimentos de 

recuperação da ponte onde 

recomendações para a execução 

DEr 04 N0/4 FIXt:ÇZiO Oll 

OET DO REFORÇO PARA O 

BANZO SUPERIOR 

estão listadas todas as 

e especificações técnicas. 

CORTE @_· 

Figura II. 3- Detalhe dos reforços do banzo e da fixação 

proposta para as transversinas 
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II. 4. 5- Conclw::;ões da Im:>poção 

A metr~ologia utilizada na inspeção mostrou-se bastante 

adequada a esta situação pois durante os trabalhos de 

execução dos reforços somente pequenas alterações foram 

necessárias devido, principalmente, a interferências e 

variações nas dimensõer.; dos perfis. 

A sistemática de redução de área e rigidez de elementos 

devido à corrosào parece também ser adequada a esta 

situação. Embora a capacidade 

tenham sido até subestimados, a 

justifica tal solução uma vez 

resistente dos elementos 

importância desta ponte 

que o abastecimento de 

derivados de petróleo da cidade de São Pa~lo depende deste 

oleoduto. 

A maior eessalva a este ·trabalho consis·tiu na 

impossibilidade do acompanhamento mais efetivo dos trabalhos 

de recuperação desta ponte. 

II.5- Conclusões 

A importância da realização de manutenções e inspeções 

periódicas ef;t.á rcüacionada não só com a segurança de uma 

ponte como também com a sua vida ú-til. 

A me·todologia de inspeção deve es·tar perfei Lamente 

associada com os objetivos a que se destina e constitui-se o 

principal fator a ser observado para a operação com 

segurança de todo sistema viário do qual as pontes são 

integrantE!S. 

Pode-se concluir que, em função da importância das 

pontes e dos v<:tlore:3 envolvidos nas recuperações ou mesmo 

subst.ituiqão 

conduzidas 

responsáveis 

em 

de 

e 

caso de 

maneira 

<.J.evidaHH3nl:P 

ruína, as inspeções devem ser 

criteriosa pelos engenheiros 

valorizadas como urna atividade 

indispensável na utilização de~ uma ponte. 

Os cri tór.i.o~; de amilise dos dados coletados após uma 

inspeção e a metodologia na verificação estrutural devem ser 

realizados procurando adaptar-se à realidade observada. 

Os nv?t:odos d~;~ avaliação es·trutural apresentados neste 
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capitulo (método da mineração fixa, da condição real ~ 

provas de carga) :~''lo indica ti vos dos procedimentos a adotar. 

É importante salier:.t:.ar a correlação de alguns dados 

históricos relatados no capitulo anterior com os tipos de 

de·terioração mais comumente observados nas pontes, assunto a 

ser desenvolvido no capitulo III. A realização de uma 

inspeção pressupõe que o engenheiro responsável tenha um 

conhecimento minimo do tipo de deterioração, da sua 

ocorrência e localização sem os quais a inspeção estará 

fadada ao insucesso. 

Outro aspecto importante a comentar é a realização de 

provas de carga, objeto do estudo relatadp no capitulo VI, 

que embora 

estrutural 

sendo uma ferramenta importante para a avaliação 

é muitas vezes incorretamente utilizada pelo 

desconhecimento de como realizá-las e das suas limitações. 

No capit:ulo a seguir procurar-se-á fornecer dados e 

informações sobre os tipos de deterioração e sua ocorrência 

numa ponJ:::e, enfat:izando mais uma vez a importância da 

realização de inspeções periódicas e manutenções preventivas 

para a segurança e a vida útil de uma ponte. 
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PRH\ICIPAIS ASPECTOS DA DETERIORAÇÃO DE. PONTES 

III.l- Preliminares 

A deterioração de pontes tem diversas causas. Elas 

podem ser decorrentes do próprio projeto, como consequência 

de detalhes mal resolvidos que favorecem o surgimento de 

vários tipos de deterioração, devido a má utilização e, 

evidentemente, da falta de manutenções periódicas. 

Em geral, a de"cerioração de uma ponte ocorre 

principalmente devido à falta de manutenções preventivas, 

isto é, todo o processo é agravado quando os procedimentos 

para eliminar as causas não são devidamente realizados. 

Relata-se, neste capitulo, os principais tipos de 

deterioração de uma ponte: corrosão, afrouxamentc de 

em elementos estruturais, 

má conservação das vias e 

fadiga. Apontam-se também suas causas e algumas 

recomendações sobre como solucionar estes problemas. 

ligações, impacto de objetos 

aparelhos de apoio e fundações, 

III.Z- Corrosão 

A corrosão é a principal causa da deterioração de 

estruturas de aço e também o principal problema para a 

manutenção. 

Não é objetivo deste trabalho discutir em profundidade 
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os mecanismos químicos e físicos da corrosão. São 

necessários porém, algumas explicações que permitam uma 

visão geral do problema. A corrosão é um fenômeno que deve 

ser enfrentado desde o projeto de uma estrutura até a sua 

execução e manutenção. 

Podemos, simplificadam.ente, dizer que a corrosão do aço 

é causada por uma reação química ou eletroquímica na qual o 

aço transforma-se em óxido de ferro e outros componentes. A 

oxidação do aço altera suas características físicas e 

mecânicas tornando a vinculação entre o aço inalterado e o 

óxido extremamente frágil. Ocorre um tipo de "escamação" na 

região corroída e cmao consequência, a red'!ção da espessura 

do elemento. 

A perda de espessura nos elementos estruturais de aço 

poderá acarretar a concentração de tensões na região 

enfraquecida ocasionando a diminuição da capacidade última 

da peça corroída. No limite, pode provocar o colapso por 

insuficiência de seção ou através da flambagem do elemento. 

A corrosão de estruturas sujeitas ao fenômeno da fadiga 

(estruturas sujeitas a carregamentos cíclicos) amplia 

consideravelmenv~ os riscos de ruína. A redução da seção dos 

elementos (barras, chapas, parafusos, soldas), diminui 

consideravelmente a capacidade última à fadiga. 

Conhecer os mecanisrn~s da corrosão é de grande 

importância aos engenheiros uma vez que no desenvolvimento e 

detalhamento de um projeto deve-se cuidar para que os 

detalhes de uma es,trubJ.ra não favoreçam o surgimento deste 

fenômeno. A realização de programas para manu·tenções 

periódicas ou corretivas deve ser realizada criteriosamente 

de forma aumentar a vida útil da ponte. 

Alguns dados relativos aos custos da corrosão indicam a 

importância que este tipo de deterioração dos materiais 

assumiu. Es·tes números tornaram-se mais significa ti vos 

devido ao avanço tecnológico das últimas décadas e o 

consequente aumento na utilização do aço. 

P.~s perdas econômicas devido ao fenômeno da corrosão 

ocorrem sob forma de custos diretos e indiretos. As 
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observações, a seguir, não se restrigem a corrosão de pontes. 

Custos diretos: 

a) substituição de peças corroídas; 

b) procedimentos destinados à manutenção; 

c) procedimentos destinados à inspeção de estruturas e 

equipamentos; 

d) lucros cessantes; 

Custos indiretos: 

a) Paralização devido à manutenção ou substituição; 

b) Perda de eficiência nos processos industriais decorrentes 

do aparecimento da corrosãoi 

c) Perdas de produtos; 

d) Contaminação d2 produtos ou da atmosfera em decorrência 

das falhas por corrosão; 

e) Substituição de elemen·tos ou de toda a estrutura, para o 

caso particular das pontes. 

A título de ilustração da importância econômica que 

representa o fenômeno corrosão, apresenta-se na TP...BELA III.1 

dados estimados referentes a estes valores para vários 

países: 

T.:.0.J3ELA III .1 - Custos Estimados da Corrosão1 

.. 

PÃÍS ..F.~-NO .· .. ;~SE CUSTO EM US$xl0 9 
% Plffi 

URSS 1969 6,7 -
ALEIVIAl\fHA 1969 6,0 0,75 OCIDENTAL 

' FINLÂNDIA 1965 0,047 A 0,062 -
SUÉCIP.~. 1964 0,058 A 0,077 -
ÍNDIA 1961 0,32 -
AUSTRÁLIA 1973 0,55 1,5 

JAPÃO 1977 9,2 1,8 
REINO ---- --- ---UNIDO 

EUA 1975 7,0 4,2 

1 
GENTIL_, V. "Corrosão" 2 ed Rio de Janeiro: Guanabara 

Dois 1983. 453p. 
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III.2.1- Formas de Corrosão 

Podemos descrever a corrosão como reações de 

dos metais e para tanto deve-se distinguir a 

por agentes naturais ou por outros provocada 

(ácidos, etc. ) . 

Os principais tipos de corrosão passíveis 

oxidação 

corrosão 

agentes 

de serem 

encontrados no 

identificação da 

causas prováveis 

corroído: 

aço estão relacionados abaixo e a 

forma de corrosão nos permite definir as 

e o grau de comprometimento do elemento 

Corrosão uniforme: processa-se atingindo toda a 

extensão da superfície do elemento. Provoca perdas de 

espessura aproximadamente constantes. 

Puntiforme: a corrosão ocorre localizadamente com o 

aparecimen·to de pi·tes, pequenas cavidades com o material 

corroído saliente em relaçáo a superfície não comprome·tida. 

No extremo perfura ~ elemento. 

Esfoliação: a corrosão se processa em diferentes 

camadas, atingindo praticamente toda a espessura da peça e 

provocando a separação e o "inchamento" em forma lamelar. 

Ocorre normalmente em chapas. 

Por placas: corrosão localizada em regiões formando 

placas. 

- Intergranular: corrosão localizada entre os grãos que 

formam os cristais alterando a capacidade resistente podendo 

provocar micro-fraturas. Este mecanismo de corrosão é 

normalmente conhecido como corrosão sob tensão. Este tipo de 

corrosão não é visualmente identificado. 

Intragranular: cor~osão que ocorre nos grãos dos 

cristais, também podendo provocar micro-fraturas. As 

observações são idênticas as acima citadas. 

Filiforme: corrosão que se processa em filamentos, 

normalmente em peças revestidas. O revestimento é deslocado 

quando do início do processo de corrosão. 
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III. 2. 2- Exemplos C')servados 

A corrosão de perfis, chapas e elementos de ligação 

constitui, com certeza, o principal problema da deterioração 

de pontes. 

A intensidade da ocorrência da corrosão em pontes está 

diretamente ligada ao lf·tipo" de atmosfera em que estas se 

encontram. Evidentemente este processo é agravado em meios 

agressivos como regiões marítimas e regiões industrializadas 

com alto grau de poluição atmosférica. 

A corro:=zão pode ser acelerada em função da falta de 

limpeza das pon·tes, onde o ;::;cúmulo de sujeiras e detri·tos 

(folhas f galhos, a1:·eia, etc.) irá favorecer a presença de 

umidade, fator primordial para o início e 

desenvolvimento do processo da corrosão. 

Apresentam-se, "" seguir, alguns exemplos que ilustram 

alguns tipos de corrosão em pontes. 

Nas fotos III. 1 a III. 4, apresentam-se aspectos da 

corrosão de uma pon·te sobre o Rio Casqueiro-Cubatão-SP. 

atmosfera marítima e industrial. 

Foto III.l: Vista geral da 

ponte; suporte da tubuJaç.ão 

de derivados de petróleo da 

PETROBRAS. Complexo Alemoa. 

Foto III.2: Corrosão por 

pite-banzo superior da tre

liça. Forma de corrosão ca

racterística em toda ponte. 
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Foto III.3: Corrosão do ban

zo inferior. A perda de se

ção esta evidente na borda 

da cantoneira. 

As fotos III.5 a III.8 

Foto III.4: Detalhe do a-

paio (corrosão por esfolia

ção) e comprometimento das 

porcas e respectivos chumba

dores. 

são exemplos de corrosão na 

Ponte Hercílio Luz (Florianópolis - SC) 

\ 

\. 

Foto III.5: Vista 

Ponte Hercílio Luz 

geral da Foto III.6: Corrosão total 

da chapa de alma de uma 

viga principal. 
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Foto III. 7: Corrosão total 

da alma da visa .. Salientam-se 

os aspectos preocupantes da 

corrosão quanto à segurança 

desta ponte. 

Foto III.B: Corrosão em ro

letes de apoio retirados 

durante a recuperação par

cial da ponte Hercílío Luz. 

As fotos III.9 e III.lO são exemplos de corrosão 

observados em pontes ferroviárias do trecho 

CURITIBA-PARli .. NA.GUÁ, na região da Serra da Graciosa. Região 

caracterizada pela umidade relativa do ar elevada e chuvas 

intensas. 

Salienta-se c:p.1e es·ta ferrovia tem um tráfego intenso 

pois toda a produção agricola do Estado do Paraná destinada 

à exportação utiliza esta via. 
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Foto III.9: Corrosão da dia

gonal da viga principal. A re

gião de contato das cantonei

ras favorece a corrosão devido 

ao acúmulo de impur~zas e umi-

dades. 

Foto III.lO: Corrosão da . 
cantoneira retirada de uma 

ponte. Em destaque a re-

gião de contato com outras 

peças. 

As fotos III.ll 

região de CUBATÃO-SP, 

e III. J 2 apresentam 

com diferentes graus 

duas 

de 

pontes na 

corrosão, 

atmosfera marítima e industrial. 

Foto III.ll: Efeitos da cor-

rosão por pite em transversina 

de uma ponte recém pintada. 

Foto III. 12: Ponte ferro-

viária adaptada para rodo

via. A corrosão atingiu to

dos os elementos ocasio-

nando o abandono. 
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III.2.3- Prevenção da Corrosão em Pontes --Alguns Aspectos 

A principal medida preventiva destinada a evitar a 

corrosão é a adoção, na fase de projeto, do aço adequado e 

também da pintura mais indicada para as condições ambientais 

em que a ponte será ins·talada. Este dado é extremamente 

importante para as pontes novas. 

É recomendável o uso de aços resistentes à corrosão 

(aços patináveis) para as novas pontes. Estes aços tem um 

melhor desempenho, reduzindo os efeitos da corrosão. 

Para os aços comuns recomenda-se a pintura, após uma 

limpeza adequada, trtilizando tintas e espessuras de demãos . 
devidamente estudadas. Estes cuidados proporcionam um melhor 

desempenho do aço perante as agressões atmosféricas. 

A tecnologia de pintura é, por si só, uma ciência 

complexa e com múl-tiplas soluções onde somente o estudo de 

cada caso permitirá a escolha dos materiais a serem 

empregados. 

Outro aspecto extremamente importante para evitar a 

corrosão consiste na limpeza adequada das pontes, com a 

eliminação de impurezas, areia e outros detritos. 

A limpeza deve ser feita de maneira sistemática, pois o 

acúmulo de sujeira propicia a concentração de umidade 

associada ou não a elementos agressivos da atmosfera (zonas 

com poluição industrial, presença do ozônio do orvalho, 

etc.). Estes fatores aceleram de maneira significativa o 

processo da corrosão. 

Nas pon·tes exis-tentes além dos cuidados co:m a limpeza 

já descri tos, devem ser associadas inspeções periódicas e 

manutenções adequadas que envolvem: 

-inspeção visual de toda a estrutura; 

-inspeção detalhada dos pontos mais sujeitos à corrosão 

(aparelhos de apoio, contatos de perfis em regiões que 

favoreçam o acúmulo de detritos, superfícies planas tais 

como chapas de contraventamento, etc.); 

-pinturas periódicas. 
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A pintura em pontes existentes exige cuidados 

especiais, tais como: 

-limpeza adequada da superfície (j ateamento de areia, 

escovas mecânicas, limpeza a fogo, etc.); 

-escolha de tinta adequada e compatível com a existente 

para o caso em que estas não são totalmente retiradas; 

-aplicação da tinta em demãos com espessuras 

recomendadas, bem como a utilização de cores diferentes 

entre as demãos para facilitar a inspeção; 

-temperatura aJ.Dbiente e da estrutura compatível com a 

tinta utilizada; 

-umidade relativa 

utilizada. 

do ar compatí;,;;-el com a tinta 

As inspeções periódicas devem ser realizadas de acordo 

com a vida ú·til estimada da tinta utilizada, considerando 

também as condiç6e.s ambientais do local da ponte. 

A Tabela III.2 ilustra alguns exemplos da corrosão e os 

principais pontos a serem inspecionados. 
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DESCR!ÇAO DO ELEMENTO 

Cor·rosâo de para1u~os 

,_. r-t.:'Ü J t t=S 

Tabela III.2- Localização da Corrosão 
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Tabela III.2- Localização da Corrosão 
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Tabela III.2- Localização da Corrosão 
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DESCR!ÇAO DO ELEMENfO 

Ponte ferrovtárici 

Tabela III.2- Localização da Corrosão 
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III. 3- Afrou.,--ramento de Ligações 

As ligações em estruturas metálicas são um dos tópicos 

mais pesquisados em todo o mundo e no entanto existem muitas 

dúvidas que ainda demandam estudos. O afrouxamento de 

ligações parafusadas e rebitadas constitui um sério problema 

em pontes metálicas. 

Nas estruturas fabricadas nos últimos trinta anos este 

problema tem sido evitado pela utilização da solda elétrica 

e de parafusos de al·ta resistsncia (trabalham com apertos 

controlados). Para as estruturas antigas este problema deve 

ser considerado e analisado. 

As estruturas que utilizam rebites e parafusos quando 

submetidas a cargas móveis, e por consequência impactos e 

choques, estão sujei tas ao fenômeno do afrouxamento das 

ligações. Este fenômeno, em linhas gerais, conduz ao 

"deslizamento das ligações 11
, causando deslocamentos e 

dis·torções nos elementos estruturais. Nos casos extremos 

ocorre a ruptura dos rebites ou parafusos. 

O afrouxamento das ligações normalmente decorre da 

utilização da estrutura e seus efeitos são progressivos. A 

identificação deste tipo de problema exige grande 

experiência dos técnicos e engenheiros de manutenção. 

Este tipo de deterioração provoca basicamente dois 

tipos de problemas nas estruturas: 

a) deformações excessivas; 

b) rupturas dos elementos que compõem a ligação. 

Nas fotos III .13 

relatado acima. 

e III.l4 apresentam-se exemplos do 
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Foto III.14: Vista infe-Foto III.13: Afrouxamento do 

rebite na ligação longarina

transversina de uma ponte fer

roviária. 

rior do mesmo afrouxamento. 

Observa-se também a ruptura 

da cantoneira de enrigeci

mento. 

III.3.1- Identificação do Afrouxamento de Ligações 

A dimensão deste problema pode ser avaliada com dados 

relativos à manu·tenção de pontes rodoviárias nos Estados 

Unidos - aproximadamen-te 800.000 rebites são substituídos a 

d d t t - . 'd' 2 ca a ano uran e a.s manu ençoes per1o 1cas. 

No Brasil n?.o tec_;os estatísticas da substituiçB,o de 

rebites e nem o 11ú.mero de pontes metálicas é tão 

significativo. Salienta-se 1 entretanto, que a maioria das 

pontes ferroviárias são anteriores a década de sessenta, 

construídas com estruturas metálicas rebitadas fazendo 

com que o afrouxamento de ligações deva ser considerado. 

Para a verificação do afrouxamento das ligações não 

existem regras rígidas ou procedimentos padrões para 

orientar a inspeção dos parafusos e rebites. Recomenda-se, 

2 

Ruble_, F. J. : "Symposiu.m on Hight Strenght Bol ts" -part 
II_, Enginneering Conference_, AISC. 
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porém, que inspeções de ~~sbi tes e parafusos sejam realizadas 

por amostragem, procurando verificar as ligações mais 

sensíveis às cargas móveis em cada estrutura. 

O sistema de inspeção de rebites é normalmente 

realizado utilizando um martelo e a experiência do operador 

detectará o afrouxamento pelo som emitido pelos rebites ao 

serem martelados. Há diferenças entre os rebites "frouxos" e 

os intactos. 

III. 3. 2- Algw"1S Exemplos do Afrou.,'{amentc de Ligações 

O problema C.J afrouxamento das ligações, como já 

descrito anteriormente, decorre da ação das cargas móveis. ~ 

um problema característico de estruturas com tais 

solicitações e em particular as pontes rodoviárias e 

ferroviárias. As consequências para as estruturas dependem 

muito de como, onde e com que grau o afrouxamento de rebites 

ou parafusos ocorre. ~ extremamente difícil prever as 

conseguências de tal problema 1 como também e,::t:abelecer 

genericamente critérios corretivos destinados a evitar sua 

ocorrência. 

A principal consequência do afrouxamento de ligações 

ligação consiste na redistribuição das deformações na 

afetada, o que pode ocasionar grandes deslocamentos 

situações extremas, conduzir à ruína da ligação. 

e, em 

O aparecimento de deslocamentos excessivos, dependendo 

do elemento estrutural, altera significativamente o 

comportamento de toda a estrutura. 

Um exemplo simples para ilustrar esta situação é o caso 

de uma longarina dimensionada como viga continua e apoiada 

nas transversinas. O afrouxamento da ligação, que garante 

esta continuidade, irá alterar o esquema estático previsto 

no cálculo, com acréscimos significativos no momento fletor 

positivo. As deformações provenientes deste acréscimo do 

momento fletor poderão conduzir esta longarina à ruina. 

Uma das maiores dificuldades na manutenção de pontes 
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rebitadas consis·te ex3.taments na substituição de rebites. 

As fotos apresentadas a seguir ilustram uma rebi·tagem. 

Foto III.l5: Pos_icionamento 

dos equipamentos necessários 

para o aquecimento dos rebi

tes. 

Foto III.l6: Rebitagem da 

mesa inferior de uma viga

posicionado o encontrador e 

o martelete. Em função do 

espaço disponível esta ope

ração é muito difícil. 

As condições de trabalho, posicionamento dos 

equipamentos e condições de acesso ao local de rebi tagem 

constituem problemas a serem resolvidos. A não interrupção 

do tráfego sobre a ponte, nos trabalhos de recuperação, 

dificulta ainda mais a substituição de rebites. 

Algumas vezes, os problemas relativos ao afrouxamento 

de ligações tem origem na própria execução da estrutura ou 

em recuperações posteriores. 

Podemos identificar alguns destes 

pontes rebitadas <=>. parafusadas. A Figura 

alguns exemplos. 
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Figura III.l - Defeitos observados em rebites 

Comentários dos defeitos em rebites da Figura III.l: 

Figura III. l-a: rebi·te bem executado e chapas devidamen·te 

ajustadas; 

Figura III.l-b: folga entre o rebite e as chapas. 

Causas prováveis: diâmetro do rebite incompatível ou má 

rebitagem. 

Consequências: deslocamento entre as chapas, inclinação do 

rebite, sensibilidade maior da ligação à fadiga. 

Defeito: detectado através de inspeção utilizando martelo. 

Figura III.l-c: folga parcial entre o rebite e as chapas. 

Causas prováveis: rebitagem mal executada, aquecimento 

não adequado. 

Consequências: deslocamento entre chapas, concentração de 

tensões; ruptura por cisalhamento. 

Defeito: só de·tectado se a cabeça estiver frouxa. 

Figura III.l-d: cabeça do rebite defeituosa. 

Causa provável: má rebi·tagem. 

Consequências: deslocamento relativo da chapa s~~erior, 

concentração de tensões. 
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Defeito: facilmente detectado por inspeção visual. 

Figura III.l-e: vazio parcial entre a chapa e o rebite. 

Causas prováveis: erro na furação (fabricação) ou não 

execução da refuração (recuperação). 

Consequências: concen·tração de tensões, deslocamento da 

parte inferior do fuste, ruptura do rebite. 

Defeito: dificil de ser detectado em inspeções. 

Figura III.l-f: idem (e). 

Figura III .. ~-g: variação do diâmetro do fuste. 

Causas prováveis: erro de furação (fabricação) ou não 

execução da refuração no campo (recuperação). 

Consequências: concentração de tensões, ruptura do rebite. 

Defeito: dificil de ser detectado, somente sendo possivel em 

caso de substituição. 

Figura III.l-h: bordas dos furos das chapas com rugosidades. 

C~usas prováveis: má execução da furação (fabricação), não 

execução da refuração (recuperação). 

Consequência: concentração de tensões. 

Defeito: só identificável na substituição do rebite. 

Como pode ser observado nas descrições acima 

apresentadas, a de·terioração afrouxamento das ligações tem 

várias causas. As consequências vão desde um simples 

deslizamento de chapas a·té a ruina de uma ligação ou mesmo 

da estrutura. 

As fotos III.l7 a III.20 ilustram alguns casos 

observados em pontes. 
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Foto III.l7: Exemplo de má 

execução da cabeça de um 

rebite. 

Foto III.l9: Barra do con

traventamento rebitada com 

furos alongados. Escoamento 

da barra e rasgamento da ex

tremidade. Nota-se ausência 

de rebite na longE:n- i na. 

Foto III.l~: Rebitagem com 

diámetro do rebite incorre

to, ausência de rebites. o 

deslocamento da ligação es

tá evidente. 

Foto III.20: Nervura ver

tical de uma viga cor er
ros de furação. 
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III. 4- Danos Estruturais devido ao Impacto de Objetos ou 

Veículos 

As estruturas metálicas são 

normalmente esbeltos e o impacto 

constituídas de perfis 

de objetos ou veículos 

podem causar danos consideráveis aos elementos estruturais. 

A deterioração por impac·to, necessita de um agente 

externo móvel e provoca, geralmente, abaulamentos e 

deformações plásticas localizadas nos elementos estruturais. 

As pontes e os edifícios industriais são as estruturas 

mais comumente sujeitas a este tipo de problema. 

os casos mais frequentes destes danos são devido a: 

acidentes sobre pontes, choques de veículos em colunas, 

danos em diagonais ou montantes devido a carga transportada 

em vagões ou caminhões, dan~s em vigas principais causadas 

por caminhões com al·tura superior ao gabar i to vertical, 

danos em pilares devido a colisão de veículos ou navios (no 

caso de pon~es marítimas, fluviais ou lacustres), etc. 

A descrição de c as ·~s de danos estruturais provocados 

por veículos ou cargas seria extremamente extensa dada a 

frequência com que tal fato ocorre. 

O pessoal técnico da RFFSA costuma dizer que não existe 

nada melhor para um acident~ do que o transporte de cargas 

sem a devida fixação. Neste caso o transporte de trilhos 

é a "maior" causa de acidentes e danos estruturais nos 

elementos das pontes ferroviárias. 

Apresen·tam-se algumas fotos que exemplificam o problema 

nos quais os danos causados podem ser visualizados. 
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Foto III.21: Ponte ferroviá

ria adaptada para o tráfego 

rodoviário. O gabarito do 

p6rtico de entrada da ponte 

limita o transporte de cana 

de açúcar. 

Foto III.23: Danos causados 

na mesa inferior da viga 

principal de uma ponte devi

do ao choque de veículos com 

"sobrealtura"; o gabarito 

desta ponte é de ::70m. 

Foto III.22: Consequências 

do choque de um veículo no 

montante da ponte. 

Foto III.24: Danos causados 

no sistema de contraventa

mento e longarinas. (Ponte 

Preta Curitiba-PR). 
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Foto III.25: Danos causados 

em um enríjecedor (bracket) 

provavelmente causado pelo 

desprendimento de parte da 

carga numa ponte ferroviá

ria. 

Os danos estruturais por 

provocar a ruína da es·trutura. 

Foto III.26: Danos causados 

nos dormentes devido a um 

descarrilhamento. 

Não é raro os descarrilha

mentos atingirem ta~ém e

lementos estruturais das 

pontes(Curitíba-Paranaguá) 

impacto de veículos podem 

Existem vários exemplos de 

acidentes com estas consequências. 

As fotos III. 27 e III. 28 apresentam a ruína de Ut-ua 

antiga ponte ferroviária adaptada para tráfego rodoviário. 

Segundo informações coletadas com moradores da região, esta 

ponte com dois tramos (= 66,0m + 25,0m) ruíu alguns dias 

após o impacto de um tra·tor sobre o montante de apoio no 

pilar central. Ocorreu, provavelmente, o deslocamento do 

apoio sobre o pilar e após alguns dias, em uma madrugada 

muito fria, a ponte ruíu. 
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Foto III.27: Vista qeral da 

ponte após a ruína. .11 tese 

do deslocamento dos apoios 

sobre o pilar é confirmada 

pela posição da ponte. 

Foto III.28: Detalhe da 

ruína de um montante. 

III.4.1- Constatação dos Danos por Impacto e Cuidados 

Huitas vezes a identificação do problema causado pelo 

impacto de veículos ou objetos é simples pois a existência 

do agente causador e a imediata identificação do problema 

solucionam as causas da deterioração. 

Em outras ocasiões, constata-se abaulamentos devido ao 

impacto de objetos que podem ser confundidos com o fenômeno 

da perda de estabilidade de U..'Il elemento estrutural que 1 

obviamen·te, tem outras causas. 

Os cuidados a serem tomados quanto a este tipo de 

deterioração baseiam-se na extensão do problema constatado e 

na importância es·trutural do elemento afetado. 

A inspeção preliminar dos danos causados constitui o 

primeiro e o principal passo a ser realizado após um 

acidente. Esta inspeção deve ser feita por engenheiros 

devidamente qualificados e experientes. As decisões a serem 

tomadas envolvem não só a segurança da ponte como os riscos 

inerentes a tal situação. 
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Quando os danos causados são severos, o engenheiro 

deverá, baseado na sua experiência e nos dados observados, 

determinar as primeiras providências: 

-interrupção do tráfego quando a segurança da obra e 

dos usuários assim o exigir; 

-tráfego restrito quanto à velocidade ou tonelagem; 

-operação sem restrições quando os danos forem em 

elementos secundários ou não estruturais. 

A extensão do problema deve ser avaliada para posterior 

solução; abaixo apresentam-se os principais pontos a serem 

observados: 

-barras tracionadas: observação de trincas no elemento, 

rupturas de elementos de ligação 1 plastificação localizada; 

-barras comprimidas: observação da linearidade da 

barra, considerQndo a possibilidade de perda de 

estabilidade, integridade das ligações, efeitos localizados; 

-barras do sis·tema de contraventamento: observação da 

existência de fra·turas localizadas, deformações excessivas 

associadas ou não a plastificações localizadas; 

-longarinas e transversinas: verificação da 

linearidade, ruptura de soldas (perfis soldados), ruptura de 

rebites (perfis compostos rebitados), empenamento da seção 

transversalr plastificação no local do impacto e nas seções 

próximas aos apoios. 

Os reparos dcs dan~s provocados por impacto devem ser 

realizados no menor prazo possivel. Existe a possibilidade 

do agravamento do problema tendo em vista o comportamento 

anormal da estrutura. 1\s soluções para os problemas, 

evidentemente, dependem da extensão dos danos causados e a 

discussão da forma de execução dos reparos está associada ao 

tipo de elemento afetado. Abaixo estão listados os 

principais métodos de reparos: 

-retificação por aquecimento; 

-retificação mecânica a frio; 

-retificação mecânica a quente; 
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-substituição de partes do elemento comprometido; 

-substituição do elemento; 

-reforço 

parafusos ou 

localizado, utilizando solda elétrica, 

rebites, dependendo do tipo de elemento de 

ligação da estrutura; 

-soldagem, dependendo da soldabilidade do aço; 

-substituição de parte da estrutura; 

É interessante ressaltar que as soluções técnicas a 

serem adotadas na ~ecuperação de um dano estão associadas ao 

levantamento dos custos, ou seja, uma 

custo-benefício. 

criteriosa análise 

Os tópicos relativos à previsão de despesas envolvidas 

num reparo são particulares para cada caso 1 porém 1 alguns 

ítens a serem observados estão abaixo relacionados: 

a)despesas diretas: 

-cust0 do material a ser empregado na recuperação; 

-mão-de-obra direta envolvida; 

-custos da equipe de fiscalização; 

-equipamentos mobilizados para a execução do reforço; 

b)despesas indiretas: 

-interrupção total ou parcial da ponte e os 

respectivos custos; 

-redução de velocidade (principalmente em pontes 

ferroviárias); 

-clima da região na época do reparo; 

III.5 -Aparelhos de Apoio e Fundações 

A deterioração dos aparelhos de apoio e fundações 

foram incorporadas num único item. 

que podem surgir nestes dois 

A análise dos problemas 

elementos das pontes 

dsmonstra estarem muitas vezes inter-relacionados. 

É necessário ressaltar que o comportamento de toda a 

infraestrutura (fundação, pilares e encontros) é 

interdependente. Mui tas vezes o problema num aparelho de 

apoio pode ter como causa um recalque de um pilar. 
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Nos i tens seguintes procura-se relatar os principais 

problemas gerados por este tipo de deterioração. 

III.5.1- Fundações 

Os problemas que podem ocorrer nas fundações de pontes 

provem basicamente da deterioração dos elementos que a 

compõem (blocos, estacas, etc.) e do solo (ruptura parcial, 

recalques, etc.). 

Para cada tipo de fundação a deterioração estará 

relacionada com os materiais utilizados. Relaciona-se abaixo 

o tipo de fundação e os principais tipos de .deterioração: 

a)fundação em pedra talhada (pedra de mão): 

-deterioração da argamassa de rejuntamento; 

-erosão associada ao desprendimento das pedras 

externas (fundações diretas); 

-infiltração de água interna ao bloco, associado a 

lixiviação da argamassa; 

-infiltração de raízes 

deslocamento das pedras; 

b)estacas: 

b.l)madeira: 

de plantas e posterior 

-processo de degeneração da madeira na região 

sujeita a ciclos de secagem e umidecimento; 

-ataque de fungos e outros parasitas; 

-ataque de animais; 

b. 2) concre·to: 

-deterioração do concreto devido a presença de 

sulfatos; 

-corrosão da armadura; 

-abrasão do concreto devido, por exemplo, a 

estacas e blocos submersos em rios com grande quantidade de 

areia em suspensão associado a velocidade de percolação da 

água; 
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b.3)metálicas: 

-corrosão da estaca; 

-abrasão em estacas submersas associada a 

velocidade de percolação da água e material em suspensão. 

c)fundação em sapata direta: 

-deterioração característica do material empregado 

(concreto, pedra)r já relatado anteriormente. 

Os problemas que ocorrem devido ao solo estão 

diretamente relacionados com a sua movimentação. Pode-se 

caracterizar basicamente os recalques, a ruptura do solo e a 

erosão: 

a) recalques: a movimentação do solo sobre a fundação 

por adensamento diferencial poderá produzir recalques 

diferenciais. A amplitude destes recalques pode afetar 

pilares, encontros ou a superestrutura. 

Como principais consequsncias destes recalques pode-se 

enumerar: 

-fissuração de 

paredes); 

-desnivelamento 

longitudinal); 

pilares 

da 

(principalmente pilares 

ponte (transversal ou 

-introdução de esforços não considerados no cálculo 

(estruturas hiperestáticas); 

-em casos limites, a ruína da ponte. 

b)ruptura do solo: a ruptura do solo fica caracterizada 

pelo deslocamento relativo, em forma de cunha, de parte do 

solo sobre uma fundação dire·ta ou um encontro. 

Principais conseguências desta ruptura: 

-deslocamen·tos de tod':J o conjunto fundação-pilar 

associada a uma rotação deste conjunto como corpo rígido. 

-desni velamento e deslocamento de toda a super 

estrutura; 

-a progressividade é a característica principal de::; te 

tipo de problema; 

-pode levar toda a es·trutura da ponte a ruína. 
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c)erosão: a erosão do solo sobre uma fundação é causada 

basicamente pela presença da água associada a velocidade de 

percolação. Este fenômeno está 

geológicos e hidráulicos não 

detalhar. 

associado a vários 

sendo objeto deste 

fatores 

trabalho 

É interessante ressal·tar dois tipos 

do próprio 

de ocorrência de 

erosão que são decorrentes projeto ou dos 

procedimentos de execução da recuperação de pontes: 

-durante os trabalhos de recuperação é comum a 

utilização de andaimes, formas, etc. Se estes não forem 

retirados do leito do rio poderão alterar seu curso 

favorecendo a erosão. A diminuição da calh~ natural do rio 

pode provocar, em caso de enchentes, até a total destruição 

da ponte com a água atingindo a superestrutura; 

-a relocação de uma ponte sem um estudo hídrico pode 

também favorecer a erosão pois a tendência de um rio é 

voltar ao seu leito normal. 

As fotos III.29 e III.30 ilustram estes dois 

aspectos. 

As fotos III.31 e III.32 ilustram dois tipos de 

deterioração. Um encon·tro de pedra está comprometido pela 

presença de vegetação. As raízes penetram nas juntas das 

pedras iniciando o processo de deterioração da argamassa de 

assen·tamento. Na segunda foto pode-se observar um chumbador 

em estado avançado de corrosão devido a eliminação do 

cobrimento. É visível a deterioração da argamassa de 

regularização sobre a chapa do apoio. 
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Foto III.29: Detalhe de en

tulhos sobre uma ponte recu

perada. Detalhe do encontro 

já com indícios de erosão. 

Foto III.31: Encontro de 

pedra comprometido devido 

à presença de vegetação. 

Foto III.30: Alteração do . 
curso natural do rio. Pro

vavelmente em uma enchente 

o rio tenderá a voltar ao 

leito normal. 

Foto III.32: Deterior?ção do 

concreto de cobrimento do 

chumbador e sobre as placas 

de apoio. Corrosão acentua

da do chumbador. 

82 



III.5.2- Aparelhos de Apoio 

A ligação da c·1perestrutura com pilares e encontros de 

uma ponte é feita normalmente por aparelhos de apoio. A 

função principal destes elementos é transmitir os esforços 

para pilares e fundações e principalmente reproduzir as 

condições das vinculações adotadas teoricamente. 

Apoios fixos e móveis são detalhados de tal modo a 

reproduzir o tipo de comportamento inicialmente previsto. A 

Figura III.2 apresenta alguns dos principais tipos de apoios 

utilizados nas pontes mais antigas. 

~-:::r C~' 
~I e ,~ 

I I 

I I 

~ 
I l ( 

Figura III.2- Exemplos de apoios utilizados em pontes 

antigas 
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Exemplifica-se, a segtnr, alguns tipos de deterioração 

de apoios: 

a) Presença de sujeira e de-tritos: 

-impedimento de deslocamento horizontal em apoios 

móveis; 

-impedimen-to ao giro em apoios fixos e móveis; 

-favorecimento da corrosão de chapas do apoio, 

roletes e chumbadores; 

Consequências: 

-alteração do esquema estático considerado; 

-introdução de esforços 1 algumas 

significativos, não considerados no cálculo;, 

vezes 

b) Movimentação de pilares ou encontros: 

-deslocamen-tos horizontais dos aparelhos de apoio; 

-rotação acentuada dos aparelhos de apoio fixos e 

móveis; 

-desnivelamento entre tramas da ponte; 

-desalinhamento entre tramos da ponte; 

Consequências: 

-introdução de esforços não considerados no cálculo 

provenientes da alteração do ponto de reação na 

superestrutura; 

-concentrações 

localizadas; 

de ·tensões 

-atunento do efeito do impacto; 

e 

-em casos extremos 1 ruína da ponte. 

plastificações 

As fo·tos, apresen-tadas a seguir 1 ilustram alguns destes 

tipos de deterioração. 
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Foto III.33: Aparelho de a

poio móvel comprometido pe-

la sujeira e detritos. 

rosão acentuada. 

Cor-

Foto III.35: Deslocamento 

horizontal do apoio. Plasti

ficação dos cl1umbadores. 

Foto III.34: Aparelho de 

apoio móvel (roletes) com 

alteração no ponto de rea

ção e rotação acentuada. 

Foto III.36: Apoio pendular 

com deslocamento excessicro. 

Notar auséncía de vertíca

lídade e o contato da ch~pa 

de apoio com o pêndulo. 
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Foto III.37: Rotação acentuada de apoio pendular. o p@n

dulo está totalmente fora de posição. 

III.6- Má Conservação das Vias 

A deterioração das pontes pode ser causada pela 

utilização inadequada. Pode-se citar os casos mais 

frequentes de sobrecargas evcessivas em pontes rodoviárias e 

má conservação da via em pontes fsrroviárias. 

Sobrecargas excessivas podem provocar: 

-deslocamentos nos elementos estruturais acima do 

projetado; 

-aumento significa·ti vo nas solicitações dos elementos 

estruturais; 

-deterioração de aparelhos de apoio; 

-em casos extremos 1 ruína da estrutura. 

l"Iá conservação das vias em pontes ferroviáriz.s podem 

provocar: 

-aumento significativo nas forças geradas pelo impacto 

(o coeficiente de impacto adotado nas normas técnicas 
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pressupõem que as linhas e trilhos mantém linearidade e 

bitola); 

-deslocamento da superestrutura proveniente de forças 

transversais não consideradas no cálculo; 

-concentração de tensões devido a má distribuição das 

forças verticais em função do comprometimento dos dormentes; 

-aparecimento de tensões não previstas no cálculo (por 

exemplo, dormentes apoiados na extremidade da mesa de uma 

longarina provocando torção). 

As fotos III. 38 e III. 39 ilustram exemplos do 

desalinhamento de uma via ferroviária. 

Foto III.38 e 39: Desalinhamento dos trilhos sobre pontes. 

III.7- Fadiga 

Pode-se definir a fadiga como o fenômeno que vários 

materiais 

cíclicos, 

ruptura. 

apresentam, quando submetidos 

de romperem com tensões menores 
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Nos aços, a fadiga é caracterizada pelo aparecimento e 

propagação de fissuras que f dependendo do elemento 

comprometido, pode conduzir uma ponte à ruína. 

A fadiga não deve ser caracterizada somente como uma 

deterioração mas sim como um estado limite do próprio 

material e, evidentemente, considerado no projeto. 

São vários os fatores que determinam o aparecimento 

deste estado limite. Nas pontes existentes os procedimentos 

de inspeção devem considerar a possibilidade da ocorrência 

deste fenômeno. 

Baseado na afirmação acima a fadiga foi incluída, neste 

trabalho, como um ·tipo de deterioração qe estruturas ou 

seja, como uma consequência da utilização das pontes. A 

ocorrência da fadiga está correlacionada com a vida útil da 

ponte e exige um exame cuidadoso por parte dos engenheiros 

responsáveis pela manutenção. 

Enfatiza-se como detectar sua ocorrência e são 

apresentados alguns exemplos. Não é objetivo deste trabalho 

um aprofundamento sobre este tema que é bastante complexo e 

exigiria um desenvolvimento diferente do aqui apresentado. 

No entanto deve-se ressaltar a importância do tema com 

relação a segurança e a integridade de uma ponte. 

III.7.1- Principais 

da Fadiga: 

Fatores que Propiciam o Surgimento 

Pode-se dizer que os principais fatores que determinam 

a vida útil à fadiga em pontes são: 

a) Características geométricas: 

As características geométricas irão determinar se, onde 

e como as fraturas devido à fadiga ocorrerão. Entre estes 

fatores incluem-se: vãos, distância entre elementos f 

orientação das tensões nos elementos de ligação, geometria 

dos nós, concentração de tensões, descontinuidade em soldas, 

corrosão, etc. 

b) Amplitude das tensões existentes nos elementos: 

A amplitude das tensões e o número de ciclos a que a 
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ponte foi submetida são os principais fatores a considerar 

na análise da fadiga. Ressalta-se a influência das tensões 

residuais nos elementos e ligações, e evidentemente, os 

efeitos dinâmicos sobre a estrutura, provocados pelos 

carregamentos. 

c) Corrosão: 

A presença da corrosão causa concentrações de tensões 

o que favorece o aparecimento da fadiga em elementos e 

ligações. A vida útil à fadiga pode estar correlacionada com 

a ocorrência da corrosão. 

d) Propriedade dos materiais empregados na ponte: 

As propriedades dos materiais empregados têm grande 

importância no fenômeno da fadiga e consequentemente na -:Tida 

útil de uma ponte. 

Entre as principais propriedades dos aços pode-se 

citar: o comportamento tensão-deformação, dureza, composição 

química, homogeneidade, descontinuidade micro ou macro 

estrutural, etc. 

e) Tipo de utilização da ponte: 

A vida útil à fadiga está também relacionada ao tipo de 

carregamento (rodoviário ou ferroviário) que influencia o 

aparecimento dos efei-tos da fadiga. A maneira com que as 

ações dinâmicas são 11 a:bsorvidas" e o grau de 11 ê'11_10rtecimento 11 

da estrutura são os principais fatores a serem considerados. 

Pode-se afirmar genericamente que as estruturas que 

possuem alguns mecanismos ou elementos que favoreçaiT' o 

amortecimento dos efeit~s dinâmicos apresentam uma vida útil 

maior. 

Mesmo com a descrição suscinta dos principais fatores 

que afetam o fenômeno da fadiga pode-se concluir que existem 

diferentes combinações possíveis destes fatores. Estas 

possíveis conminações acarretam um maior grau de dificuldade 

na identificação dos locais de possível ocorrência da 

fadiga. A determinação real das tensões atuantes em cada 

elemento ou ligação de uma ponte também é um fator a 

considerar. 
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Para a fadiga deve-se então considerar duas situações: 

a) Projetos de novas pantes: adequação de materiais, 

cuidados na montagem para detalhes, amplitude das 1- -\ ... ensoes, 

que a vida úti 1 à fadiga seja, pelo menos 1 a prevista no 

cálculo. 

b) Pontes existentes: inspeções periódicas, manutenções 

preventi va.s 1 pinturas para que a vida útil seja ampliada. 

Nos casos de identificação da ocorrência da fadiga é 

necessário um estudo completo do problema, a eliminação da 

fratura e a estimativa da vida útil restante dos demais 

elementos da ponte deteriorada. 

III.7.2- Aspectos Gerais sobre Recomendações das Normas 

Técnicas: 

A resis·tência à fadiga de uma estrutura de aço é 

inversamente proporcional ao número de ciclos a que está 

submetida. Os ensaios de laboratório e a experiência da 

observação de pontes existentes permitem concluir que existe 

uma resistência limite à fadiga. 

o gráfico apresentado na Figura III.3 ilustra os 

resultados de corpos de prova solicitados a força axial. o 
aço utilizado nestes corpos de prova é o ASTM A-514 com 

tensão de escoamento igual a 70,3 kNjcm2 e tensão de ruptura 

à tração de 83,9 k~/cm2 . 

Foram realizados ensaios nos Estados Unidos com três 

características de solicitação, sendo as curvas da figura 

apresentam os seguintes padrões de carregamento: 

(a) amplitude da solicitação: zero à tensão de tração de 

ensaio; 

(b) amplitude da solicitação: compressão (limitado a metade 

da tensão de tração) e à tensão de tração de ensaio; 

(c) amplitude da solicitação: reversão total de tensões, 

tensão de compressão a tensão de tração de ensaio. 
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Figura III. 3- Exemplos do comportamento à fadiga de corpos 

de prova submetidos a força axial 

As curvas apresentadas no gráfico acima, ilustram não 

só a existência da. tensáo lim.i te à fadiga (tensão limite 

praticamente independente do aumento no número de ciclos) 

bem como a influência da amplitude das tens6es. 

A principal referência utilizada quase no mundo todo 

para o tema fadiga é a norma americana para pontes 

rodoviárias da AASTH0. 3 

Esta norma es-tabelece categorias de elementos e 

detalhes em função da maior ou menor probabilidade de 

ocorrência da fadiga. Estabelece lim.i tes para a am.pli tude 

máxima das tens6es a que este elemento ou ligação 

ser submetido em. função do número previsto de ciclos. 

poderá 

As Tabelas III. 3 e III. 4 reproduzem. a am.pli tude das 

tens6es à fadiga considerando o número de ciclos e o tipo de 

elemento. 

3 AASTHO. Standard specifícatíons for highway bridges, 1981 
Interim specifications. .i1Iuerican Association of State 
Híghway and Transportation Officials. 
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TABELA III. 3 - ,AJTPLITUDE DAS TENSÕES À FADIGA 

ESTRUTURL:,s COM REDUNnÂNCIA 

CATEGORIA AiviPLITUDE DA TENSÕES 2 (kNjcm ) 

DO mais de 
ELEI>-1ENTO 100.000 500.000 2.000.000 2.000.000 

ciclos ciclos ciclos ciclos 

A 42,2 25,3 16,8 16,8 

B 31,6 19,3 12,6 11,2 

c 22,5 13,4 911 7,0 

D 18,9 11,2 7,0 4,9 

E 14,7 8,8 5,6 3,5 

E' 11,3 6,6 4,1 1,8 

F 10,5 8,4 6,3 5,6 

TABELA III. 4 - l>~HPLITUDE DAS TENSÕES À FADIGA 

ES'I'RUTUR.~S SEI1 REDUNDÂNCIA 

CATEGORIA AJvlPLITUDE DA TENSÕES 2 (kNjcm ) 

DO mais de 
ELEMEN'rO 100.000 500.000 2.000.000 2.000.000 

Nota: 

ciclos 

A 25,3 

B 19F3 

c 13;4 

D 11,2 

E 8,8 

E' 8,4 

F 10,5 

1) Estrutura.s 
fratura de 
estrutura. 

ciclos ciclos 

16,8 16,8 

12,6 11,2 

9,.1 7,0 

7,0 4r9 

5,6 3,5 

6,3 516 

8,4 6,3 

com redundância são aquelas 
um elemento não conduz à 

ciclos 

16,8 

11,2 

6,3 

3,5 

1,8 

4,9 

5,6 

em que a 
ruína da 

2) A amplitude é definida como a diferença algébrica 
entre as tensões máximas e mínimas. 
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A norma americana apresenta também uma relação dos 

elementos e tipos de solda associados a cada categoria, bem 

como, a previsão do número de ciclos em função do tipo de 

elemento e do tipo da ponte e sua utilização. 

A fadiga em estruturas rebitadas, independentemente do 

tipo de detalhe ou elemento, está enquadrada na Categoria D. 

Estudos recentes, no entan-to, [ (Fischer ( 1990), Reensnyder 

( 1975}, Brüh"viler et ali ( 1990)] têm concluído que a 

Categoria C melhor condiz com as estruturas rebitadas. A 

ocorrência da fadiga em estruturas rebitadas tem demonstrado 

ser menos crítica do que em estruturas soldadas, pois a 

redundância interna e a possibilidade de r~distribuição das 

tensões justificam esta afirmação. 

t interessante ressaltar que as verificações da fadiga 

consideram as tensões resultantes das ações de serviço, 

mesmo quando o dimensionamen-to é realizado pelo método dos 

estados limites. 

III.7.3- Exemplos da Ocorrência da Fadiga 

Apresentam-se alguns exemplos da ocorrência da fadiga 

em pontes. 

As fotos III.40 e III.41 ilustram a ocorrência da 

fadiga na ligação longarina-transversina. Na primeira foto, 

a fratura devido à fadiga ocorre na cantoneira de ligação. 

Observa-se que, após a ru_::-'·tura, a longarina ficou apoiada 

sobre a mesa inferior da transversina. 

Na foto III.41, a fratura ocorreu na alma da 
transversina pois a cantoneira de ligação tem maior seção e 

rigidez. t possível visualizar o "caminhamento" da fratura, 

que iniciou no conta·to alma -cantoneira e, após o término 

desta, prosseguiu inclinada de aproximadamente 45°. 
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Foto III.40: Fadiga na canto

neira ligando a longarina com 

a transversina. 

Foto III.41: Fadiga na alma 

de uma transversina. 

A Foto III. 42 apresenta. a fadiga. da mesa. superior de 

uma longarina de 

borda da mesa e 

furos existentes. 

ponte ferroviária. A 

prosseguiu atingindo 

A fadiga ocorreu 

fratura iniciou 

e ultrapassando 

na seção onde 

na 

os 

há 

concentração das tensões, ou seja, na seção enfraquecida 

pela presença do furo. 

Foto III.42: Fadiga na mesa superior numa longarina 
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Muitas vezes, a fadiga decorre de solicitações não 

previstas no cálculo e de detalhes mal executados. 

A Foto III.43 ilustra um exemplo deste tipo de 

deterioração. Apresen·ta a ruptura por fadiga de uma 

cantoneira pertencente ao sistema de contraventamento. Este 

sistema foi mal projetado provocando o apoio dos dormentes 

sobre estas barras solicitando-as à flexão. Este tipo de 

solicitação, não prevista no cálculo, ocasionou a ruptura 

por fadiga. 

Foto III. 43- Fratcrra por fadiga na cantoneira que compõe 

o contraventamento das longarinas. 

III.7.4- Métodos de Inspeção à Fadiga 

A inspeção de uma ponte compreende, como já relatado, 

uma série de medidas e cuidados na observação de todos os 

tipos possíveis de deterioração. 

A identificação de fraturas por fadiga não é uma tarefa 

simples para os engenheiros responsáveis por inspeções. A 

localização destas fraturas e a sua pequena extensão 

dificultam a identificação visual. Os principais pontos a 

observar estão associados a ocorrências de concentraçõe~ de 

tensões, cordões de solda, etc. 
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Existem vários tipos de exames não destrutivos que 

podem ser utilizados no campo para detectar as fraturas por 

fadiga. Os principais tipos de exames são: 

a) Líquido Penetrante: 

Este processo de identificação de fraturas é o mais 

simples e o mais recomendado para uso no campo. Após a 

limpeza da superfície a ser examinada, é aplicado um líquido 

de baixa viscosidade (aerosol na cor vermelha). Retira-se o 

excesso do líquido e após alguns minutos 1 aplica-se uma 

outra solução (aerosol na cor branca). O líquido de baixa 

viscosidade que penetrou na fratura contrasta com a segunda 

solução apresentando a cor avermelhada em toda a extensão da 

fratura. 

A "revelação 11 do líquido penetrante permite então 

identificar visualmente a localização e toda a extensão da 

fratura. As principais vantagens deste método consistem na 

sua facilidade de operação e baixo custo. As desvantagens 

estão na impossibilidade de determinar a profundidade da 

fratura. 

b) Raio X: 

Es·te exame consiste na radiação controlada por um 

aparelho e um filme posicionado na superfície ou elemento a 

examinar. Após a emissão do raio X o filme deve ser revelado 

permitindo a identificação das fraturas por fadiga nos 

elementos ou os defeitos nas soldas, tais como, fraturas, 

incrustações, etc. 

A principal vantagem deste método é a possibilidade de 

um estudo pormenorizado no filme após sua revelação. As 

desvantagens são as dificuldades de operação no campo 1 a 

impossibilidade de determinar a profundidade da fratura e a 

dificuldade de identificação de fraturas perpendiculares ao 

plano do filme. 

c) Ultra-som: 

Este exame consiste num emissor de ultra-som e seu 

funcionamento está baseado na propagação das ondas , nos 

materiais. Os possíveis defeitos e fraturas são 

identificados atra\rés de um monitor pela alteração da 
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propagação d~s ond~s após serem refletidas no material 

analisado. Esse equipamento é portátil e possui grande 

sensibilidade. Apresenta como principal desvantagem a 

necessidade de um operador treinado para identificar e 

localizar os defeitos do material e as fraturas. 

d) Partículas magnéticas (magnoflux): 

Este exame é similar ao líquido penetrante. Aplica-se 

um campo magnético na peça examinada e espalha-se, através 

de um aerosol, uma fina camada de partículas de ferro. A 

distribuição das partículas será uniforme em toda a 

superfície exceto na região de descontinuidade, onde estas 

se acumularão. A presença desta concentração de partículas 

indicará as fraturas existentes. As vantangens e 

desvantagens são semelhantes ao líquido penetrante. 

Existem outros métodos menos utilizados para a 

identificação das fraturas para fadiga nos testes de campo. 

III.8- Conclusões 

Pode-se concluir 1 após o relato dos principais tipos de 

deterioração de pontes, que a ocorrência e degeneração de 

qualquer elemento estrutural correlaciona-se com os cuidados 

dispendidos nas manutenções periódicas, na acuidade das 

inspeções e no proj e·to inicial da ponte associados a uma 

utilização condizente com este. 

Os principais problemas constatados em pontes no Brasil 

estão relacionados com a deterioração por corrosão, 

decorrentes, principalmente, da pouca atenção dada às 

manutenções periódicas. 

Os exemplos apresentados dos vários tipos de 

deterioração possibilitam ao leitor compreender a extensão 

que este problema a·tinge. Através destes exemplos é possível 

também compreender a necessidade de recuperar elementos 

isolados e evidentemente analisar esta recuperação no 

contexto da ponte como um todo. Estes dois aspectos estão 

discutidos nos capí·tulos subsequentes. 
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A recuperação de elementos, como será relatada, 

apresenta várias facetas a serem analisadas sendo que o caso 

específico das vigas fletidas é objeto de um estudo 

experimental relatado no capítulo VII, onde foram testados 

alguns tipos de reforços. 

Concluindo, pode-se dizer que a deterioração de 

elementos estruturais faz parte de um processo natural 

característico dos materiais ou da utilização da ponte, que 

devem ser estudados e compreendidos para permitir que as 

medidas saneadoras do problema sejam as melhores 

possíveis. Neste sentido, devem ser respeitados todos os 

aspectos particulares que envolvem a . solução técnica 

englobando os procedimen-tos de execução e respeitando os 

limites impostos pelo estudo de viabilidade econômica. 
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CAPrTULO IV 

RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ELEMENTOS QUE COMPÕEM AS PONTES 

IV.1- Preliminares: 

Apresentam-se, neste capítulo 1 alguns dos principais 

aspectos relativos à recuperação de elementos que compõem 

uma ponte. A análise de um elemento isolado que necessite. de 

reparos ou recuperação é extremamente difícil. Normalmente a 

deterioração ou aumen·to de capacidade de uma ponte exige uma 

análise de toda a estrutura, porém, é necessário conhecer 

todas as possibilidades e dificuldades na recuperação do 

elemento isolado, uma vez que é a partir da modific2ção 

destes elementos que se produzem as alterações e reforços 

nas pontes. 

As considerações e exemplos, apresentados a seguir, 

permitem uma visão geral das possibilidades de recuperação 

ou reforço de elementos. É interessante ressaltar que os 

problemas possíveis de ocorrer em uma ponte são 

caracterizados pela individualidade e particularidade 

exigindo, portanto, uma análise igualmente particular. 

As soluções propostas, se observadas de maneira 

isolada, podem conduzir a avaliações errôneas. É necess~ria 

uma análise global de todas as possibilidades. O estudo da 

viabilidade econômica do projeto de reforço e suas 
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implicações é extremamente importante. Deve-se considerar, 

por exemplo, o período necessário de interrupção de tráfego, 

tempo global do serviço com velocidade restrita 

(principalmente em pontes ferroviárias), interferências da 

solução adotada com outras vias, etc. 

A recuperação de uma barra ou ligação de uma estrutura 

necessariamente implica no conhecimento e identificação das 

causas da deterioração. 

o conceito nrecuperar 11 normalmente está associado ao 

reforço do elemento e vários aspectos devem ser 

considerados quer na execução do reforço, quer nos 

procedir~ntos de cálculo. 

O primeiJ~o aspec·to importante a considerar para o 

reforço de um elemento é o tipo de solicitação a que este 

está submetido. Elementos tracionados, comprimidos ou 

fletidos devem ser recuperados ou reforçados considerando as 

particularidades de cada solicitação. 

O segundo aspecto é que, na maioria dos casos, a 

recuperação de elementos oco~re sob a ação de cargas que não 

podem ser retiradas ou aliviadas. O reforço proposto deverá 

considerar estas condições, principalmente nos procedimentos 

necessários para sua execução com segurança. 

Como exemplo, uma coluna de um edifício, uma longarina 

de uma ponte ou uma barra de uma treliça não podem e não 

devem ser recuperados ou reforçados utilizando das mesmas 

premissas. Cada elemento estrutural deve ser analisado 

considerando todos os aspectos envolvidos. A segurança na 

execução, custos diretos e indiretos, condições físicas, 

interferências com os demais elementos e tempo necessário 

para execução são extremamente importantes além de todas as 

verificações de cálculo necessárias para cada caso. 

As recuperações de pontes realizadas no Brasil ocorrem 

basicamente devido a um defeito grave observado na 

utilização ou devido ao aumento do trem tipo. 

A falta de planejamento e de recursos financeiros 

transformam as 

anualmente) em 

inspeções rotineiras 

inspeções esporádicas, 
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possibilidades de agravamento da deterioração. Os problemas 

passam a ter dimensões maiores, exigindo maiores recursos e, 

muitas vezes, não sendo solucionados. 

Neste preâmbulo, a recuperação e o 

reforço de elementos 

enfatiza-se que 

estruturais de aço é um tema 

extremamente amplo. Apresenta particularidades que vão desde 

a tipologia estrutural, passando pelo tipo de deterioração, 

envolvendo informações Inultidisciplinares 

tráfego, tipo de veículos, velocidade no 

(condições de 

caso de trens, 

etc.), manutenções anteriores e pelas inspeções da obra. 

Pretende-se, portanto, apresentar os principais 

aspectos da recuperação de elementos e o felato de algumas 

experiências observadas no Brasil. 

IV. 2- Caracterização de Alguns Tipos de Recuperação ou 

Reforço de Elementos 

A recuperação ou reforço de um elemento de uma ponte de 

aço inicia-se pela ele terminação da causa de deterioração ou 

na definição do aumento nominal das cargas móveis 

(normalmente do ·trem tipo). 

A diversidade da tipologia estrutural das pontes não 

permite estabelecer procedimentos padrões, nem mesmo quando 

é necessário um reforço estrutural devido ao aumento do 

trem-tipo. 

É necessário um conjunto de procedimentos anteriores 

para a definição do tipo de solução a adotar na recuperação 

de um elemento. A solução adotada deve estar inserida num 

contexto maior que é a 

projeto executado ( 11 as 

pontos deteriorados 

análise da ponte como um conjunto. o 

buil t 11 
) da ponte, levantamento dos 

e identificação de suas causas, 

condições de carregamento são os itens necessários para o 

início de qualquer verificação estrutural. 

Alguns problemas que ocorrem nas pontes são de fácil 

identificação, como por exemplo a corrosão de um elemento. 

outros são mais difíceis .:te serem observados, como por 

exemplo, a fratura de uma solda devido à fadiga. As soluções 
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para a recuperação de elementos são, portanto, as mais 

variadas. 

Nas tabelas 1 a seguir, apresenta-se alguns tipos de 

elementos estruturais existentes em pontes e os principais 

aspectos a serem considerados quer no cálculo, quer na 

execução. Apresentam-ss também alguns exemplos de elementos 

estruturais de pontes e os principais procedimentos de 

reforço ou recuperação. Estes elementos estão subdivididos 

de acordo com o tipo de solicitação. Ressalta-se que as 

recomendações de cálculo e execução foram feitas de maneira 

abrangente. 
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ASSUNTO: ELE11ENTOS TR1\CIONADOS I T-l 

Seções Transversais mais Utilizadas nas Pontes: 

Tipo da Seção 
Transversal 

1 - --é--

2--t-

4-T 

6- db 
~r 

=ufv== 
[ 7- -- 11 -
1.1 

'I d1l&= 

Recuperação ou Reforço 

al 

Substituição 

aj , 
I 

-®-
1 

b) 

b) 

X 

n 
1iJ J T 

b) 

* 
·1P 

I 

ai 

I 
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b) I 

-][-
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c) d) 
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.ASSUNTO: ELE1'1ENTOS TRi"'~CIONl\..DOS 
I T-2 

Seções Transversais mais Utilizadas nas Pontes: 

Tipo da Seção 
Transversal 

' ' 

8- r~:J 
9-

10 - I 
11- I 
12-m 
13-Il 

Recuperação ou Reforço 

a) 

al 

al 

a) 

' ! 

b) 

b) 

cl 

c) 

c)~ 

I 
I 

al r-v- b) cl 

DDO 
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ASSUNTO: ELEMENTOS TRACIONADOS I T-3 

Recuperação ou arnnento da capacidade resistente 

Utilização: 

- Contr~ventamentos; 

- Barras de Treliça; 
- Pendurais. 

Recomendações de Cálc~lo: 

Principais Tipos de 
Deterioraçãc: 

- Corrosão; 
- Fadiga. 

I. Recuperação da Seção Transversal do Elemento: 

I.l. Substituição do elemento por equi~alente (área e 
inércia): 

- Compatibilização geométrica e física (interferências) 
com os demais elementos; 

- Área e inércia do novo elemento compatível com solici
tações existentes (prever redistribuição dos esforços 
em caso de inércias diferentes); 

- Dimensionamen-to das ligações compatível com possibili
dades físicas dos elementos da ligação (chapas, rebi
tes, parafusos, solda); 

- Especificação do esquema de substituição (necessidade 
ou não de dispositivo de transferência de esforços); 

- Cálculo compatível ao esquema de substituição proposto 
- Limitação do Tráfego (interrupção, limites de carga ej 

ou velocidade). 

I.2. Adição de novos elementos ao existente: 

- Área e inércia dos elementos de reforço compatível ao 
calculado; 

- Centro de gravidade e eixos principais de inércia o 
mais próximo possível do existente no elemento a re
forçar; 

- Cálculo da estrutura com área e inércia do novo ele
mento (existente+ reforço); 

- Garantir a efetiva distribuição das tensões entre ele
mento existen·te e reforços; 

- Cálculo das ligações para o novo elemento; 
- Detalhamento adequando interferências físicas com os 

demais elementos da estrutura. 

105 



ASSUHTO: ELEt1EJ:lTOS TR~CIO!JlillOS 
I T-4 

Recuperação ou aumento da capacidade resistente 

Recomendacões de Cálculo: 

I.3. Substituição por elemento com maior área e inér
cia: 

- Idem I.l 

II. Compatibilização do Elemento Existente e Reforço: 

- Cálculo considerando o alivio de tensões no elemento 
existente (inclusive efeitos da carga permanente); 

- Cálculo só considerando a participação do reforço para 
as cargas acidentais . 

III. Verificações Recomendadas 

- Tensões na seção de área mínima (redução por furos, 
corrosão) no elemento existente, devido a carga perma
nente e sobrecargas; 

- Tensões na seção reforçada ou no novo elemento; 
- Verificações da capG~idade da ligação; 
- Limite do índice de esbeltez; 
- Resistência à fadiga (previsão da vida útil do refor-

ço) i 
- Verificações nos demais elementos (influência do re

forço na redistribuição das tensões, deslocamentos, 
fadiga, etc). 
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ASSUNTO: ELEiviENTOS TRACIONADOS I T 5 

Recomendações de Execução do Reforço ou Substituição 

I. Elementos do Sistema de Contraventamento: 
Seções mais comuns (1),(2),(4),(5),(6),(7) 

- Substituição em intervalos de tráfego (ferrovias) ou 
com tráfego restrito (rodovias); 

- Contraventamento de vigas: substituição ou reforço sem 
problemas; 

- Contraventamento banzas de treliça: dispositivo tempo
rário para garantir estabilidade lateral; 

II. Elementos de Treliça: 

- Evitar a hipostacidade: utilização de elementos au
xiliares para t~ansferência das solicitações devido à 
carga permanente; 

- Previsão das interferências físicas na retirada e 
substituição do elemento; 

- Previsão do tempo dispendido na substituição; 
- Substituição com interrupção do tráfego para elementos 

do sistema principal da treliça. 

III. Cabos: 

- Para a maioria das estruturas que 
necessário sistemas de apoios 
substituição; 

utilizam cabos são 
auxiliares para a 

- Para os cabos portantes a substituição deve ocorrer 
após a transferência das solicitações para os novos 
cabos; 

- Para os pendurais é necessário sistemas auxiliares pa
ra a transferência. 

IV. Substituição de Rebites: 

- Saque parcial dos rebites; 
- Garantir capacidade da ligação para carga permanente; 
- Substituição dos rebites no menor prazo possível; 
- Utilização de parafusos substituíndo temporariamente 

os rebites. 
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ASSUNTO: ELEJ:.1ENTOS TRACIONADOS I T 6 

Recomendações de Execução do Reforço ou Substituição 

V. Aumento da Capacidade da Ligação: 

- Ligações Rebitadas: 
a) aumento do diâmetro dos rebites; 
b) aumento do número de rebites(normalmente rebites de 

diâmetro menor posicionado entre os existentes); 
c) Adoção de elementos complementares; 
d) Excepcionalmente utilização de solda elétrica (deve 

ser dimensionada para a solicitação total, com às 
restrições a fadiga). 

- Ligações Parafusadas: · 
a) Substituição de parafusos comuns por alta resistên

cia; 
b) Aumento do diâmetro dos parafusos de alta resistên

cia; 
c) Utilização de cobrejuntas; 
d) Excepcionalmente utilização de solda elétrica (deve 

ser dimensionada para a solicitação total, com as 
restrições à fadiga). 

- Ligações Soldadas: 
a) Aumento da altura da solda (limitada à altura e as 

dimensões dos elementos); 
b) Soldas complementares do tipo bujão; 
c) Utilização de elementos complementares. 

VI. Elementos auxiliares para execução do reforço: 

- Barras: 
a) utilização de dispositivos especiais com cabos(trans

missão temporária dos esforços); 
b) apoio parcial da estrutura (utilização de fogueiras 

de dormentes, cimbramento metálico, etc.); 
c) elementos auxiliares constituídos de perfis vincula

do aos nós da treliça. 

- Ligações: 
a) utilização de parafusos auxiliares ou pinos. 

k_----------------------------------------------------------------------~ 
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ASSUNTO: ELENENTOS COHPRHUDOS 
[ C-1 

Seções Transversais mais Utilizadas nas Pontes: 

Tipo da Seção 
Transversal 

' 
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ASSUNTO: ELEHEUTOS COHPRHHDOS I C-2 

r-------------------------------------------------------------------
Seções Transversais mais Utilizadas nas Pontes: 

Tipo da Seção 
Transversal 

7- I 
8- I 

Recuperação ou Reforço 

a) blr c) 

r~- . 

a)- b) 

I 
a) b J c J 

9-EI IJr~D O 
10-Il n 
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ASSUNTO: ELENEl:JTOS CONPRHHDOS I C-3 

Recuperação ou aumen·to da capacidade resistente 

Utilização: 

- Contraventamentos; 
- Barras de Treliça; 

Recomendações de Cálculo: 

Principais Tipos de 
Deterioração: 

- Corrosão; 

I. Recuperação da Seção Transversal: 

I.l. Substituição do elemento por equivglente (área e 
inércia): 

- A substituição de elementos comprimidos do sistema de 
contraventamento é comum e simples; 

- A substituição de elementos comprimidos de treliças 
(diagonais ou montantes) é complexa exigindo um siste
ma de transferência das solicitações igualmente som
plexo (elemento auxiliar de transferência, escoramento 
de toda est.rutura); 

- Compatibilizaçêo geométrica ~ física (interferências) 
com os demais elementos; 

- Área e inércia do nove elemento compatível as solici
tações existentes (prever redistribuição dos esforços 
em caso de inércias diferentes); 

- Dimensionamento do sistema de transferência; 
- Limitação do tráfego (interrupção no caso de elementos 

de treliças, restrição de carga ou velocidade para 
contraventamentos). 

I.2. Adição de novos :ementas ao existente: 

- Área e inércia dos elel2ntos de reforço compatível com 
o calculado; 

- Centro de gravidade e eixos principais de inércia o 
mais próximo possível do existente; 

- Limitação, para perfis compostos parafusados ou rebi
tados, do índice de esbeltez de cada elemento durante 
a execução do reforço; 

- Garantir efetiva distribuição das tensões entre os 
elementos novos e o existente; 
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ASSUNTO: ELEMENTOS COlHP'RHHDOS l C-4 

Recuperação ou amnento da capacidade resistente 

Recomendações de Cálculo: 

I.3. Substituição por elementos com maior área e 
inércia: 

- Idem ao I.1. 

II. Verificações Recomendadas 

- Limitação do índice de esbeltez global do elemento; 
- Limitação do índice de esbeltez local de cada ele-

mento da seção composta, particular atenção na exe
cução de reforços por adição de elementos rebitados 
ou parafusados; 

- Limitação da tensão atuante à tensão crítica de 
flaro~agem respeitadas as recomendações das normas 
técnicas espec1f1cas; 

- Verificação da capacidade da ligação após o reforço 
e consequente redistribuição das tensões. 
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ASSUNTO: ELEHENTOS CONPRDUDOS 
l C-5 

Recomendações de Execução do Reforço ou Substituição 

I. Elemento do Sis·te::r.13. de Contraventamento: 

Seções mais comuns (1),(2),(4),(5),(7) 

- Substituição em intervalos de tráfego (ferrovias) ou 
com tráfego restrito (rodovias); 

- Contraventamento de vigas: substituição ou reforço sem 
problemas· 

- Contraven·tamento banzes de treliça: dispositivo tempo
rário para garantir estabilidade lateral; 

II. Elementos de Treliça: 

- Necessidade de elementos a~xiliares para a transferên
cia das solicitações ou escoramento no caso de substi
tuição de elementos; 

- Corte e saque de rebites devem respeitar a limitação 
do índice de esbeltez evitando a possibilidade da 
flambagem de um elemento em caso de seção composta; 

- Previsão das interferências físicas quer para a reti
rada do elemento existente quer para a introdução do 
novo elemento; 

- Substituição com interrupção do tráfego. 

III. Substituição de rebites: 

- Idem barras tracionadas. 

IV. Aumento da capacidade de ligação: 

- Idem barras tracionadas. 
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ASSUNTO: ELEJVIENTOS FLETIDOS I F-l 

Seções Transversais mais Utilizadas nas Pontes: 

Tipo da Seção Recuperaçào ou Reforço 
Transversal 

Substituicão 
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ASSUNTO: ELENENTOS FLETIDOS I F-2 

Seções Transversais mais Utilizadas nas Pontes: 

Tipo da Seção Recuperaçã"' ou Reforço 
Transversal 
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ASSUNTO: ELE:r-1ENTOS FLETIDOS I F-3 

Recuperação ou aumento da capacidade resistente 

Utilização: Principais Tipos de 
Deterioração: 

- Longarinas; - Corrosão; 
- Transversinas; - Fadiga; 
- Vigas Principais (pequenos - Afrouxamento de Ligações. 

vãos). 

Recomendações de Cálculo: 

I. Recuperação da Seção Transversal do Elemento 
' 1.1. Substituição do elemento por equivalente (área e 

inércia) 

- Compatibilização geométrica e física 
com os demais elemen·tos; 

(interferência) 

- Área e inércia do novo elemento compatível com as so
licitações (incluindo verificação de fadiga); 

- Ligações compativeis com as solicitações (o cálculo e 
detalhamento deve considerar as condições de substi
tuição do elemento); 

- Interrupção do tráfego; 

- A substituição de vigas principais exige do calculista 
a previsão de u.m sis·tema de escoramento de toda a es
trutura (esta solução é de difícil execução). 

1.2. Adição de novos elementos 

- Normalmente, esta é a solução mais recomendada (refor
ço de mesas e alma); seções (2) e (3), (6) 

- Centro de gra-~ridade e ebcos principais de i.nércia de
vem ser mantidos; 

- Dimensionamen·to das ligações compatível com a capaci
dade dos novos elementos (incluindo verificação da fa
diga); 

- Garantir a efetiva distribuição das tensões entre o 
elemento existente e reforços; 

- Verificar reforço parcial das mesas; 

- Verificação da lig2cão entre elementos exis~entes e 
reforço. 
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.ASSUN"TO: ELEHENTOS FLETIDOS I F-4 

Recuperação ou ar..llnento da capacidade resistente 

Recomendações de Cálculo: 

I.3. Substituiçáo por elemento de maior inércia: 

- Idem I.l. 

II. Verificações Recomendadas 

- Compatibilização do elemento existente e o refor
ço (principalmente para vigas principais); 

- Cálculo considerando alívio ou não de tensões devido à 
carga permanente; 

- Verificação das condições dos sistemas de contraventa
mento da mesa comprimida; 

- No caso do reforço ser realizado através da continui
dade de vigas isostáticas é necessário reestudar o sis
tema de contraventamentoi 

- Verificação do número máximo de rebites possíveis de 
serem sacados para recuperação com a ponte em serviço 
(distância máxima entre rebites); 

- Verificação de resistência, estabilidade global da mesa 
comprimida, es·tabilidade local das chapas; 

- Verificação dos rebites em peças reforçadas por adição 
de chapas. 
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ASSUNTO: ELEMENTOS FLETIDOS I F-5 

Recuperação ou aumento da capacidade resistente 

Recomendações e E::c[ecução do Reforço ou Substituição 

I. Vigas Principais da Ponte: 

- Reforço ou substi·tuição exigem interrupção da via; 

- Corte e saque de rebites devem ser calculados para man-
ter a integridade dos perfis compostos, utilizar para
fusos após o saque; 

- A substituição de chapas de mesa e cantoneiras em per
fis compostos rebitados pode ser feita em partes uti
lizando cobrejuntas nas emendas; 

- A substituição de chapas de alma normalmente não é exe
cutada devido a gran~e dificuldade, adota-se chapas de 
alma complementares rebitadas nas cantoneiras; 

- Reforço por solda elétrica não apresenta maiores pro
blemas, detalhes do reforço para evitar solda sobre a 
cabeça. Seção (6). 

II. Longarinas: 

- Reforço pouco u·tilizado; 

- Substituição exige cuidad0s especiais. t necessário 
ver as interferências na retirada da viga existente 
posicionamento da nova. Normalmente corta-se parte 
mesas para permitir a retirada e colocação da nova. 

III- Transversinas 

pre
e o 
das 

- Reforço por adição de chapas nas mesas com os cuidados 
necessários para o saque dos rebites; 

- A execução estará vinculada a tipologia estrutural (es
trado inferior, intermediário cu apoiado em treliças). 

NOTA GERAL: A solução de reforço utilizando cabos com ou 
sem protensão inicial é extremamente inte
ressante e conduz a soluções econômicas. 
Esta solução será melhor detalhada no Ca
pítulo V. 
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IV. 3- Recuperação ou L:. "'"r:n:-ç:-;. de Ligações 

A recuperação de uma ligação está diretamente 

relacionada ao tipo de deterioração. A corrosão, por 

exemplo, pode comprome·ter os elementos de uma ligação 

(rebites, parafusos, chapas de nó), a fadiga pode ocasionar 

a fratura destes elementos. t necessário associar as 

soluções com as causas da deterioração. 

IV.3.1- Ligações Rebitadas 

-Corrosão: normalmente, a ocorrência da corrosão em 

rebites esta associada à corrosão das chapas e elementos que 

compõem um nó. A subs·ti tuição dos rebites comprometidos é a 

solução normalmente utilizada. É necessário cortar e retirar 

os rebites existentes. Deve-se prever e calcular, nos casos 

da ponte em serviço, o número e posição dos rebites a serem 

cortados. l>~pós a re-tirada dos rebites f deve-se refurar as 

chapas para uma uniformização das bordas dos furos. 

-Fadiga: a ocorrência de fadiga em rebites está, 

normalmente f associada a problemas com o detalhamento da 

ligação. Deve-se substituir os rebites e examinar 

cuidadosamente o tipo de detalhe existente e adequá-lo às 

recomendações das normas técnicas sobre o ·tema. 

-Ruptura de rebites por cisalhamento: a ruptura de 

rebites por cisalhamento caracteriza um estado limite último 

da ligação e é indicativo de problemas graves na estrutura. 

Após a constatação deste ·tipo de ruptura é necessária a 

interferência 

sentido de 

importância 

imedia·ta dos engenheiros 

das causas. 

interrompe-se 

iden-tificação 

da ligação 

tráfego, sob pena da ruina da estrutura. 

responsáveis 

Dependendo 

imediatamente 

no 

da 

o 

Cabe ressaltar que estruturas rebitadas possuem um ·grau 

de redundância elevado o que permite grandes redistribuições 

de tensões. Quando é atingido o estado limite último dos 
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rebites fica caracterizada a gravidade do problema. 

Normalmente este estalo limite é decorrente de elevadas 

concentrações de tensões. As principais consequências deste 

tipo de ruptura estão dire·tamente relacio:r a das ao tipo de 

ligação comprometida. 

-Defeitos de execução: é razoavelmente comum a 

ocorrência defei·tos de rebitagem. Podem ocorrer na 

fabricação ou na substituição de rebites e as consequências 

dependem do tipo de problema e da importância da ligação. É 

igualmente comum a dificuldade de detectá-los e os defeitos 

mais comuns foram apresentados no Capítulo.III. 

IV.3.2- Ligações Soldadas 

-Corrosão: a soldagem executada no campo requer 

cuidados especiais, principalmente na limpeza. É comum 

observar soldas de campo sem a devida limpeza, 

principalmente quando utilizadas para unir elementos já 

existentes e reforços. A escória resultante do processo da 

soldagem, não sendo devidamente retirada, com o passar do 

tempo "descola-se" do cordão expondo o metal base às 

intempéries,favorecendo o aparecimento da corrosão. 

Outro aspecto de interesse a ressaltar é que a soldagem 

de reforços muitas vezes é realizada em elementos já 

existentes cujo aço não apresenta boa soldabilidade. A 

consequência deste fato é o comprometimento por corrosão do 

aço do reforço. 

-Fadiga: a ocorrência de fadiga em ligações soldadas é 

comum. Os aspectos principais deste fenômeno já foram 

comentados no Capítulo III. A recuperação de uma ligação com 

fraturas de fadiga exige do engenheiro um reexame completo 

das tensões existentes. lA solução necessariamente exige um 

detalhamento adequado para evitar as concentrações de 

tensão. 

-Ruptura da solda: a ruptura de ligações soldadas ou de 

soldas em 

Caracteriza 

elemen-tos 

um estado 

compostos é 

limite último 
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elemento da ligação comprometido pode conduzir à ruína da 

engenheiros estrutura. Exige intervenção imediata dos 

responsáveis. 

As fotos, apresentadas a seguir, ilustram. alguns 

exemplos da recuperação ou reforço de elementos de pontes. 

Foto IV.l- Diagonal de apoio 

de uma ponte em treliça com 

alto grau de corrosão. 

Foto IV.3- Montante de apoio 

de uma ponte em treliça bas

tante corroído. 
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Foto IV.2- Recuperação 

diagonal de apoio. 
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da 

Foto IV.4- Montante de aP,oio 

ap6s a recuperação. 



Foto IV. 5- Viga em alma clJ.eia Foto IV. 6- Diagonal (chapa e 

com reforço por adição de cha- olhal) reforçada pela adição 

pas e cantoneiras nas mesas. de perfis (U). Dispositivo 

Foto IV.7- Reforço com rebi

tes adicionais em viga fleti

da. 
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Foto IV.B- Viga da foto an

terior já pintada. 



IV.4- Conclusões 

e 

Como pode 

reforço de 

ser observado, a apresentação da recuperação 

element:c; isolados procurou ser a mais 

abrangente possível, tendo em vista a extensão e dificuldade 

na abordagem do tema decorrente das particularidades de cada 

elemento estrutural. 

A utilização de tabelas resumindo os principais 

aspectos de cada elemento estrutural, subdivididos pela 

solicitação 1 foi realizada procurando sintetizar as 

informações e possibilitar wo leitor uma visão geral de 

todos os aspectos envolvidos e as pr~ncipais soluções 

passíveis de serem adotadas. 

Pode-se concluir que o reforço ou recuperação de um 

elemento estrutural deve con:::;iderar num primeiro momento o 

·tipo de solicitação e, a seguir, a deterioração ou aumento 

de capacidade que origina esta necessidade. 

Como recomendações gerais pode-se dizer que o reforço 

proposto deverá, sempre que possível, "respeitar" o elemento 

de ligação utilizado, manter os eixos principais de inércia 

o mais próximo possível do existente e não introduzir 

concentrações de tensões. 

Pode-se afirmar tam.bém que para o reforço num elemento 

estrutural deve-se priorizar inicialmente as soluções 

baseadas na adição de novos elementos e em segundo lugar, a 

utilização de barras pretendidas. Estas duas soluções têm 

demonstrado ao longo do tempo serem as mais adequadas. 

Como já relatado anteriormente não é possível dissociar 

o estudo da recuperação de uma ponte dos elementos que a 

compõem, sendo necessária uma análise global de todo o 

problema. 

da ponte 

A divisão aqui realizada, 

como um todo, teve o 

reforço de elementos e 

carater de facilitar a 

apresentação destes dois aspectos, que no entanto são 

interdependentes. 

No capítulo a seguir aborda-se a recuperação ou reforço 

da ponte como um todo. 

Enfatiza-se também o estudo experimental apresentado no 
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capítulo VII onde procurou-se estudar e obter informações e 

subsídios dos -tipos mais comuns da recuperação de elementos 

fletidos. 

Concluindo este capítulo, pode-se afirmar que a 

necessidade de recuperação e reforço de elementos 

estruturais de pontes é uma realidade no estágio atual e 

idade das pontes em operação no Brasil. É necessário ao 

projetista conhecer todos os aspectos que estão envolvidos 

no problema, estabelecer critérios de projeto específicos 

para as recuperações que contemplem os aspectos técnicos, as 

condições de execução, as particularidades da solução 

proposta e sua viabilidade econômica. 

124 



CAPITULO V 

AUMENTO DA CAPACIDADE DE PONTES EXISTENTES 

V.1- Preliminares 

O transporte rodoviário e ferroviário passou por 

profundas modificações nas últimas décadas e hoje as cargas 

por eixo nos veículos e nos vagões aumentou 

significativamente. As sobrecargas são cada vez maiores em 

todo o sistema viário e, em particular, nas pontes. 

A simples substituição de pontes antigas algumas 

centenárias - envolve custos extremamente elevados o que 

justifica, na maioria dos casos, o reforço e a recuperação 

das pontes existentes. 

A necessidade de reforçar uma ponte tem várias causas. 

O aumento do trem tipo exige estudos da segurança 

estrutural da ponte e também do tipo de reforço mais 

indicado. Salien-ta-se a necessidade de uma análise 

custo-benefício onde todos os aspectos financeiros e 

técnicos devem ser considerados (novo traçado da via, custos 

diretos e indiretos, quer do reforço, quer da substituição, 

vida útil da ponte, etc). 

A alteração do gabarito de uma ponte 

horizontal) também exige soluções técnicas 

envolvem o reforço localizado de elementos 
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ponte. 

A vida útil da ponte está associada ao regime de 

tráfego e à m?nutenção realizada, sendo estes fatores 

determinantes no estabelecimento da necessidade de reforço. 

Finalizando, no Brasil a deterioração de uma ponte 

(corrosão, fadiga, impacto de objetos, etc.) é o principal 

fator gerador de reforços . 

A recuperaç5a e reforço de elementos isolados que 

compõem uma ponte foi tratada no Capítulo IV. Apresentam-se, 

a seguir, as principais soluções destinadas ao reforço ou 

aumento da capacidade das pontes: 

redução da carga permanente; 

viga mist-él; 

aumento da rigidez transversal; 

aumento da seção transversal dos elementos; 

adição ou substituição de elementos; 

reforço ou alteração nas ligações; 

pretensão da 

alteração r>0 

estrutura com cabos externos; 

esquema estático da ponte ou supe~po-

sição de nova estrutura. 

Os procedimentos acima relacionados têm sido utilizados 

para o aumento da capacidade de pontes existentes no Brasil 

e no Mundo. Constantemen·te é necessário associar mais de uma 

das soluções acima apresentadas, bem como o reforço de 

elementos que compõem a ponte. 

A política de reforçar as pontes existentes tem sido 

responsáveis pela recomendada pelo~ principais orgãos 

manutenção e operação de pontes no mundo. 

Os principais trabalhos pesquisados têm enfatizado a 

grande facilidade apresentada pelas pontes metálicas para a 

recuperação ou reforço, possibilitando aumentar a 'lida 

útil concomitantemente a sua capacidade resistente. 

Os principais aspectos relativos ao reforço de pontes 

existentes estão apresentados a seguir, sendo que o 

detalhamento de cada método e sua utilização dependem do 

tipo de ponte e do estudo custo-benefício. 
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A complexidade e variedade da tipologia estrutural 

dificultam uma análise mais detalhada de cada processo. Cada 

caso de reforço tem suas peculiaridades; fatores como o tipo 

de ponte e até sua localização irão influenciar na escolha 

do método de reforço mals adequado. A opção substituição 

também não deve ser descartada, apesar das ressalvas já 

feitas. 

V.2- Redução da Carga Permanente 

É evidente que 

estrutura reduzirá 

qualquer redução 

as tensões 1 em 

geradas pela carga permanente. 

de cargas sobre uma 

pa~ticular 1 aquelas 

Para cada tipo de ponte 1 rodoviária ou ferroviária 1 e 

para cada tipo de sistema estrutural, a diminuição da carga 

permanente exige uma solução diferenciada. 

Raramen-te é utilizada em pontes ferroviárias pois, 

excetuando-se a retirada de dutos, passarelas ou pequenos 

complementos, a superestrutura deste tipo de ponte não 

possibilita grandes alterações. 

Nas pontes rodoviárias existe a possibilidade da 

diminuição do peso próprio do tabuleiro através de vários 

tipos de solução como por exemplo: diminuição da espessura 

das lajes de concreto armado através da utilização da ação 

composta com a viga de aço, substituição do tabuleiro de 

concreto por grelhas de aço, etc. 

Um exemplo da substituição do tabuleiro está sendo 

empregado na Ponte Ercílio Luz - Florianópolis - se, onde 

grelhas de aço estão substituindo o piso de concreto armado. 

V.3- Viga Mista 

A ligação entre o tabuleiro de concreto e o sistema de 

vigas (longarinas e transversinas) é um método muito 

eficiente para o aumento da capacidade resistente de pontes, 

em particular aquelas com sistema de vigas principais. 

O comportamento do conjunto viga de aço-laje de 
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concreto reduz consideravelmente as tensões provenientes da 

carga móvel e ta:rrtbém os deslocamentos em função do aumento 

significativo da rigidez transversal. 

A eficiência desta solução está baseada na utilização 

mais adequada destes dois materiais, ou seja, o concreto 

submetido à compressão e o aço à tração. 

O comportamento como viga mista 

utilização de conectares interligando a 

é obtido com a 

laje de concre·to 

com as vigas de aço. EsJces conectares devem garantir a . 

transferência das ·tensões de cisalhamento entre os dois 

materiais. 

A interligação laje-vigas de aço é utilizada em pontes 

rodoviárias onde, necessariamente, existe o tabuleiro que, 

em geral, é de concreto armado. 

Esta solução é utilizada para o aumento da capacidade 

das pontes existentes, basicamente nos três casos relatados 

abaixo. 

Quando ocorre a substituição do tabuleiro de madeira 

por laje de concreto; com a retirada deste é possível dispor 

adequadamente os conectares e soldá-los às longarinas e 

transversinas. A laje poderá então ser moldada "in loco" ou 

pré-moldada. Os tipos de conectares e os procedimentos 

construtivos serão detalhados a seguir. 

No caso da recuperação ou reforço de pontes onde o 

tabuleiro é constituído de uma laje de concreto faz-se 

necessária a abertura de buracos nas lajes onde os 

conectares, 

vigas. Após 

devidamente dimensionados, 

esta operação, a abertura 

serão soldados nas 

onde os conectares 

foram posicionados é preenchida com concreto. 

Nas pontes dimensionadas e executadas como vigas mistas 

muitas vezes é necessário o reforço dos conectares quando o 

proj e·to original é inadequado. É necessário aumentar a 

capacidade à cisalhamento na ligação viga-laje. Os 

procedimentos 

anterior. 

são análogos 
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V.3.1- Tipos de Conectares 

Uma grande "vTa.riedade de conectares foi estudada e 

utilizada em pon·tes. A Figura V .l ilustra os principais 

tipos. 

-+----t---+ 
a) P! NO COM Ci4 Bf ;::,~ ! ST UDS l b) PERFIL "u"· 

-t-----~---1-----+ ~----t-----l 
c) BARRAS REDONDAS d) ARMADURA EM ESPIRAL 

~r 
_(.r-r-

I 

--+---__!\,.----+-

e) CANTONEIRA f) CHAPA INCLINADA 

Figura V .1- Conector,es utilizados em vigas mistas de ponte 

Atualmen·te, as principais normas técnicas recomendam os 

conectares tipo pino com cabeça, perfis U e barra redonda 

Figuras V.l a), b) e c), respectivamente. 
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As dimensões e espaçamentos dos conectares dependem do 

fluxo de tensões de cisalhamento entre a laje e a viga de 

aço. Recomenda-se a norma americana da AASHTO e a norma 

inglesa BS-5400 Part 5 para o dimensionamento de vigas 

mistas para pontes. 

É interessante ressaltar que os conectares são hoje 

último à fadiga. Este verificados no estado 

procedimento decorre de 

limi·te 

estudos recentes e mui tas pontes 

existentes, dimensionadas como viga mista, necessitam de 

reforço nos conectares pcis não atendem a este estado 

limite. 

A melhor solução para aumentar a c~pacidade da viga 

mista ao cisalhamen·to é o aumento do número de conectares, 

pois é a que resulta em menores custos. Este acréscimo no 

número de conectares pode ser realizado com a abertura de 

buracos na laje e colocação de novos conectares. o problema 

principal desta solução é a necessidade de interrupção do 

tráfego. 

Outra solução possível é utilizar parafusos como 

conectares. Uma máquina especial faz o corte do concreto 

(furo com pequeno diâmetro) e após a furação da viga de aço 

o parafuso é fixado com porca e contra porca. O furo da laje 

é preenchido com grau-te. Esta solução também é utilizada 

quando o aço da viga apresenta baixa soldabilidade. 

A Figura V.2 exemplifica este tipo de solução. 

FURO E PREENCHI
MENTO COM GRAUTE 

/ 

CONCRETO 

I EXISTENTE 
/ 

Figura V.2- Parafusos utilizados como conectares. 
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A terceira possibilidade é 

espiral1 . A principal vantagem 

a utilização 

deste tipo 

de 

de 

pinos em 

conectar 

consiste no fato de sua colocação ser feita sem interrupção 

no tráfego. ~~re-se um furo pela mesa do perfil incluindo o 

concreto. Após isto o pino é colocado sob pressão no furo 

utilizando um ma~aco hidráulico apoiado na mesa inferior. A 

Figura V.3 ilustra este procedimento. 

í PINO POSICIONADO 

-~'): if7 r:~\ 
dQ I ~ ~ " 

A,------- ~t --+-+--__) i I 
--~v--~~ lf !/~ 

!li 

MACACO /ii't! 
HIDRÁULICO =I=::> 

Figura V.3- Dispositivo de colocação de conectares 

tipo espiral. 

V.4- Aumento da Rigidez Transversal 

O aumento da rigidez transversal de uma ponte é 

realizado a·través da introdução de sistemas de 

contraventamento transversais entre vigas ou pela utilização 

de diafragmas. Este ·tipo de solução é normalmente utilizado 

em pontes rodoviárias quando o sistema estrutural é 

constituído de várias vigas principais. 

Este sistema, destinado a aumentar a capacidade das 

1-----------------------------------
Estes pinos foram testados no Iilelding Insti tute 
Cambridge; Inglaterra e apresentaram desmpenho semelhante 
aos pinos com cabeça. Para efeito de dimensionamento; podem 
ser considerados conectares flexíveis. 
PRITCHARD,B. Bridge strengthening using load relieying 

techniques{~ Brid~ Ha.naaement Insoection, Maintenance 
Assessment and Repair. Ed. Elsevier Applied Science 
p. 667-676, 1990. 
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pontes~ baseia-se na redistribuição das solicitações da 

carga móvel. o principal objetivo é fazer com que o sistema 

de vigas passe a trabalhar conjuntamente, efetivando a 

redistribuição dos momentos fletores e da força cortante. 

o primeiro aspec·to negativo deste processo consiste 

justamente na necessidade de transmissão dos momentos 

fletores entre os novos elementos transversais e as vigas 

existentes. As ligações são de difícil execução e exigem um 

grande consumo de elemenJcos de ligação ( normalmen·te 

parafusos) . 

O segundo "'specto a ser considerado 

redistribuição dos momentos fletores 

é a 

no 

eficácia 

aumento 

da 

da 

capacidade resis·tente da ponte. Vários pesquisadores admitem 

que esta solução" embora muito usada no passado, não 

apresenta grandes vantagens do ponto de vista econômico. 

Os procedimentos de cálculo deverão simular a 

transmissão de momentos fle·tores entre as vigas existentes e 

o reforço, considerando o grau efetivo desta transferência. 

O cálculo da estrutura c.omo uma grelha é o sistema mais 

utilizado qu?ndo o reforço transversal é feito por vigas. O 

cálculo estático deve considerar a rigidez transversal 

quando esta é obtida por um sistema de contraventamentos. 

Como comentário final, este processo é recomendável 

quando a ponte já apresenta problemas relacionados a rigidez 

transversal. 

A Figura V. 4 ilus·tra um exemplo esquemático de vigas 

enrijecidas transversalm.ente através de um sistema de 

contraventarnento vertical. 

.-.... 'J 

Figura V.4- Sistema de contraventarnento vertical entre vigas 
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V. 5- Alteração no Es(rrerna Estático - Vínculos Externos 

A alteração no esquema estático em pontes existentes é 

realizada com o aumento do grau de hiperestaticidade. É um 

importante método para o aumento da capacidade resistente de 

pontes existentes. 

Em função do esquema estrutural das pontes existem 

várias soluções 

hiperestaticidade 

possíveis para o 

(responsável pela 

e deslocamentos). Esta 

aumento do grau 

redistribuição 

solução aumenta, 

de 

das 

em solicitações 

alguns casos 

resistente. 

de maneira considerável, a capacidade 

Pontes em vigas isoladas podem ser transformadas em 

contínuas. Apoios intermediários podem ser obtidos pela 

execução de novos pilares ou por estruturas auxiliares. 

Cabos podem ser utilizados como apoios intermediários. Estes 

são alguns exemplos c":cs·te procedimen-to de reforço 

estrutural. Portanto, para cada tipologia estrutural da 

ponte é possível o:tYter uma solução adequada destinada a 

aumentar a capacidade resis·tente que seja economicamente 

viável. 

Qualquer análise para a adoção deste tipo de reforço 

deve considerar que a solução proposta contemple as 

particularidades da estrutura a reforçar (tipologia 

estrutural, condições locais, viabilidade econômica, vida 

dtil após o reforço, etc). 

Deve-se adequar 

possibilidades físicas 

o esquema estático proposto 

da obra quanto a viabilidade 

às 

de 

execução (compatibilização entre a solução e as condições 

locais da obra). O detalhamento da solução deve estar 

adequado ao modelo teórico proposto (ligações, apoios, 

engastamentos executados como tal). 

Deve-se compatibilizar as 

existente com a estrutura de 

deformações e deslocamentos da 

cálculo. 
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V.S.l- Exemplos de Alteração do Esquema Estático 

A alteração do esquema está-tico de uma ponte pode ser 

realizada utilizando-se várias soluções, tais como, pilares 

intermediários, continuidade em vigas simplesmente apoiadas, 

apoios intermediários obtidos pela adição de arcos ou 

pórticos, duplicação de vigas principais, etc. 

Apoios intermediários são muito utilizados como solução 

para reforço e são extremamente simples do ponto de vista de 

cálculo. 

A função principal destes apoios é diminuir o vão da 

ponte e consequentemente os momentos fletores (ponte em 

viga, treliça, etc.). 

O aumento do grau de hiperestaticidade reduz os 

momentos positivos e também os deslocamentos. Há, 

aparecimento da momentos negativos e forças 

significativas sobre o vínculo introduzido. 

Principais aspectos a considerar: 

porém, o 

cortantes 

-verificação dos elementos sujeitos a inversão do 

momen-to fletor: 

-verificação da força cortante na região dos novos 

vínculos; 

-verificação do sistema de contraventamento, 

adequando-o às novas situações; 

-verificação do efeito local da reação de apoio; 

-compatibilização entre a estrutura existente e a 

estrutura de reforço (novos apoios). 

Estes apoios intermediários podem ser obtidos de várias 

maneiras como por exemplo: 

-pilares adicionais; 

-apoios introduzidos por pórticos inferiores ou 

superiores; 

-apoios introduzidos por cabos. 

O aumen·to do grau de hiperestaticidade foi uma técnica 

muito utilizada no mundo todo principalmente entre 1930 e 

1950. A recuperação do sistema viário da Europa 

(principalmente Alemanha, Hl1':JTia e Romenia) após a 2a. 

Guerra Mundial 1 associado à necessidade do aumento da 
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capacidade das pontes devido aos novos 

popularizou este tipo de solução. 

"trens-tipos", 

A continuidade de vigas simplesmente apoiadas também é 

uma solução que apresenta bons resultados. É obtida através 

da introdução de chapas interligando as mesas e a alma das 

vigas. O aumento do grau de hiperestaticidade obtido pela 

continuidade apresenta como principal vantagem a redução dos 

momentos fletores positivos. 

A título de exemplo, a Figura v.s 2 apresenta um 

histograma percentual entre os momentos máximos para uma 

ponte rodoviária de comprimento 1!. (20 e 30m) com dois tramas 

simplesmente apoiados e os obtidos atrav~s da continuidade 

entre estes trames. Estas relações foram estabelecidas 

aproximadamente para uma ponte em viga com carga móvel 

posicionada no ponto de momento positivo máximo. É evidente 

a eficiência desta solução, na redução dos momentos 

fletores, porém deve-se tomar cuidado com o surgimento de 

momentos fletores negativos e com o aumento da força 

cortante no apoio central. 

i\ 
li 
jl 
il 
jlp 
lo 
~~R :c 
ll 
~~H In 
'rl'-1 

~r I. 
li 
li 
li 
\i 
t! 
li 

HlO 

?5 

so 
25 

!l 

-25 

-50 

-75 

-100 

Vl=lRi!ldlQ PERCENfíJAL OE l·í0f·1HHOS 
V1Gf.l COí·'l DOIS 1Rí-!NOS CONHNw:l 

10 
'v'fl!J l.Hl PONTE (m) 

30 

[Jji'101'1. PüSIT. (U [j[lf"Wn POSll. l/2 (§f101"1. NEG!H. 

Figura V.5- Variação aproximada dos momentos. 

simplesmente apoiada de dois trames 

viga contínua. 

Viga 

para 

2 -==-~===--=~--------~----"~--~--KLAIBER, F. fíT. et ali "lfethods of strengthening existing 
highr.vay bcidges" National Cooperative Highway Research 
Program, Report 293, TR.B, Washington, sept 1987. 
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A adição de vigas principais como reforço estrutural 

também é uma solução possível e foi utilizada principalmente 

na Europa na década de trinta. 

Este reforço consiste na introdução de novas vigas, com 

altura igual às já existentes, e interligadas de maneira 

adequada. Esta interligação deve ser tal que as tensões 

oriundas da carga móvel sejam devidamente distribuídas entre 

as vigas existentes e de reforço. 

Embora tenha sido mui to utilizada na década de 3 O, 

apresenta como principais problemas a dificuldade de 

garantir uma distribuição efetiva das tensões e 

deslocamen·tos cornpat.ível com a inércia da~ longarinas e os 

problemas para as manu·tenções posteriores devido ao pouco 

espaço existente entre as duas vigas. 

A superposição de arcos é um tipo de reforço utilizado 

quando a ponte tem como estrutura portante principal 

as treliças. 

Normalmente superpõe-se o arco na treliça existente e 

utilizam-se tirantes vinculados aos nós para efetivar a 

ligação estrutura existente e o reforço. Este tipo de 

reforço estrutural tem como principal vantagem a rapidez de 

execução. 

Qualquer das soluções acima apresentadas necessitam de 

um estudo adequado da relação custo-benefício considerando 

as várias alternativas possíveis. A melhor solução é 

decorrente da análise particular do caso analisado. 

Abaixo apresentam-se os principais fatores envolvidos: 

-características da pon·te existente ( tipologia estrutural, 

tipos de detalhes, ano de fabricação, condições de 

utilização e manutenção, vida útil remanescente, etc.); 

-características locais (condições do solo, altura livre da 

ponte, fundações existentes, condições de acesso dos 

equipamentos, etc.); 

-carac-terísticas da nt.ilização (condições de tráfego 

rodoviário ou frequência de trens, possibilidade' de 

interrupção do tráfego total ou parcial, etc.); 

Resumidamente, pode-se dizer que a solução estrutural 
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deve ser 11 adap·tada 11 a todas estas características. o estudo 

de viabilidade econômica deve incorporar não só os custos 

diretos do próprio reforço como também os custos indiretos 

associados aos itens acima citados. 

As Fotos V.l a V.4 apresentam exemplos de pontes 

r·eforçadas com apoios intermediários. 

Foto V. 1- Pilar interme--:Tíário 
de concreto armado. 

Foto V.3- Pilar pen6r•lar 

Foto V.2- Apoios intermediá
rios arco inferior e colune
tas. 

Foto V.4- Apoios intermediá-
rios sobre pórticos. · 

Na Figura V.6 a.presen·ta-se esquematicamente alguns 

exem._r:·Ios de pont·es reforçadas. 
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REfORÇO C0!'1 PILAR CEN1 HAL 

VIGA CONTÍNUA 

REfORÇO CO&! PILAR CENTRAL PENDULAR 

VIGA COIIITÍtWA 

REFORÇO ARCO TRJARTIC'-''-:U:>O INfEHIOR 

EM VIGA CONTINUA 

M35W?~J?c~::tJA::CrW)~l;~~K.,'t~ 

~A _1/'/;r 
~ -~~: ""-':í:"'"'""':f<>:l''-~1>"'1d 
, . ~~ -- .. _.-~~·1. /;~s::C(i:T 

~ /5 ~ . 
-,~~)-?if _I 

REFORÇO COM li\RCO HliARTICULMJO INFERIOR 

T'V=~? 
~==="'~l"'ll" 

REFORÇO POR ADIÇÃO DE VIGAS 

b?lll!l!l!l:W 

tyx:r: :w:n: ~ [W!Jj 

REFORÇO \liGA TRELIÇADA -ARCO SUPERIOR SI

ARTICULADO 

REFORÇO EM VIGA CONT(NUA COM ARCOS 

SUPERIORES ARTICULADOS 

REFORÇO VIGA ARMADA s PILARES AR TI CU LADOS 

Viaduto SINIMBÚ 

Figura V.6 - Exsmplos de reforço em pontes com 

alteração do esquema estático 
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V. 6- Utilização de Cabos :::ara Refcrço ou Aumento da 

Capacidade das Pontes 

1 ~ - t . d 3 ( t d"d ) Os e emenLos pre- ens1ona os pro en 1 os para o 

reforço ou alLmento da capacidade das pontes foi muito 

utilizada nas últimas déca.das. É um sistema eficiente para a 

recuperação ou auraento de capaci r'lade de pontes existentes. 

Uma das primeiras pontes reforçadas com cabos data do 

século 19. Era constituída de vigas de madeira e foi 

reforçada com barra.:.; de ferro ::undido (viga armada). 

No Brasil, destaca-'-:~ o trabalho do Eng. Oscar :t-Iachado 

da Costa que projetou reforços em várias oqntes na década de 

trinta. Várias destas pontes foram reforçadas utilizando-se 

cabos (vigas armadas) com grande sucesso. Estas pontes 

encontram-se em operação até a presente data e em especial 

as pontes f-·roviárias do trecho Curitiba- Paranaguá. 

As fotos V.5 e V.6 ilustram uma das pontes reforçadas 

pelo referido engenheiro, que foi objeto de uma prova de 

carga, cujos resultados e comentários estão relatados no 

Capítulo VI rles·te trabalho. 

É interessaL, ~-2 ressa.l tar que os estudos relativos à 

pretensão em estruturas de aço tiveram um desenvolvimento 

significativo após a década de 50. Isto deve-se também ao 

desenvolvimento do proj e·to e execução de estruturas em 

concreto pretendido. 

Paralelamente a este avanço, os cabos passaram também a 

ser mais u·tilizados no aumento da capacidade de pontes 

exis·tentes. 

3 -----------------------------------
Utilizar-se-á os termos pré-tensão ou protensão de maneira 
indistinta. 
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Foto V.5- Reforço da ponte em 
construção - Viga Armada. 
Projeto e execução Zngo. iiacha
do da Costa. (1932) 

Foto V.6- Foto atual da 
ponte reforçada por viga 
armada. Ferrovia Curitiba
Paranaguá. 

Na Tabela V .1, a seguir, apresenta-se uma série de 

exemplos de pontes reforçadas com cabos com o objetivo de 

demonstrar a versatilidade deste tipo de reforço. 

Nesta Tabela apresen-ta-se uma descrição suscinta de 

cada ponte, o vão, os obj e·ti vos do reforço e um esquema de 

cada ponte. 
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DESCRIÇ~O DA PONTE 
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v~o 
(m) 

4:C,,30 

Tabela V.l- Exemplos de Pontes Reforçadas Pro tensão 
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Tabela V.l- Exemplos de Pontes Reforçadas Protensão 
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V.6.l- Aspectos Gerais do Projeto de Reforços com Cabos 

A utilização de cabos (tirantes), protendidos ou não, 

como método de reforço tem a particularidade de permitir o 

aumento da capacidade resistente da ponte à flexão, força 

cortante ou mesmo alguns efeitos da torção. São várias as 

possibilidades na disposição de cabos como reforço e a 

Figura V.7 ilustra alguns exemplos. 

Apresentam-se 

Figura V.7. 

a seguir, alguns comentários sobre a 

A configuração com 

somente gera esforços 

cabo reto 

axiais de 

no eixo da 

com:r:tressão. 

viga (a) 

O cabo 

excêntrico ( b) introduz na estrutura momentos nega ti vos e 

esforços axiais compressão. É possível variar 

independentemente momentos fletores e força axial em função 

da excentricidade do cabo. 

A configuração poligonal (c) e 

momento fletor e força normal a 

( d) introduz, além do 

força da cortante. A 

va:r.,iação do momento flE::tor também pode ser "controlada11 em 

função da excentricidade. 

Para pontes em treliça é possível também adequar a 

posição do cabo ao tipo de solicitação externa desejada ou a 

necessidade de reforço de um elemento. 

No i tem (e) es·tá esquematizado uma viga armada com 

excentricidade. Esta mesma solução pode ser adotada 

vinculado-se os cabos no eixo da viga. 

Uma treliça com reforço no banzo superior associado a 

um cabo poligonal vinculado no meio do vão está 

esquematizada no 

O item (g) 

uma treliça com 

i tem (f). 

esguematiza o reforço do banzo inferior de 

calJo reto e o item (h) U.'ll cabo poligonal 

disposto no banzo inferior. 
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M 

o) CABO RETO - ei-"o !.'lCI 'liga 

N=P V=O 

o 
------,~"--

c) CASO RETO - excênlrico 

N = p v = o 

Pe 

-OUTROS 

e} VIGA ARivi.C.DA 

gl CABO RETO- TRELIÇA 

bl POLIGONAL 

N e V 

dl POLIGONAL EXCENTRICO 

N e V 

EXEMPLOS -

f) TRELIÇA ARMADA 

hl CABO POLIGONAL- TRELIÇA 

Figura V.7- Exemplos de utilização de cabos como elemento 

para reforço de pontes. 

Com as várias configurações do cabo é possível 

introduzir solicitações externas 1 contrárias as existentes, 
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com intensidades adequa::las para cada caso em particular. 

Reside nestas várias configurações a versatilidade na 

utilização dos cabos como reforço estrutural, associada à 

facilidade de execução. 

Em contrapartida, os efeitos locais gerados pela 

aplicação da força de pretensão devem ser cuidadosamente 

analisados nos pontos de ligação dos cabos. Como exemplo, 

pode-se citar a concentração de tensões nas regiões dos 

consolos, problemas devido à fadiga, efeitos localizados da 

força cortante, etc. 

As principais verificações de cálculo quando da 

utilização de cabos como reforço estão aba~xo relacionados: 

a) De-terminação dos momentos máximos para carga 

permanente, carga 

efeitos do impacto, 

móvel, ação do vento; considerar 

frenagem, força centrífuga, etc.; 

os 

b) Determinação das tensões com base no projeto da 

estrutura existente; 

c) Cálculo das forças externas necessárias para que as 

tensões in-troduzidas reduz.am aquelas geradas pela carga 

permanente. O cálculo das tensões introduzidas pela 

pretensão devem considerar as excentricidades do cabo e do 

consolo de ancoragem; 

d) Verificação das tensões geradas pela força de 

pretensão em todos os elementos da ponte para o estado em 

vazio (somente carga permanente) e em serviço; 

e) Garantir a estabilidade lateral nas mesas de perfis 

ou nos elementos de treliça que, devido à força externa 

aplicada 1 passam a ser comprimidos. Reexame do sis-tema de 

contraventamento da ponte (quer para viga de alma cheia, 

quer para treliças); 

f) Utilizar fatores de mineração ou majoração da força 

externa aplicada de acordo com os efeitos gerados. Os 

valores destes coeficientes devem ser adotados em função do 

método de dimensionamento utilizado (tensões admissíveis ou 

estados limites). 
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g) Verificação das tensões localizadas geradas no 

consolo de ancoragem dos cabos. Enrijecedores devem ser 

projetados para melhor distribuir estas tensões; 

h) Verificação das tensões nos elementos da ponte em 

que o consolo 

flambagem local e 

é fixado, verificação da resistência, 

fadiga; 

i) O projeto do sistema de ancoragem deve ser tal que 

permita a execução com espaço suficiente, seja de fácil 

inspeção visual, manu·tenção e permita uma proteção adequada 

contra a corrosão; 

j) É necessária a verificação das tensões para as 

várias etapas da pretensão. O projeto deve prever todos os 

procedimentos e etapas necessárias bem como o tipo de 

aparelho a ser utilizado para o monitoramento da força 

aplicada. 

Os principais 

manutenção observados 

abaixo relatados. 

aspectos relativos à execução e 

e compilados na bibliografia estão 

A execução dos consolos de ancoragem e os procedimentos 

da execução de pretensão são relativamente simples quando o 

projeto foi bem elaborado, não apresen·tando maiores 

problemas. 

o acompanhamento da força aplicada é normalmente 

realizado utilizando os manômetros dos próprios macacos 

hidráulicos ou por células de carga. Na maioria dos exemplos 

recém executados há o acompanhamento das deformações nos 

tirantes e nos elementos principais da ponte. As medidas de 

deformação são realizadas através de extensômetros elétricos 

de resistência. 

Quanto ao aspecto manutenção4 nenhuma observação digna 

de nota é comentada nos principais trabalhos pesquisados. A 

4 --------------------------------
MANCARTI, D. G. em seu trabalho "Strengthening 
California~ s steel bridges by prettressíng" .~ relata qu,e os 
engenheiros responsáveis pela inspeçao e manutenção ãe 
pontes rodoviárias da Califórnia, reforçadas por tirantes. 
(pré-tensionados) não observaram nenhum problema nestas 
pontes. Período de observação foi de cinco anos. 
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preocupação maior reside no efetivo desempenho dos tirantes 

(em especial os cabos de aço) no aspecto corrosão. 

V.6.2- Informações Gerais para o Dimensionamento de Vigas 

Reforçadas com Cabos Pretendidos 

Apresen-tam-se, a seguir, alguns dados relativos ao 

dimensionamento e principais verificações necessárias para o 

reforço de vigas com cabos pretendidos. 

o modelo desenvolvido é para uma viga simplesmente 

apoiada com reforço constituído de cabos retos. 

A utilização de cabos retos com comprimento inferior ao . 
da viga apresenta algumas vantagens tais como: facilidade de 

execução devido ao acesso fácil à viga existente, rapidez na 

execução da ligação consolo-viga, possibilidade de inspeção 

visual e facilidade de manutenção. 

As deduções serão desenvolvidas no regime elástico e 

com considerações que 

dimensionamento pelo 

(Normalização 

possam ser utilizadas quer para o 

método das tensões admissíveis 

At:\SHTO para pontes rodoviárias ou americana. 

AREA para pon·tes ferroviárias) quer pelo método dos es+:ados 

limites (Normalização Inglesa - BS 5400, Tcheco-Eslováquia e 

Russa). 

t interessante ressaltar que na bibliografia pesquisada 

somente uma norma específica foi encontrsda sobre estruturas 

de aço pretendida: Norma Gd 73-1405 da Tcheco-Eslováquia. 

Não se tem conhecimento da existência de normalização destas 

estruturas em outros países. 

v. 6. 3- Análise das Tensões em Vigas Reforçadas por Cabos 

Pro tendidos 

Como já explicitado anteriormente, todas as 

considerações e verificações serão desenvolvidos para o 

regime elástico. A viga a reforçar é suposta simétrica em 

relação aos dois eixos principais de inércia. 

A Figura V.8 ilustra as condições iniciais do problema, 

ou seja, uma viga simplesmente apoiada submetida a um 
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carregamento uniformemente distribuído (q) e pretendida com 

uma força (P) excêntrica em relação ao eixo da viga (e). 

'"' fi J\ 
I 

Figura V.8- Características gerais da viga com reforço 

com cabo pretendido. 

a p 

Figura V.9- Diagramas de tensões devidas à carga perma

nente e à força de pretensão na viga. 

A formulação a seguir procura apresentar não só as 

condições necessárias para o dimensionamento do reforço mas 

também as principais informações para direcionar o 
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ante-projeto quanto à força de pro tensão a aplicar, 

comprimento e posição do tirante. A variação das tensões na 

viga a reforçar dependerá destas variáveis. 

A Figura V.9 ilustra os diagramas da tensão normal (~) 

para uma seção da viga ]_ocalizada entre os consolos, onde: 

~ 
q 

~ 
p 

(} 
m 

iYI 
----w--

p 
= 
~ 

g 

Pe 
-w 

tensão devido à carga q 

tensão devido à força de pretensão P 

·tensão devido ao momento da força de 

pretensão P 

sendo a nomenclatura para as tensões: 

o- tensão resultante na fibra externa da mesa 
SI.Ip 

superior 

o- tensão resultante na fibra externa na meE:;a 
in.f 

inferior 

a coeficiente 1 posição final da linha neutra 

~ coeficiente 1 posição da linha neutra para a 

pretensão 

q 

+.----~* ~+ =cb=co M = Pe 

_fir=====~=·==:J=_D_ + l l 
1111]8111111 

~IV 
<c:r::LI I I I u::::;;:> 

M resultante 

Figura V.lO- Diagrama esquemático dos momentos fletores 

A Figura V .lO esquematiza os diagramas do momento 

fletor devido à carga uniforme::'ente distribuída e devido à 

força de pro·tensão aplicada excentricamente em relação ao 

centro de gravidade da viga. 
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As tensões resultantes podem ser assim escritas: 

v 
sup 

v 
i n f' 

v 
m 

-(,) 
m 

p 
(]'" 

q 

(]'" + v 
p q 

(5.1) 

( 5. 2) 

É possível 

carga acidental, 

sobrepor ao carregamento distribuído uma 

por exemplo, o trem tipo de una ponte 

ferroviária. Este novo carregamento irá gerar tensões 

normais que em nada afetarão a análise a ser desenvolvida. 

É válido, no caso[ o princípio da superposição de efeitos. 

Pode-se supor que a seção de solicitação máxima é a do 

meio vão ou seja x = 0,5L. 

Figura V.ll- Diagrama de tensões resultantes devido a 

carga q e pretensão. 

A tensão resultante superior v pode ser expressa em 
sup 

função de v e v , 
p inf'. 

através da relação obtida no diagrama 

final de tensões (Figura V.ll). 

A relação entre ·triàngulos permite obter 

h -7 v + cr 
in 1 sup 

h/2 -7 (]'" + (]'" 
iru p 
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o que resulta em 

o
sup 

2CY + IY p in:f 
( 5. 3) 

Da análise da sobreposição entre o diagrama de tensão 

devido a carga ( q) e o diagrama resultante (Figura V .11) , 

pode-se estabelecer a relação entre triângulos e obter: 

h/2 ~ a h 

(} (o- - o- ) 
q q in:f 

o que permite escrever a equação abaixo: 

CY = o- (l - 2a) 
in:f q 

( 5. 4) 

A expressão 

neutra em função 

pretensão. Nesta 

( 5 . 4 ) 

das 

permite 

·tensões 

avaliar a posição 

introduzidas pela 

da linha 

força de 

análise as variáveis 

diversas 

adotar, o 

como por 

valor da 

envolvidas são 

do tirante a exemplo: o comprimento 

excentricidade (e) do tirante e a 

determinação do efei·to 

decorrente da carga móvel 

hiperestá·tica) . 

da 

(a 

auto-protensãc 

estrutura viga 

no tiran-te 

e tirante é 

Pode-se analisar a posição da linha neutra variando o 

parâmetro a. A tensão máxima em qualquer fibra está limitada 

à tensão de escoamento (f). 
y 

a) mesa inferior tracionada: 

O < a < 0,5 ~ 

b) tensão nula na mesa inferior: 

c) Compressão na mesa inferior: 

0,5 < a 
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(} = o 
in:f 

(} 
in :f 

tração 

compressão 



d) Posição limite de linha neutra: (Equação 5.4) 

a- = -f 
ln:f y 

f 
0,5(1 + _r) 

() 
q 

Portanto, o parárn.-,tro a já permite ao calculista 

definir o tipo de comportamento que deseja: inversão ou não 

das tensões na mesa inferior da viga a reforçar. 

O comprimento do tirante a ser fixado está diretamente 

relacionado à solicitação na seção transversal onde será 

fixado. 

São as tensões nesta seção que limitarão o comprimento 

mínimo do tirante em função da carga externa aplicada. 

A seguir, apresenta-se uma metodologia que permitirá 

definir, em primeira aproximação, o comprimento do tirante 

em função de mna carga uniformemente distribuída. Este 

carregamento pode incorporar as 

acidentais. 

cargas permanentes e 

Fica estabelecido como limite a tensão de escoamento 

(f ) na seção mais solicitada. A máxima tensão de compressão 
y 

na mesa inferior adrü·te-se c-:::mo a de escoamento. 

Portanto tem-se dois limites para as tensões: 

para a vigar na seção em que o tirante está vinculado; 

para a viga, na seção on.de o momento é máximo para o 

estado em vazio (inversão máxima das tensões devido à 

força de pretensão). 

Para um ponto qualquer de ordenada ( x) 1 a tensão na 

mesa inferior é limitada a: 

() = -f 
in:f,x y 

Portanto pode-se reescrever: 

() = () -a- -() ~ -f = () () 
inf,x q,x m p y q 1 x m 

f + () = () + () 
y q,x m p 
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Para a seção no meio do vão (x tj2) obtém-se: 

o- -o- - o- + () 
in f' m p q 

Igualando as equações (5,4) e (5.6) 

a- (1 - 2 a) = -o- - o- + a-
q m p q 

As tensões devido a pretensão são: 

o- + () 
m p 

Substituindo o- + () em ( 5. 7) obtém-se: 
m p 

() - 2 a o- = - (f + () ) 
q q y q,x 

Rearranjando a equação acima obtém-se: 

sendo que: 

o- + f = 2 o- a 
q,x y q 

qtx 
(-

2 

2 qt 

2 

~) 
2 

+ () 
q 

o
q 

8 -w- tensão máxima devido 
à carga q 

f 
y w tensão de plastificação 

( 5. 6) 

(5.7) 

(5.8) 

( 5. 9) 

(5.10) 

(5.11) 

(5.12) 

(5.13) 

Iviul·tiplicando ( 5.10) pelo módulo de resistência ('i'l) e 

rearranjando obtém-se: 

n2 q 
x 2 

- tx + -c. ( 2 Y) 4 ~a - q (5.14) 

Portanto as raízes da equação ( 5.14) determinarão a 

posição do afastamen·to máximo do consolo que irá resultar 

na condição de tensão máxima na mesa inferior igual a tensão 

de escoamento (f). 
y 
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Das equações (5.12) e (5.13). 

q 
y = 

q 

f 
y 

IJ 
q 

(5.15) 

Substituindo na equação (5.14), obtém-se os valores das 

raízes que determinarão a posição dos consolos. 

X O, SE 
f 

y 

IJ 
q 

- 2a 

A equação (5.16) -tem como valores 

parâmetro 

acidental 

. 
e a relação entre a tensão 

(a-) e a tensão de escoamento (f ). 
q y 

) (5.16) 

incógnitos o 

devido à carga 

É possível obter, a :Jartir da relação f ja- previamente 
~ y q 

definido pelo calculista, a posição da linha neutra em 

função do comprimento do tirante. 

Fixado o comprimento do tirante e a "taxa de trabalho" 

para a tensão (a- jf ) é possível determinar a força de 
q y 

pretensão no tirante. Igualando as equações (5.2) e (5.4): 

- IJ - (j + IJ 
m p q 

a- (1-2 a) 
q 

rearranjando e substituindo: 

obtém-se: 

IJ = 
m 

e 

P = 2 a a- A ( w ) 
q g A e + W 

g 

IJ = 
p 

Pode-se definir o parâmetro adimensional 

õ = (--=-A_e_1i_<J +-=-=w,-) 
g 

p 

A 
g 

(5.17) 

(5.18) 

Este parâmetro pode ser avaliado a partir das relações 

recomendadas entre altura do perfil, largura e espessura da 
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mesa, altura e espessura da alma. 

h '=! 5 bt 

- tf t =-w 2,5 

Figura V.12- Relações mais comuns em perfis de vigas de 

pontes 

As relações indicadas na Figura V .12 são as comumente 

recomendadas para o dimensionamento de vigas de ponte. 

Com base nestas relações é possível calcular a área e o 

módulo de resistência: 

substi·tuindo a al·tura (h) e a espessura da alma ( t ) , 

obtém-se: 

A 4 b 
g 

I = 2(b 

Substituindo t : 
w 

I = 2 
3 

t 
:f c 

(~)2 t :f ) + 
f 2 

Portanto, o módulo de resistência 

VJ = 4 
3 

b t h 
:f f 
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Substituindo (5.19) e (5.20) em (5.18): 

4 th -3-
H 

õ 4 r t + th ':l: e 
3 H w 

(5.21) 

Com o valor da excentricidade (e) como função da altura 

do perfil (h), calcula-se aproximadamente o parâmetro 7· 

e 0,5h 0,6h 0,7h 0,8h o f 9h 1, Oh 1,5h 

7 0,399 0,357 0,323 0,294 0,270 0,250 0,182 

A equação (5.17) pode ser reescrita e o valor 

aproximado da força protensão pode ser rapidamente estimado. 

P = 2 a O' A õ 
q g 

Pode-se reescrever o valor de P: 

p 

(5.22) 

(5.23) 

onde a força de pretensão passa a ser escrita como função da 

força normal de plastificação da viga (A f). 
g y 

A expressão ( 5. 23) permite uma primeira estimativa da 

força de pretensão a aplicar na viga em estudo. 

A estrutura viga-tirante tem grau de hiperestaticidade 

igual a 1 . O cálculo estático pode ser feito utilizando-se 

o processo dos deslocamentos com a força no tirante sendo a 

incógnita hiperestática. 

O carregamen·to externo aplicado ao conjunto viga 

tirante introduzirá um acréscimo na força de protensão. 

Este acréscimo (nP) é denominado 3uto-protensão e 

corresponde ao valor da incógnita hiperestática obtida no 

pr~cesso dos deslocamentos. 
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'" 

l 
~I= 
~ ~J 

rlTrrn l 
h~~~ l_+OP 1{-~~~ 

[o] [1] 

Figura V-13 Esquema para o cálculo da viga pelo 

onde 

onde 

processo dos deslocamentos. 

Pode-se então escrever: 

o = o + li.P o => 
1r 10 11 

Portanto 

o 
10 

li.P = - 6 

o 
10 

o 
11 

r o 

~r 
o 

11 

H m 
o 1 

EI dx 

o 

nn 
1 1 

EA 
t t 

o 
1 r 

n n 
1 1 

EI 
o 

o 

(5.24) 

(5.25) 

o = deslocamento da est.rutura isostática devido ao 
10 

o 
11 

carre~.Jamen·to; 

deslocamento da estrutura devido 

unitária no vinculo retirado (tirante); 

a uma força 

M = momento na viga isostática devido ao carregamento 
o 

externo; 

m = momento na viga isostática devido ~ força unitária no 
1 

tirante; 

n força unitária no tirante; 
1 

Nota: a parcela do deslocamento devida ao esforço 

normal na viga pode ser desprezada. 
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Portanto: 

onde 

m = 1 e 
1 

n = 1 
1 

e = excentricidade do tirante em relação 

ao eixo da viga. 

Apresenta-se, a seguir, o desenvovimento do cálculo da 

força de auto-pretensão para uma viga carregada com uma 

carga uniformemente distribuída. 

H :z _______ -,-___ -_--_-_-_----_--_-S..::,..l i 
t a L Ct I a ] 

t~=~-~~~~==---L-- -~-l 
Figura V.14 Exemplo de viga atirantada com carga 

uniformemente ditribuída. 

O valor do deslocamento 8 pode ser calculado por: 
11 

ó 
11 

ó 
1 1 

e- a e- a 

= I ~ d +J l_l_ dx + EI X E A 
g J

t-a ~i dx 

t t 
a a a 

Calculando as integrais obtem-se: 

2 t-a 
=~I x/ + EA

1 

a g 

l-a 
1 

-l-
EA 

t t 

X I t-a 
a 

Substituindo e rearranjando obtem-se: 

o 
11 

t 
t 

EI 
I EI J 
A +E I 

g t t 

o deslocamento o pode ser calculado por: 
10 

]_59 

(5.26) 

(5.27) 



onde 

M 
(xl 

I•1 
(x) 

m 
1 

qtx 
-2-

é o 

2 
gx 
~ 

momento na ordenada 

uniformemente distribuída. 

1 e para a < x < i-a 

X devido 

m =o 
1 

para x < a e x> t-a 

Portanto: 

o 
10 

qb;: 
2 

EI 

o = qe [ .!:_ x2 / 
10 EI 4 I 

a 

edx 

i-a I l-a J 
a 

(5.28) 

a carga 

(5.29) 

Substi·tuindo-se os limi·tes de integração (a) e (i-a) e 

rearranjando obtemos: 

(5.30) 

A auto-protensão obtida é: 

o 2 
eq'~ 

+ EI + I 
J EA A 

t t g 

flp 
2 [i (t -2a)] 

(5.31) 

Para o cálculo das pontes deve-se considerar que estas 

são carregadas com cargas móveis. Os trens-tipo, ferroviário 

ou rodoviário, são constituídos de cargas concentradas e 

distribuídas. 

Para a verificação das ·tensões na viga e no tirante é 

necessário considerar a auto-pretensão. A força resultante 

no tirante passa a ser: 

P + flP (5.32) 
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e na viga a tensões podem-ser obtidas por: 

onde 

para 

(J' = 
sup 

<T 
in! 

:H 

P+LlP 
A 

g 

P+D.P ---7\ 
.n 

g 

+ 

:H - ( P+ D.P ) e 
H 

}VI - (P+flP)e 
H 

(5.33) 

(5.34) 

é o momento devido ao carregamento externo 

considerado na viga isostática. 

P é a força de pretensão 

flP é a auto-pretensão . 
e excentricidade do cabo em relação ao centro 

de gravidade da viga. 

Relacionam-se, a seguir, as verificações necessárias 

o dimensionamento de uma viga reforçada por 

tirantes. Salienta-se que estas verificações devem ser 

adequadas ao tipo de ponte (ferroviária e rodoviária) e as 

correspondentes normalizações: 

determinação do comprimen·to do tirante; 

cálculo de protensão; 

cálculo da auto-pretensão; 

verificação da resistência do tirante; 

verificação das tensões na viga para o estado em 

vazio e em serviço; 

verificação do consolo de ancoragem; 

verificação da flaF~agem local da mesa inferior para 

o estado em vazio; 

verificação da perda de estabilidade global da viga 

para o estado em serviço; 

verificação dos deslocamentos. 

Os ·tipos de fios r cabos e barras utilizados para a 

pretensão de vigas de aço são os mesmos utilizados no 

concreto pretendido. . 
As adaptações são necessárias somente nos consolos de 

ancoragem que devem ser detalhados, considerandc. os 

dispositivos de ancoragem; devidamente adaptados para o aço 
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e as limitações geométricas impostas pelos macacos de 

pretensão. 

Os coeficientes de minoração e majoração da força de 

pretensão também podem ser os adotados nas recomendações de 

cálculo para concreto pr~tendido. 

~ necessário ressal~ar somente os cuidados relativos à 

proteção destes cabos contra os efeitos da corrosão. Esta 

proteç~o deverá ser adequada a cada tipo de barra utilizada 

na pretensão. 

o sistema de pretensão com barras tipo Dywidag 

apresentam algumas vaE::.agens tais como 

ancoragem adaptados a consolos de aço~ 

manutenção e substituição. 

dispositivos 

facilidade 

V.6.4- Carga Equivalente para Pontes Ferroviárias 

de 

de 

Foram deduzidas no ítem anterior as expressões que 

permitem obter a força de pretensão e o regime de trabalho 

de vigas reforçadas por tirantes pretendidos. Apresenta-se, 

a seguir, alguns gráficos para obtenção da carga uniformente 

distribuída equivalente para as cargas móveis dos vários 

trens-tipo de pon-tes ferroviários. Esta carga equivalente 

produz numa dada seção da viga as mesmas solicitações 

provenientes do trem-tipo. 

Os valores da carga equivalente devem ser utilizadas 

como um dado preliminar para o ante-projeto e avaliação das 

tensões nos elementos estruturais. 

Os gráficos, apresentados a seguir, estão baseados nos 

carregamentos indicados na Norma Brasileira NBR- 7189 

"Cargas móveis para projeto estrutural de obras 

f'erroviárias '' que estabelece o trem-tipo ( TB) a serem 

utilizados em função do tipo da via férrea. 

A NBR-7189 es·tabelece as seguintes classes para o trem 

tipo: 
-TB-360: para ferrovias sujeitas a transporte de 

minério de ferro ou outros carregamentos equivalentes; 

-TB-270: para ferrovias sujeitas a transporte de carga 

geral; 
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-'l,B-240: para ser adotado somente na verificação de 

estabilidade e projeto de reforço de obras existentes; 

-TB-170: para vias sujeitas exclusivamente ao 

transpo~te de passageiros em regiões metropolitanas ou 

suburbanas; 

As caract"erísticas geométricas e cargas do trem tipo 

encontram-se abaixo apresentadas: (Figura V-15) 

Figura V-15 

r--· 

'l,B Q 

360 

270 

240 

170 

Caracterü;t:icas gerais trem tipo de pontes 

ferroviárias - NBR 7189 

'l'.ABELA 2 -· CARGAS DOS TRENS 'l'IPO 

-·- ---~·--~--

(kN) q(kN/m) q' ( kN/m) a (m) b (m) c ( m) 

360 120 20 1,00 2,00 2,00 

270 90 15 1,00 2,00 2,00 
-------- ---

240 80 15 1,00 2,00 2,00 
---~- --------

170 25 15 1,00 2,50 5,00 
···--·-------· 

A norma brasi.leira faculta, para o caso de verificação 

ou reforço de obras exjstentes a utilização do trem padrão 

operacional. Para o caso do reforço também é necessário que 

as verificações atendam a um dos trem-tipos regulamentad9s. 

A partir dos trens-tipo definidos na NBR-7189 é 

possível determinar a carga uniformemente dis·tribuída 
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equivalente que produz as mesmas solicitações para uma dada 

seção. 

Este procedimen·to permite simplificar o cálculo e, na 

fase de ante-projeto, determinar os valores da força 

de pretensão a aplicar em uma viga. 

Os gráficos apresentados abaixo representam o valor de 

carga equivalente para os vários trens-tipo considerando: 

-a carga equivalente corresponde ao carregamento móvel 

total, admitindo-se todos os vagões carregados; 

-apresenta-se a carga equivalente correspondente ao 

momento fletor nas seções da ponte (0 1 5L; 0,3L; O,lL) tendo 

estes comprimentos como referência o apoio,esquerdo; 

-a carga equivalente é função do vão da viga e da forma 

da linha de influência variando para cada seção transversal 

c::-nsiderada; 

i interessante ressaltar que o Prof. 5 Hermann Schulte 

apresenta este procedimen·to para os trens-tipo da antiga 

NB-7 em sua ap"'"'·H la intitulada '·'Pontes Metálicas 11 • 

CHRGfi r.J:S:TR!BUrtlfl E!HJIV!=llEN1 t 
TREI'HI'.J HH 70 

+ x=ü"'"5L u x=ü,3L ~ x=ü .. 1l 

li 
'I li 
li 
I! 

li 
li 
li 
i i 
I' li ,I 
jl 

1\ 
li 
I! 

ll 
\I 
li 

Figura V-16 - Carga distribuída equivalente TB-170 

5 -=-==-==-=c=-~----=--------,-=-c,-SCHULTT. 3.-. Y'-r:tes metálicas. São Paulo: Instituto 
Mackenzíe; s.d. 
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Figura V-17 - Carga distribuída equivalente TB-240 

CARGfl OiS ff~lBüHJH EUUl'JALENTE 

Figura V-18 - Carga distribuída equivalente TB-270 
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CA~t.;A DÍSlRI8UIDA Eí.1:mV}:JU:N1E 
TRE~ '-TIPO TB-3SO 

Figura V-19 - Carga dis-tribuída equivalente TB-360 

V.7- Conclusões 

A descrição f ID6S1UO que suscintaf dos principais 

procedimentos destinados ao reforço ou aumento da capacidade 

de pontes, apresentados neste capítulo, foi realizada no 

intuito de permitir ao leitor uma visão global de todas as 

principais soluções possíveis de serem adotadas. 

Pode-se concluir que os sistemas de reforços, 

anteriormente relatados (redução da carga permanente, viga 

mista, aumen·to da rigidez transversal, aumento da seção de 

elementos, alteração do esquema estático 1 utilização de 

cabos ou barras pretendidos) f destinados também a aumen-tar a 

capacidade das pon·tes deve ser tal que a solução adotada 

atenda as particularidades de cada projeto. 

É sempre in-teressante ressaltar que as experiências 

anteriores devem ser analisadas e avaliadas pois nem se~pre 

o melhor projeto idealizado na prancheta corresponde a 

melhor solução ao longo da vida útil da ponte. Vários 
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fracassos redundan-tes neste campo produziram outras tan-tas 

excelentes soluções e a 11 história" dessas recuperaçõcos deve 

ser necessariamente incorporada à formação dos engenheilos 

responsáveis pelo projeto e execuç~o de reforços em pontes. 

Pode-se ·também afirmar, com base em exemplos 

desenvolvi dos no Brasil e no mundo, que a alteração do 

esquema estático de uma ponte - em geral com o aumento do 

grau de hiperes·ta-ticidade - constitui o principal processo 

para o aumento da capacidade resistente. 

A utilização de elementos adicionais pretendidos como 

reforço estrutural também é uma excelente opção. Para o caso 

especifico das pontes metálicas é recomendável a utilização 

de barras nestes elementos, pois permitem ancoragens mais 

adequadas ao material aço, facilitando o detalhamento e 

execução des-tes nós. Apresentam maior facilidade na 

manutenção e tarnbém a possibilidade de retirada e 

reaplicação da pretensão 

exemplo. 

o sistema Dyvddag é um bom 

A experiência de outros paises tem demonstrado que a 

utilização de cabos ou cordoalhas como elementos pretendidos 

para o reforço de pontes de aço tem apresentado alguns 

aspectos negativos: exlgem maiores cuidados na proteção 

contra a corrosão e dificuldades na sua detecção; no caso de 

substi-tuição as dificul0.~des executivas são maiores assim 

como nos procedimentos da manutenção dos demais elementos da 

ponte. 

Concluindo, 

recuperação ou 

salienta-se mais uma vez que os estudos da 

aumen-to da capacidade de pontes deve 

considerar as particularidades de cada projeto, ser adequada 

as condições locais permitindo sua execução, ser adequada as 

limitações do tráfego e evidentemente, economicamente 

viável. 
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C~PrTULO VI 

AUSCULTAÇÃO E PROVAS DE CARGA 

VI.l- Preliminares 

A auscultação de uma estrutura têm como objetivos 

principais obter informaç 3S sobre o estado geral, o 

comportamento estrutur:.l ou a avaliação da segurança. 

Na falta de normalização específica sobre provas de 

carga em estruturas de aço, utilizar-se-á a Norma Brasileira 

NBR-9607, Prova de Carga em Estruturas de Concreto Armado e 

Pro tendido. A definição de Prova de Carga encontra -se no 

item 3.1 "Conjunto de atividades destinadas a analisar o 

desempenho de uma es·trutura através da medição e controle de 

efeitos causados pela aplicação de ações externas de 

intensidade e na·t-ctreza previamente estabelecidas". 

A realização de provas de carga em pontes metálicas e 

em especial nas pontes em operação, tem particularidades que 

serão discutidas a seguir. 

O principal objetivo a ser atingido na realização de 

provas de carga de pontes em operação é obter informações 

sobre o comportamento estático e o "caminhamento das 

cargas 11
• Os resultados obtidos auxiliam o calculista. na 

compreensão deste comportamento e permitem identificar 

possíveis 11 reservas de resistência 11 decorrentes das 

redundâncias in·ternas da estrutura e do comportamento 
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tridimensional, muitas vezes dificil de ser avaliado durante 

os procedimentos rotineiros de cálculo. 

Com a utilização dos computadores no cálculo estrutural 

e o conseq1..1sn·te avanço dos mé-todos anal i ticos (elementos 

finitos, elementos de contorno, processos matriciais), os 

cálculos dos esforços solicitantes passaram a ser realizados 

baseados em modelos mais próximos da realidade. Estes 

cálculos numéricos apresen-tam maior grau de "precisão". A 

importância da realização de provas de carga deriva da 

necessária identificação do real "caminhamento 

numa ponte para que a modelagem numérica 

das cargas 11 

seja mais 

representativa da es·trutura real. 
1 o Prof. A. S. Nml'lak r em seu artigo intitulado "Bridg~ 

Reliability Evaluation Using Load Testsn, expressa com 

extrema felicidade a necessidade da realização de provas de 

carga e sua importâJ.1sia. n ••• Os procedimen-tos correntes de 

análise estrutural para os cálculos de tensões e deformações 

em estruturas complexas são absolu-tamente corretos. 

Entretanto, os tes·tes incJ.icam que as pontes resistem aos 

carregamentos 

con.siderados 11
• 

por caminhos diferentes ce.queles 

As provas de carga realizadas em pontes com algum tipo 

de deterioração também fornecem subsidies quanto ao 

comportamento global da estrutura. Os resulta dos devem ser 

cuidadosamente avaliados pelo engenheiro calculista, pois 

problemas locais podem comprometer a segurança da estrutura. 

O carregamento - conjunto de ações externas - deve ser 

previamente definido para que nenhum dos estados limites 

úl·timos sejam atingidos nas provas de carga de pontes em 

operação. 

Pode-se dividir as provas de carga em duas categorias 

estática e dinâmica função do tipo de carregamento 

utilizado e dos resultados a serem obtidos. 

Estão apresentadas nos i·tens seguintes deste capi,tulo 

1--::-::-=::-:::-::-:::::=--::--,:;-----:=-=-::::=::-::=~--=---=-NOWAK, A. S. s TH./J.J(.l'fi:lBALA, T. Bridge 
Using Load Tests. Journal of 
ASCE, v.ll4, n.lO, p.2268-2279, 
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as principais técnicas utilizadas em ensaios 2 , os principais 

aparelhos de medição e comentários sobre algumas provas de 

carga realizadas pelo Laboratório de Estruturas-EESC e em 

outros países. 

VI.2- Preparação e Objetivos da Prova de Carga 

As etapas de preparação de uma prova de carga estão 

intimamente relacionadas com os objetivos a serem atingidos. 

Em geral, a realização de provas de carga está 

associada à 2 ., á.lise de comportamento estrutural das pontes 

que apresentam deterioração ou deficiências estruturais. 

Os altos cus-tos envolvidas na decisão· de substituir ou 

reparar uma ponte, quase sempre, justificam um plano de 

inspeção e verificação estrutural no qual a prova de carga 

está inserida. 

Por outro 

também envolve 

lado, 

custos 

a realização de 

elevados. Exige 

uma prova de carga 

a interrupção do 

(caso da ferrovia) tráfego, com o consequente custo direto 

ou indireto (rodovia). O programa de ensaio deve ser 

planejado adequadamen-te r assim como os estudos de 

viabilidade econômica. 

Em contrapartida aos aspectos financeiros alertados no 

parágrafo acima, os benefícios oriundos de um programa de 

ensaio em pontes são elevados. No contexto brasileiro, em 

particular na ferrovia, há a necessida~e de recuperação de 

inúmeras pontes. Existe uma grande quantidade de pon·tes com 

as mesmas características (fabricante, idade, tipologia 

estrutural, dimensões, etc.); este fato deve-se a época e ao 

processo construtivo utilizado na implantação da ferrovia 

(importação de pontes, utilização de vãos pré-determinados e 

adequação do traçado às pon·tes) . Portanto, os resull~ados 

obtidos não estão restritos a uma única ponte, podendo ser 

estendidos a várias. 

o programa para o ensaio em uma ponte deve ser 

2 
Utilizar-se-á ensaio e prova de carga de maneira 
indistinta. 
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executado com a máxima acuidade, envolvendo diretamente os 

engenheiros responsáveis pelo cálculo estrutural, os 

técnicos e engenheiros responsáveis pelo ensaio e os 

técnicos de operação e manutenção da ponte. 

Os principais pontos de um programa de ensaios - prova 

de carga - estão abaixo relacionados: 

inspeção preliminar da ponte para a preparação da 

prova de carga: esta inspeção preliminar deverá ser 

realizada para que todos os aspectos relativos à 

instrumentação sejam avaliados pela equipe responsável pela 

prova de carga. Entre os principais aspectos pode-se citar 

as condições locais, acesso aos pontos pre~iamente definidos 

para medições e as condições de trabalho. 

Nesta e·tapa, os cálculos referentes à estrutura da 

ponte e a definição das medições a serem efetuadas já 

deverão estar concluídos. É importante o trabalho conjunto 

do engenheiro calculista e dos técnicos responsáveis pela 

prova de carga. 

- definição do programa de medições: após a inspeção 

da ponte, os pontos de medição (deslocamentos, deformações, 

giros) deverão ser efetivamente definidos. As possíveis 

interferências 

aparelhos já 

fisícas 

deverão 

para 

estar 

a fixação 

equacionadas. 

e leitura dos 

Prepara-se um 

cronograma com as estimativas de horas a serem dispendidas 

na preparação dos pontos a serem instrumentados bem como a 

previsão da duração do ensaio em consonância cem os 

engenheiros responsáveis pelo tráfego sobre a ponte. 

equipamentos de medição: a equipe responsável pelo 

ensaio deverá definir os equipamentos de medição 

( defletômetros, clinômetros, sistemas de transferência de 

leituras, indicadores de deformação, termômetros, etc.) em 

função das medições a serem efetuadas e do tempo disponível 

para o ensaio. Os principais equipamentos utilizados em 

provas de carga estão apresentados no item VI.3 deste 

capítulo. 

- estudo das propriedades dos materiais: deverão ser 

realizados ensaios em laboratório de corpos de prova quando 

existirem dúvidas sobre as características mecânicas do aço 
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utilizado na ponte ou por exigência do calculista. 

Estes ensaios normalmente consistem na determinação do 

módulo de elasticidade, tensão de escoamento e ruptura 

ensaios mecânicos de corpos de prova padronizados e 

normalizados. Em outros casos é necessária a realização de 

ensaios específicos para determinação da composição química 

dos aços, test,es de soldabilidade, testes de dureza, etc .. 

os corpos de prova devem ser retirados de elementos 

estruturais representativos do tipo de aço estrutural da 

ponte. A escolha destes elementos deve ser feita de forma a 

não reduzir a capacidade última de barras que compõem o 

sistema estrutural principal da ponte. 

Quando há a necessidade de substituição de um elemento 

estrutural de·teriorado, os corpos de prova podem ser 

retirados deste elemento. 

- medições durante a realização de prova de carga: após 

a definição dos equipamentos a serem utilizados para a 

medição é necessário um planejamento detalhado para execução 

da prova de carga. 

Após este planejamento, o pessoal envolvido deve ser 

devidamente treinado a fim de executar as leituras dos 

aparelhos para maior confiabilidade das medições. 

As condições desfavoráveis à realização da prova de 

carga, associados ao período disponível de interrupção do 

tráfego exigem W.ll.a eficiente coordenação das operações pelo 

engenheiro responsável. Há a necessidade de um perfeito 

entrosamento do pessoal técnico 1 com definição clara e 

precisa das funções a serem exercidas por cada elemento da 

equipe. 

carregamentos: quanto as ações externas a serem 

aplicadas r convém tecer alguns comentários para as pontes 

ferroviárias e rodoviárias. 

Nas pontes rodoviárias utiliza-se como carga externa um 

ou mais caTninhões carregados com o peso total devidamente 

conhecido. 

o posicionamento deste 11 trem tipo de ensaio 11 deverá ser 

feito em função dos estudos prévios realizados pelo 

calculis·ta considerando o ·tipo de medição a ser efetuada. 
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É recomendável que o u1trem tipo de ensaio" seja 

posicionado de forma a se obter solicitações máximas nos 

elementos que es·tão sendo estudados. 

o posicionamento destes caminhões deve ser realizado 

com muita precisão de forma que seja possível interpretar as 

medidas de deslocamentos, defonnações em barras e giros 

obtidos e estabelecer as devidas correlações com os cálculos 

efetuados. 

Nas pontes ferroviárias utiliza-se uma composição 

especial como "trem tipo de ensaio", onde o peso das 

locomotivas e vagões são previamente conhecidos. 

o posicionamento deste 11 trem ti pq de ensaio 11 é 

facilitado no caso de pontes ferroviárias, pois, somente é 

necessária a verificação da posição de uma roda. Como no 

caso anterior, estará previamente definido procurando-se 

posicioná-lo para as solicitações máximas nos elementos 

analisados. Este procedimento é utilizado para carregamentos 

estáticos. 

O posicionamento do carregamento externo em uma ponte é 

um fator extremamente importante nos procedimentos de ensaio 

assim como o valor nominu.l do carregamento. A confiabilidade 

dos resultados obtidos está diretamente relacionada ao 

carregamento utilizado e seu posicionamento. 

Não é recomendável, no caso de pontes ferroviárias, a 

utilização de composições normais tendo em vista a grande 

variabilidade no peso de cada vagão e mesmo na distribuição 

por eixos. Dados de ensaios realizados na França para 

corr:posição de 100 vagões, indicaram variaçces da ordem de 

15% no peso ·total, lO% considerando uma fila de rodas e a 

considerável variação de 22% entre rodas de um mesmo eixo. 

Não é possível, na maioria dos casos, carregar a ponte 

de maneira incremen·tu.l em etapas de 

resultará em r e sul ta dos únicos de 

cargas 

medições 

solicitação máxima em um dado elemento da ponte. 

o que 

para a 

Recomenda-se a realização de medidas de deslocamentqs e 

deformações em todos os pontos analisados para as várias 

posições do carregamento. Obtém-se vários resultados de 

medições de deformações para o mesmo elemento estrutural 
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assim como deslocamentos de toda a estrutura. Este 

procedimento permitirá tnna melhor análise dos resultados e 

também minimizará possíveis erros de leitura que, 

evidentemente, não serão considerados. 

o tipo de carregamento a ser aplicado irá caracterizar 

a prova de carga: estática ou dinâmica. 

Na prova de carga estática a carga é obtida através do 

"trem tipo de ensaio 11 posicionado estaticamente sobre a 

ponte ou através de macacos hidráulicos apoiados em 

estruturas especiais. 

Na dinâmica, a carga utilizada pode ser o tráfego 

normal de veículos ou composições, veículos especiais ou 

mesmo excitadores mecânicos (motores dotados de eixos 

excêntricos). 

Comumente 1 uma prova 

dinâmicos ·tem como objetivo 

de carga 

determinar 

com carregamentos 

as características 

dinâmicas da ponte ( frequência natural, modo 

amortecimento). Estas informações também irão 

análise do comportamento de toda a estrutura 

de vibração, 

facilitar a 

ou de seus 

elementos quando submetidos às cargas cíclicas fator 

importante na análise da fadiga. 

A verificação de deformações em elementos 

estruturais de UJ.ll.a pon·t.e é realizada com frequência. Em 

alguns casos há necessidade de avaliar o comportamento de 

pontos específicos da estrutura. 

Na recuperação de elementos principais de uma ponte, 

por adição de novos elementos 01.1. pela utilização de barras 

pretendidas, é recomendável o acompanhamento das deformações 

no elemento exis·tente e no reforço. 

Estas medições permi·tem avaliar a distribuição da carga 

móvel entre ambos e também se são compatíveis com os 

calculados. 

O caso em que se aplica uma força externa, no elemento 

de reforço, de tal modo a gerar deformações da ordem de 

grandeza do elemento reforçado devido a carga permanente é 

um bom exemplo onde estas medições são extremamente 

importantes. 

A utilização de cabos como reforço estrutural é 

174 



relativamente comum em pontes. Recomenda-se o acompanhamen-to 

de medições da força aplicada (através de células de carga) 

e deformações do reforço e de outros elementos principais da 

ponte. 

VI. 3- Equipamentos de Hedição 

Os equipamentos a serem utilizados durante um ensaio 

estão diretamen-te relacionados ao tipo de estrutura a ser 

submetida à prova de carga, à precisão necessária ou 

desejável, duração das observações a serem realizadas e, 

evidentemente, aos custos diretos e indiretos destes 

equipamentos. 

A confiabilidade nas medições dependerá destes 

equipamentos e está diretamente relacionada ao grau de 

treinamento e experiência do pessoal técnico envolvido. 

VI. 3. l- Deslocamen-tos Lineares 

As medições ct~ deslocamentos lineares em ensaios de 

pontes são de extrema importância pela sua confiabilidade e 

também por permitir uma comparação do comportamento global 

da estrutura com os resul-tados teóricos. Os deslocamentos 

são utilizados para caracterizar o estado limite de 

utilização de uma estrutura. Os limites dos deslocamen-tos 

são expressos de forma clara nas principais normas 

técnicas. 

Os 

função 

equipamentos 

dos valores 

u.-tilizados 

a sere:::rl 

devem ser escolhidos em 

medidos: amplitude dos 

deslocamentos, ·tempo de observação 

medições. 

e precisão desejada das 

VI.3.l.l- Defletômetros ou Relógios Comparadores 

São instrumentos onde as medições de deslocamentos 

lineares são obtidas 

sistema de ampliação 

através de uma haste associada a um . 
do deslocamento, transformando-os em 

deslocamento angular de um ou mais ponteiros. 

A u·tilização destes defletômetros exige uma base fi1~a 
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na qual o aparelho é posicionado. A haste é colocada no 

ponto e:m. que se deseja medir os deslocamentos lineares. 

1-1uitas vezes u·tiliza-se um sistema de transferência do 

deslocamento - r•or exemplo :;m de fio de aço' tensionado por 

um peso 1 fixado no ponto de medida - para um ponto de fácil 

acesso ao operador. 

A sensibilidade destes aparelhos varia de O,l a O,OOlmm 

e o curso dos defletômetros comerciais pode chegar até 50mm. 

A Figura VI.l ilustra um relógio comparador e seu 

sistema interno. 

Figura VI.l- Esquema do relógio comparador 

VI. 3 .l. 2- Transdu·tores Indu·ti vos de Deslocamento 

São instrumentos que associam a variação da indutância 

elétrica ao deslocamen-to a ser medido através de indicadores 

próprios para tal associação. 

Basicamente, o transdutor associa o deslocamento a ser 

medido ao deslocamento de um núcleo ferromagnético disposto 

entre bobinas. A alteração da indutância será provocada pela 

movimentação da haste que contém o núcleo ferromagnético. A 

haste deve es·tar fixada no ponto em que se deseja efetu,ar a 

medida. 

Existem basicamente dois tipos comerciais de 

transdutores indutivos: 
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-L.V.D.T. (Linear V2riable Differential Transformer) 

Composto por um sistema de bobinas e núcleo 

ferromagnético, alimentado por corrente alternada, mede a 

variação de tensão que é associada ao deslocamento do núcleo 

(Figura VI.2); 

r NÚCLEO FERROMAGNÉTICO 

B061NA PRIMÁRIA\ /; í BOBINAS SECUNDÁRIAS 

~------'~\ P r?~----~ 

TENS;õ:o DE 
EXCIH.c.f.:o 

I A.C. l 

h ~ n 
v ~ I '1 

1--=~ Lj 
i' DESLOCAMENTO ., 

Vs- SINA~ DE 

SAlDA 

TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO - LVDT 

Figura VI.2- Esquema do t~:-ansdutor de deslocamento - L.V.D.T 

-JYI:eia ponte de vvheatstone: Núcleo ferromagnético e 

bobinas associados às resistências elétricas formando a meia 

ponte de m1.eatstone. o deslocamento é obtido pelas medidas 

da tensão entre as duas diagonais da ponte (Figura VI.3). 

NÚCLEO 

FERROMAGNÉ TI CO 

/. 
/ 

~BOBINAS 

/ 

5=: 
§_z __ ___,. c 

t DESLOCAMEIHO 

A 

~~-----------~~ 
Vs 

SINAL DE SAlDA 

D v - TENSÃO DE 
EXCITAÇÃO 

I A.CJ 

TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO - l/2 PONTE DE WHEATSTONE 

Figura VI. 3- Esquema. do t.ransdutor de deslocamento Tipo l/2 

ponte ds li'Jheats·tone 
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A própria 

transdu·tores 

necessidade 

transformar 

deslocamentos. 

de 

de 

a 

descrição de cada um dos 

deslocamen·tos permite concluir 

aparelhos indicadores que 

variação da indutância ou 

tipos de 

que há 

permitam 

tensão em 

Para ensaios no campo é preciso que estes aparelhos 

indicadores sejam portáteis e tenham seu funcionamento 

garantido à base de baterias. 

A sensibilidade da medida a ser efetuada dependerá da 

amplitude do deslocamento a ser medido e da qualidade do 

equipamento de aquisição de dados. 

VI.3.1.3- Medições Topográficas 

Medições topográficas são utilizadas em provas de carga 

de pontes quando não é possivel ou não é desejável obter 

deslocamentos por outros meios mais sensiveis. 

Os resultados obtidos topograficamente estão sujeitos a 

variações decorrentes do efeito da temperatura sobre os 

aparelhos e miras. Quando a ordem de grandeza dos 

deslocamentos são de alguns milimetros 1 a sensibilidade 

deste processo aproxima-se das leituras a serem efetuadas, o 

que limita sua 1.rtilização. 

A utilização de aparelhos com 

miras especiais, 

resultados mais 

por exemplo de 

confiáveis. Este 

maior 

invar, 

método 

deslocc.mentos é recomendável 

sensibilidade e 

permitem obter 

de medição de 

como avaliação 

preliminar para os ensaios da maioria das pontes existentes. 

VI.3.1.4- Leitura direta de réguas milimetradas 

Este método de avaliação dos deslocamentos consiste 

em leituras diretas de réguas milimetradas posicionadas na 

ponte, ·tendo como referência um fio de aço ou invar. 

O fio de referência deve ser posicionado externamente à 

ponte e estar submetido a uma tensão constante, por exemplo 

através de roldanas e pesos posicionados sobre os encontros 

ou pilares. 

Este processo de 

sujeito às variações 

leitura de deslocamentos também está 

de temperatura sobre as réguas e 
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vibrações na ponte o que pode acarretar variações nas 

leituras efetuadas. 

Com estas observações, conclui-se que a utilização 

deste método estará sujeita a erros que serão tão maiores 

quanto menor for a amplitude dos deslocamentos. Este é um 

método de simples navaliação" dos deslocamentos. 

VI.3.l.5- Vasos Comunicantes 

É possível obter medições de deslocamentos através da 

u·tilização de vasos comunicantes associados aos pontos de 

medida previamente definidos sobre a ponte. 

Este método permi·te obter sensibili~ade de décimos de 

milímetro. 

Um exemplo do mecanismo utilizando os vasos 

comunicantes está esquematizado na Figura VI. 4. Foi 

desenvolvi do pelo LNEC- Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil de Portugal e u:tilizado durante a execução e 

acompanhamento posterior da ponte da Arrabida. 

I I I I I I I I 11 ' 

A 

Figura VI. 4- Desenho esquemático do equipamento de medição 

de deslocamentos vasos comunicantes-

desenvolvidos pelo LNEC. 

Resumidamente; descreve-se o processo de funcionamento 

deste equipamento: 

-Reservatório El Fixo nas colunas Nível variável 

associado a um disposi·ti vo de leitura. 

-Reservatório B Fixo no ponto de leitura 

179 



(inicialmente no cimb:ramanto metálico e posteriormente nos 

arcos de conc,~eto) mantido com nível fixo através de 

extravasar. 

-0 movimento do reservatório B em relação ao A permite 

registrar o deslocamento do ponto medido. 

-A sensibilidade do dispositivo é de lmm. 

VI. 3. 2- Deslocamentos ... s.ngulares 

As medidas de deslocamentos angulares são de grande 

interesse quando se deseja conhecer o giro de um elemento 

estrutural ou de um apoio. 

Os resultados de deslocamentos angulares possibilitam 

ao calculista avaliar, por exemplo, a rigidez de uma ligação 

de vigas fletidas. Isto é de grande importância quando o 

tipo de detalhe classifica-se como uma ligação semi-rígida, 

permitindo um modelo de cálculo mais realista que a simples 

adoção de uma ligação articulada. 

Uma ou1:r:a situação possível consiste na avaliação do 

giro de um apoio (quer para pontes em treliças, quer para 

pontes em vigas). Os impedimentos produzidos por corrosão, 

atrito ou deformação excessiva do aoarelho de apoio podem 

acarretar um comportamento estrutural bastante distante do 

idealizado no cálculo. 

VI.3.2.l- Clinômetro de Bôlha 

O clinômetro de bôlha é um aparelho utilizado para 

medir deslocamentos angulares e consiste na associação do 

nivelamento de uma bôlha ao giro que ocorre no aparelho. 

A sensibilidade do aparelho é da ordem de um segundo 

de grau sexagesimal. Para a utilização destes aparelhos é 

recomendável a fixação de uma base de leitura, constituída 

de três apoios sobre o elemento estrutural possibilitando a 

retirada do aparelho e sua utilização em outros pontos 

através de leituras comparativas entre a posição inicia~ e a 

posição deslocada. 
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VI.3.2~2- Defletõmetros 

A utilização de defletõmetros permite avaliar o 

deslocamento angular a·través do medidas de deslocamentos 

lineares, em pontos pre'liamente estudados, a uma distância 

conhecid2 do centro de rotação (mesmo que teórico) do 

elemento. 

o giro é calculado através da associação da tangente do 

ângulo, obtido pela di visão do deslocamento linear medido 

pela distância entre este e o centro de rotação do elemento. 

Cabe ressaltar que estes resultados são razoáveis para 

pequenos deslocamentos admitindo-se a possibilidade de 

associar o ângulo à sua tangente. 

VI. 3 . 3- :tviedidas de nef armações 

A medição de deformações em elementos de uma estrutura, 

em particular as pon·tes, é de grande interesse. Permite 

avaliar com precisão acei-tável o comportamento local quando 

a estrutura é solicitada por um carregamento conhec~do. 

As medidas de deformações fornecem subsídios 

consideráveis aos engenheiros calculistas no esclarecimento 

do estado de deformação de partes da estrutura analisada. É 

possível também uma avaliação das tensões através da 

associação do comportamento tensão-deformação do material ao 

elemento permi t:indo compará -las aos modelos ts:Sricos 

utilizado!"'. 

Pode-se dizer que as medidas de deformações fornecem 

resultados localizados do estado de deformação 1 

possibilitando um melhor conhecimento do comportamento do 

elemento estrutural analisado ou detectando possíveis 

defeitos ou anomalias. 

Para o caso específico do aço, o comportamento tensão

deformação é conhecido, o que permite uma razoável avaliação 

das tensões. 

Admitindo o comportamento elástico, é possível estimar 

as tensões supondo a linearidade da relação 

tensão-deformação, portanto: 
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cr = E s onde E módulo da elasticidade 

s = deformação medida 

Na análise dos resultados da medição de deformações é 

necessário considerar as particularidades do aço entre 

elas as imperfeições micro-estruturais e 

residuais que podem alterar o comportamento 

tensão-deformação, antes de ser atingida a 

caracteriza o escoamento. 

as tensões 

linear da 

tensão que 

As tensões residuais, também denominadas de 

auto-tensões, estão presentes em todos os perfis de aço e 

são auto-equilibradas na seção transversai. 

Estas tensões 

utilizado (laminação 

soldados, etc). 

o aparecimento 

laminados a quente 

dependem do processo 

a quente, laminação 

de fabricação 

a frio, perfis 

das tensões residuais nos perfis 

ou soldados são decorrentes do 

resfriamento diferenciado das partes que compõem o perfil. 

Nos perfis laminados a frio, estas tensões são 

decorrentes do rearranjo mecânico deste tipo de laminação. 

A distribuição das tensões residuais varia para cada 

ponto do perfil, portanto, para cada tipo de solitação 

pode-se ter um comportamento diferente tensão-deformação. 

As imperfeições micro-estruturais são devidas 

principalmente aos defeitos no arranjo cristalino do aço 

gerados no processo siderúrgico. 

Portanto, na análise dos resultados das deformações de 

uma prova de carga é necessário verificar a linearidade dos 

resultados antes de ser es~imada a tensão ( cr = Es ). 

É recomendável efei::''ar várias medidas de deformação 

para o ponto analisado com ações externas diferentes. 

A título de exemplo 1 a Figura VI.5 1 reproduz as tensões 

residuais medidas 3 para perfis tipo HE 200 laminado. 

3 
Ballio_, G. Hazzolani_, F. Struture in Acciaío; 

1988,779p. 
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MESA SUPERIOR 

UJ/ cm 2 

-151, 

-10 l' 
-5 

10 
_) 

Tensões residuais

Perfil laminado 

15 15 10 5 -5 -10 -15 

H:rr 
::JL 

15 kN/cm 2 

10 ' 

\ 5 

o 

\ -5 

-10 

-15 

' 

MESA INFERIOR 

' 

ALMA 

Figura VI. 5- Distribuição das tensões residuais num perfil 

HE 200 

2 A título de exemplo, a NBR-8800 adota ll,5 k.Njcm para 

a tensão residual de perfis laminados a quente para o 

dimensionamento de elementos. 

A sensibilidade necessária dos equipamentos destinados 

a medições de deformação faz com que os cuidados em sua 

operação, bem como a eliminação de efeitos parasitas, sejam 

extremamente importantes. 

o controle dos efeitos da temperatura, para o caso das 

estruturas metálicas, cons·ti tui o fator principal a ser 

observado durante a execuçã~ das medidas de deformações. Nas 

provas de carga este efeito sobre os aparelhos de medição 

pode afetar consideravelmente os resultados obtidos. 

As medidas de deformações efetuadas numa 

carga irão fornecer resultados localizados, 

prova de 

ou seja, 

deformações no ponto analisado. Os resultados obtidos 

estarão sujeitos aos aspectos particulares da localização do 
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ponto instrumentado em relação a toda estrutura. A 

concentração de deformações pode ocorrer devido ao 

posicionamento do carregamento 

aspecto. deterioração como 

ou por 

uma 

qualquer 

corrosão 

outro 

local, 

afrouxamento de ligações, etc., podem alterar as deformações 

medidas. A presença de parafusos, rebites ou soldas próximos 

da seção instrumen·tada deve sr-r avaliada para evitar 

possíveis concentrações de deformação. 

A seguir, descreve-se os principais 

destinados às medidas de deformações. 

VI.3.3.1- Extensômetros Mecânicos 

equipamentos 

Este equipamen·to consiste em um amplificador mecânico 

de deslocamentos entre dois pontos previamente marcados na 

estrutura (base de leitura). São efetuadas leituras antes e 

após o carregamento sendo a deformação do elemento naquele 

ponto, a subtração destas leituras di vi di do pela base de 

leitura. Existem dois tipos geralmente utilizados: 

-fixo: permanece fixo durante a realização da prova de 

carga ind.:i -::ando continuamente a deformação da barra 

analisada. 

Os equipamentos mais comuns têm como base de leitura 10 

e 20mm. A menor leitura o,orosmm resulta na sensibilidade do 

aparelho de 0,00008 e 0,00004 respectivamente para as bases 

acima indicadas, o que corresponde a tensões, para o caso do 

aço, de 1,64 kNjcm2 e de 0,82 kNjcm2 (E=20.500kNjcm 2
). 

-removível: como o próprio nome indica, trata-se de um 

equipamento que só é utilizado durante a execução da 

leitura. Pode ser utilizado em vários pontos de medição. 

As bases de leitura são previamente marcadas na 

estrutura (existem dois tipos: puncionamento ou fixação de 

esferas de aço), onde o aparelho deverá ser posicionado. A 

Figura VI. 6 exemplif ica o detalhe da base de leitura e um 

esquema do equipamento. 
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TENSOTAST HUGGENBERGER 

a b c 

' i I FIXAÇÃO 

~,,\ 
PONTO DE CONT."- TO ~-)''---o']\_ PONTO ~E CONTA TO 

FIXO \ / MOVEL 

DA BASE DE MEDIDA 

'v 

Figura VI.6- Esquema de um extensômetro mecânico removível e 

os tipos de marcação da base de leitura. 

Etapas de operação do ex-tensômetro mecânico removível: 

-fixação ou marcação da base de leitura; 

-leitura no rslógio comparador posicionado na base de 

leitura com a estrutura descarregada. Esta leitura passa a 

ser a referência inicial; 

-leitura 

carregada; 

do relógio comparador após a estrutura 

-a deformação do elemento medido é a diferença entre a 

leitura final e a de referência, respeitadas as 

transformações de deslocamento em deformações (dimensões da 

base de leitura). 

Existem vários modelos de extensômetros mecânicos, e a 

sensibilidade dependerá de cada aparelho. o modelo 

disponível no Laboratório de Estruturas da EESC é do tipo 

TENSOSTAT com sensibilidade do relógio comDarador de O,OOlmm 

e base de lei·tura de 20,50 ou lOOmm. A tabela, a seguir, 

apresenta os valores das deformações passíveis de serem 

medidas (sensibilidade) e as correspondentes tensões. 
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TABELA VI-l 

I EXTENSÔMETRO MECÂNICO 
TENSOTAST 

SENSIBILIDADE = O,OOlmm 

Base de Unldade 
leitura Deformações de tensão (*) 

2 (mm) k.Njcm 

20 0,00005 1,01 

50 0,00002 0,41 

100 0,00001 0,21 

( *) Nota: Estimativa a partir de 2 E = 20.500 k.Njcm e 

comportamento linear tensão x deformação 

·A observação da Tabela VI .1 permite concluir que a 

operação do extensôm.etro mecânico removível exige mui·tos 

cuidados, treinamen·to e principalmente atenção do operador. 

A confiabilidade dos resultados obtidos envolverá a 

operação do equipamento de maneira adequada. Para provas de 

carga em estruturas existentes, as leituras são extremamente 

dificultadas pelas condições em que o operador as efetua e 1 

mui tas vezes, pela di f iculd~' de de acesso ao ponto medido. 

outro aspecto a ser observado quanto à confiabilidade 

de resultados é a ordem de grandeza das deformações a serem 

medidas. Quando estas são próximas da sensibilidade do 

aparelho (poucas divisões no relógio) a influência do erro 

de operação é acentuado. 

O efeito da variaç;ão da temperatura sobre o aparelho é 

minimizado com leituras de uma base especial de ínvar antes 

de cada operação. Este procedimento permite corrigir cs 

efeitos de possíveis variações de temperatura nos elementos 

que compõem o aparelho. A influência destas variações sobre 

o ínvar é desprezível. 

VI.3.3.2- Extensômetros Elétricos de Resistência 

O extensômetro 'J_étrico de resistência é um instrumento 

extremamente eficiente para medição de deformações em 
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estruturas. As principais vantagens são a versatilidade 

traduzida pelo seu pequeno ·tamanho, elevada sensibilidade e 

possibilidade de monitoramento a distância. Permite medidas 

de deformação para carregamentos estáticos e dinâmicos. 

o extensômetro elétrico de resistência tem seu 

fu.ncionamento basec.do na variação da 

pro~,ocada pela deformação em um 

palavras, a variação de tamanho um 

resistência elétrica 

condutor. Em outras 

condutor possibilita 

avaliar sua d.eformaçã.o a partir de medidas de resistência 

elétrica, an·tes e durante a ação que provoca sua deformação, 

comparando-as. 

A medição a ser efetuada e~tá baseada na 

proporcionalidade entre a resistência elétrica do condutor e 

seu comprimento, e a expressão apresentada a seguir, traduz 

algebricamen·te o exposto acima: 

li. R 
---=Ke 

R 
onde: 

li.R - var~ação da resistência provocada pela deform~;ão 

do condutor 

R resistência medida na posição indeformada 

K constante do extensômetro 

e deformação 

É necessário um equipamento especialmente projetado 

para medir a variação da resistência elétrica e associá-la a 

deformação do extensômetro. O extensômetro elétrico deve 

estar fixado na superfície da peça onde deseja-se efetuar a 

medida de deformação. 

Em geral 1 o extensômetro elétrico é constituído de um 

fio de liga metálica em forma de espiral ou um semi 

condutor, fixado em uma base de plástico ou papel para 

facilitar sua manipulação. Na Figura VI.7 estão apresentados 

alguns tipos de extensômetros elétricos de resistência. 
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EXTENSÕMETROS ELÉTRICOS DE RESISTÊNCIA- EXEMPLOS 

1) UNIAXIAL 

----~~~~í------
4) ROSETA T 190•) 

21 ROSETA T { 90°- SOBREPOSTO l 

51 ROSETA RETANGULAR 

3) ROSETA RETANGULAR 

I SOBREPOSTO l 

6l ROSETA DELTA 1120°) 

Figura VI.7- Exemplos de extensômetros elétricos de 

resistência 

A sensibilidade obtida, utilizando-se extensômetro 

elétrico de resistência, irá depender do equipamento de 

leitura. Para os aparelhos comercializados, a sensibilidade 

corresponde a. uma deformaçào ( s) de 1 x 10-
6

• 

A fixaçào do extensômetro ao elemento estrutural deve 

ser realizada de maneira cuidadosa. O desempenho e precisào 

da medida estarão relacionados a esta fixaçào. Deve-se 

também protege-lo adequadamente contra a umidade. A variação 

de temperatura e o efeito da umidade são fatores que podem 

resultar em alterações nas medições. 

Para o caso específico do aço, os passos recomendáveis 

para a fixação do extensômetro elétrico de resistência sào 

os seguintes: 

-Limpeza da superfície: deve-se retirar toda a pintura 

e impurezas até ser atin;_r-Ldo o me·tal base. Utilizam-se lixas 

manuais, 

efetua-se 

escovas mecânicas 

limpeza da 

ou jateamento. 

superfície com 

A 

um 

seg,uir, 

solven·te 

(normalmente triclore·tileno) para retirada da gordura e 

outras impurezas; 
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-Fixação do ex·tensôme·tro: utilizam-se adesivos 

específicos para fixação. Cuidados especiais devem ser 

tomados na manipulação, evitando-se o contato direto com a 

superfície já limpa ou com o extensômetro. Os principais 

adesivos utilizados são: 

a) a base de nitrocelulose: indicado para 

extensômetros com base de papel; 

b) a base de epoxi: os que apresentam melhores 

resultados quanto à fixação, porém sua utilização é difícil 

e requer um período de tempo para a cura do adesivo; 

c) a base de cianoacrilato: apresentam bons 

resultados e com uma cura rápida (alguns minutos). É 

recomendável para ensaios no campo. Apresenta, porém, rápida 

deterioração com o tempo; 

d) a base de cerâmicas: indicados para altas 

temperaturas exigindo uma cura com temperaturas também 

elevadas e controladas. Utilizado somente em Laboratórios. 

Proteção dos extensômetros: a proteção dos 

extensômetros contra a umidade e choques mecânicos é 

necessária. Utiliza-se uma camada de cera sobre esta uma 

camada de borracha sintética (ou massa de calafetar) 1 uma 

chapa fina de alumínio e por último uma outra camada de 

borracha sintética. A Figura VI.8 reproduz esquematicamente 

esta proteção. 

BORRAC!-\f 
SI NTÉT I Cl-1 

CERA../ 

I 
.~/" . /~-~~~~- . 

/_ C:XT i NSOMETRO ELETRICO 
DE RESISTÊNCIA 

Figura VI.8- Esquema da proteção de extensômetros elétricos 

de resistência 

A proteção 

provas de carga 

acima descri ta deve ser utilizada para as 

de longa duração ou se os extensômetros 

elétricos estiverem em contato com água. Para as provas de 
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carga de curta duração ou ensaios em laboratório pode-se 

utilizar somente a cêra e uma camada de borracha sintética. 

Ligação do extensômetro: após a fixação do 

extensômetro elétrico de resistência, os terminais são 

ligados a cabos com proteção blindada (evita possíveis 

interferências). Estes cabos são ligados aos equipamentos de 

medição (caixas comutadoras ou diretamente a indicadores de 

deformação). 

A maioria dos equipamentos indicadores de deformação 

para extensômetros elétricos de resistência utiliza a ponte 

de Wheatstone. A Figura VI. 9 ilustra esquematicamente a 

montagem da ponte Wheatstone (1/4 da ponte). 

c 

R h, 
4 

V 5 - SINAL DE SAl DA 

V- TUlSÃO DE 

0 EXCITAÇÃO 

(1\C ou DC l 

L'.Rl 
-R-= kS 

l 

l/4 DE PONTE DE WHEATSTONE 

Figura VI.9- Esquema da ponte de Wheatstone - 1/4 da p0nte 

Descrição de 1/4 de ponte: o extensômetro associa-se a 

três resistores internos ao aparelho. Uma diagonal da ponte 

é excitada com uma tensão (V) , contínua ou alternada e na 

outra diagonal é feita a leii:::ura da tensão (V ) • A variacão s > 

~V é proporcional à deformação ocorrida no extensômetro. 
s 

a variação de temperatura no Nesta 

extensôme·tro 

montagem, 

elétrico não é compensada ou eliminada, 

portanto 1 não é recomendável sua utilização no campo. 
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A 

---------~-,.., 

V 5 - SINAL DE SAÍDA 

V-TENSÃO DE 

EXCITAÇÃO 

.li R 
--

2 = kS R 2 2 

l/2 PONTE DE WHEATSTONE 

Figura VI.10- Esquema da ponte de Wheatstone - 1/2 ponte 

Descrição da 1/2 ponte: são utilizados dois 

extensômetros elétricos dispostos de forma adjacente na 

ponte de Wheatstone. Um é fixado no elemento estrutural 

chamado de ativo e o cu.tro fixado numa peça do mesmo 

material r;'o elemento ensaiado (aço, concreto, etc. ) sem 

nenhuma solicitação (um pedaço de perfil, por exemplo). Este 

extensômetro é chamado de compensador (passivo). 

A maneira de excitação da ponte e sua leitura no 

indicador é similar a anterior. O efeito da temperatura será 

compensado pois ela afetará os dois extensômetros, ativo e 

passivo, o que irá eliminar este efeito parasita na leitura 

!J. v . 
s 

~ recomendável, portanto, que o elemento não estrutural 

que contém o compensador de temperatura (extensômetro 

passivo) esteja posicionado próximo d-, extensômetro a·tivo 

para que ocorra a mesma variação de temperatura. 

Esta mon·tagem é normalmente utilizada em ensaios de 

campo. É também utilizada em laboratório. 
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8 

A 

~V~TE'<SM P' 
EXCITAÇAO 

c 
-------- --~--~ 

VS- SINAL DE SAÍDA 

PONTE COMPLETA DE WHEATSTONE 

Figura VI.ll- Esquema da ponte completa de Wheatstone 

Descrição da ponte completa: são utilizados quatro 

extensômetros, um em cada "braço" da ponte, conforme o 

indicado na Figura VI.ll. As medidas de deformação são 

obtidas pela soma algébrica de todas as deformações. Esta 

montagem é recomemdável na execução de células de carga não 

sendo utilizada normalmente em ensaios. 

Os indicadores de deformação são basicamente c~2 dois 

tipos: leitura direta e leitura indireta. 

O indicador de leitura direta que possui uma fonte 

alimentadora da ponte de Wheatstone, um circuito de 

balanceamento para zerar a tensão de saída, um amplificador, 

um demodulador (para fonte de corrente alternada) e um 

indicador analógico ou digital que irá fornecer a leitura do 

extensômetro. (Figura VI.l2) 

CIRCUITO DE 
\BALANCEAMENTO 

R, ~I ~~J 
R Rc rp 

DEMODULADOR 

o 0 
INDICADOR 

APARELHO DE LEITURA DIRETA 

Figura VI.l2- Esquema do indicador de deformações -

leitura direta. 
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O indicador de leitura indireta possui basicamente uma 

fonte alimentadora, uma ponte de Wheatstone interna ao 

aparelho a qual está associado um circuito de balanceamento 

para zerar a tensão de saída, um amplificador e um 

demodulador àe saída da tensão e um galvanômetro para 

indicar a diferença de tensão. (Figura VI.l3) 

PONTE A SER 
MEDIDA 

FONTE DE 
REFERÊNCIA 

APARELHO DE LEITURA INDIRETA 

Figura VI.l3- Esquema do indicador de deformações 

Leitura indireta. 

A principal diferença entre os dois tipos consiste que 

neste último 1 há a presença da ponte interna de Wheatstone. 

A principal vantagem decorre do fato que o sistema está 

baseado na comparação de uma ponte interna e outra externa 

aumentando a confiabilidade e estabilidade nas leituras, 

independente da ~ante de alimentação. 

VI.3.3.3- Outros Dispositivos de Medição de Deformações 

Existem o1..rt:·::--Js métodos ou aparelhos para medir ou 

avaliar as deformações. São menos utilizados quer no campo 1 

quer em laboratórios. Pode-se destacar extensômetros 

óticos, extensômetros elétricos capacitivos, etc., cujo 

funcionamento e aplicações podem ser obtidos na bibliografia 

especializada. 

Existem também equipamentos para medidas de deform~ção 

mais modernos que utilizam câmaras de vídeo especiais e raio 

laser. 

Há também sis-temas de aquisição de dados bastante 
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complexos que permitem o monitoramento de 

deslocamentos de estruturas. A transmissão 

coletadas é então enviada para computadores 

deformações e 

das medidas 

no local da 

estrutura ensaiada ou mesmo para outros locais, com a 

ligação feita via sinal telefônico ou de micro-ondas. 

VI.4- Análise dos Resultados 

Normalmente, a análise dos resultados obtidos er;1 provas 

de carga é realizada comparando-os aos modelos teóricos 

utilizados para o cálculo. 

Alguns cuidados devem ser tomados na. interpretação dos 

resultados obtidos e estão comentados a seguir. 

Geralmente os resultados de deslocamentos e deformações 

são inferiores aos valores calculados. Isto ocorre devido a 

uma série de aspectos relacionados ao comportamento da ponte 

e ao esquema de cálculo utilizado, que mui tas vezes não 

reproduz o ncomportamento real 11 da estrutura ou o 

"caminhamento das cargas 11
• 

Entre estes aspectos podemos destacar: 

a redundância estrutural advinda de ligações 

semi-rigidas, redistribuição das cargas através do sistema 

de contraventamento, etc.; 

ligações cujo comportamento não é uma simples 

articulação, embora assim considerada no cálculo; 

impedimen·to de deslocamentos e rotações nos 

aparelhos de apoio que altera o esquema estático. A 

redistribuição das deformações pode ser de maneira 

diferente da idealizada; 

a contribuição das lajes de concreto na 

redistribuição das cargas; 

o comportamento conjunto de longarinas e 

transversinas dis·tribui os 11 carregamentos 11 de maneira 

diferente da normalmente idealizada; 

a presença da deterioração ( corrosãq de 

elementos, não linearidade de barras, afrouxamento de 

ligações) pode redistribuir as deformações de maneira muito 

diferente do modelo teórico; 
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o modelo de cálculo utilizado nem sempre é 

representativo da estrutura da ponte. As considerações na 

vinculação dos elementos, o tipo de carregamento utilizado e 

sua distribuição nos elementos estruturais não são 

devidamente 11 reproduzidos 11 no modelo de cálculo; 

A confiabilidade das medições efetuadas está 

diretamente relacionada aos equipamentos utilizados e a 

experiência da equipe responsável pelas medições. Podemos 

destacar alguns aspectos sobre as medições efetuadas: 

os resultados dos deslocamentos são bastante 

confiáveis permi-tindo uma boa avaliação do comportamento 

global da estrutura. É possível estabeler pomparações com os 

resultados teóricos; 

as medições de deformações, 

avaliação localizada do comportamento 

instrumentado, devem ser realizadas em 

que fornecem uma 

de cada elemento 

vários pontos da 

seção analisada, de forma a gerar uma série de resultados. 

O tipo de equipamento utilizado (extensômetros 

mecânicos, elétricos de resistência) associado a sua 

sensibilidade e à amplitude da leitura é fator determinante 

no grau de confiabilidade dos resultados; 

a análise do comportamento do elemento em que as 

deformações são medidas deve ser cuidadosa. A existência de 

deformações parasitas (efeito da temperatura sobre os 

equipamentos r deformação por flexão em barras 

localizada 

elemento, 

para solicitações 

distribuição de 

axiais, corrosão 

deformações do 

idealizadas 

alterando a 

etc.) podem 

conduzir a resultados algumas vezes inexplicáveis; 

a avaliação correta do trem tipo de ensaio 1 seu 

peso, dimensão e posicionamento é também responsável pela 

qualidade dos resultados obtidos. 

A análise ·teórica_ da ponte ensaiada deve reproduzir as 

condições reais em que esta se apresenta observando que: 

- o modelo estático deve reproduzir as condições 

de vinculação, ligações semi -rígidas 1 continuidade, de 

longarinas, etc. 

a distribuição dos carregamentos pelos elementos 

estruturais seja de forma a reproduzir o fenômeno real; 
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- a redução de seção de elementos corroídos seja 

considerada; 

d) a reprodução das deformações iniciais de 

elementos ou de deslocamentos já existentes na estrutura. 

Ressalta-se que a maioria das considerações aqui 

citadas são relativas a pontes que encontram-se em 

utilização. Nestas provas de carga é utilizado o "trem tipo 

de ensaio" que não deve provocar deformações plásticas. 

Para as provas de carga onde o objetivo é determinar o 

estado limite último da ponte o carregamento será tal que a 

ruína desta é atingida, portanto não se_ndo possível seu 

reaproveitamento. A maioria destes ensaios são realizados em 

pon·tes que serão desa·tivadas. Um ensaio para verificação do 

estado limite último, exigirá cuidados especiais quanto aos 

instrumentos de medição a serem utilizados (por exemplo, 

extensômetros elétricos de resistência que permitam grandes 

deformações 1 etc. ) . O planejamento da prova de carga deve 

garantir a segurança da equipe responsável pelo ensaio. 

A análise teórica deve considerar a plastificação de 

seções como taw~ém sua redistribuição, de forma a permitir o 

monitoramento dos resul·tados e ·também sua comparação com o 

modelo teórico. 

É muito difícil estabelecer parâmetros gerais que 

considerem valores relativos limites entre os obtidos nos 

ensaios deformações ou deslocamentos - e os teóricos. A 

tipologia estrutural da ponte, condições de utilização, vida 

da estrutura, grau de deterioração são alguns dos principais 

fatores que influenciam os resultados. 

É conveniente que cada análise 

particularidades de cada ponte bem como 

equipamen·tos utilizados nas 

responsabilidade do en:;;enheiro 

provas de 

calculista 

considere 

as condições 

carga. É 

a depuração 

as 

e 

de 

dos 

resultados correlacionando-os ao método teórico utilizado. 

outro aspecto a destacar, refere-se ao grau, de 

importância do elemento analisado que definirá parâmetros 

para a análise dos resultados. 
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VI.5- Exemplos de Provas de Carga 

A importância da realização de provas de carga em 

pontes já foi discutida nos itens anteriores deste capítulo. 

Sua realização envolve despesas consideráveis e 

justifica-se, após um estudo adequado da relação 

custo-benefício ou quando inserida num plano de estudos, 

cujos resultados servirão para nortear especificações de 

normas técnicas. 

Os resultados auferidos em provas de carga, desde que 

devidamente planejadas 1 extrapolam o objetivo inicial de 

"responder" aos engenheiros calculistas, as dúvidas 

ponte. relativas ao comportamen·to estrutural de uma 

Consti·tui-se, no entanto numa fonte de informações preciosas 

para o desenvolvimento da técnica do cálculo estrutural. 

A norma americana para o cálculo de pontes rodoviárias 

Standard Specifica·tion for Highway Bridges - AASHT04 

referência obrigatória para qualquer estudo ou 

dimensionamen·to de pontes rodoviárias, possui dois Comitês 

específicos para as recomendações técnicas de execução e 

avaliação de resultados de prova de carga que são o 

Subcomitê no. 4 Stc..tic Field Tests e o Comitê A2C05 

Dynamics and Field Testing of Bridges. 

As preocupações dos membros que compõem estes Comitês 

estão manifes·tadas em vários artigos onde enfatizam a 

necessidade de programas de ensaio de pontes, que envolvam 

as várias ·tipologias estru·turais. Recomendam também que não 

se limite a provas de carga no regime de utilização, mas 

também no estado limite último. 

É interessante ressaltar o trabalho do Prof. Conrad P. 

Heins Jr. 5 (University of l,ii:aryland) e do Eng. Charles G. 

4 ---------------------------------

5 

AASHTO Standard Specificatíon for Highrtray Bridges-' 1981; 
Interim Specification; New York; Association of State 
Highway and Transportation Officials. 

HEINS JR.-" C.P. y GA.L.Al:fBOS-' C. F. Highway bridge field tests 
in the United States-'1948-1970. Public Roads-' v.36 7 

n.12; p.271-291-' Feb. 1972 
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Galarnbos (Federal Highway Administration) que no artigo 

intitulado "High'Vvay Bridge Field Test in The Uni ted States, 

1948-70" relacionaram todas as principais provas de carga e 

ensaios realizados em pontes rodoviárias nos EUA entre 1948 

a 1970. Neste artigo encontram-se também informações das 

principais características de cada ponte, tipo de prova de 

carga realizada, ano e a referência bibliográfica específica 

de cada caso citado. 

Vários pesquisadores também sugerem a 

provas de carga devido a importância dos 

estimativa da vida útil das pontes existentes. 

realização 

resultados 

de 

na 

Estas informações são muito valios~s principalmente 

devido ao alto custo envolvido direta e indiretamente na 

recuperação ou subst~tuição de pontes. 

O número aproximado de 482. 000 pontes rodoviárias nos 

EUA, com vários materiais e tipologias estruturais, 

demonstra a importância destes estudos e reflete as 

preocupações dos pesquisadores sobre a vida útil das pontes. 

Pode-se ressal·tar também, o trabalho desenvolvido pelo 

Ministério de Transportes e Comunicações de Ontário, onde 

dez pontes são testadas por ano. Este programa de ensaios, 

abrange várias tipologias e materiais com o objetivo 

principal de determinar a capacidade resistente de algumas 

das 13.000 pontes exjstentes naquela província do Canadá. 

VI.5.1- Provas de carga - Estado Limite Último 

As provas de carga em pontes no estado limite último, 

(carregamentos que conduzem a estrutura à ruína) são 

extremamente raras pois, evidentemente, a ponte não poderá 

ser mais utilizada. 

Na bibliografia pesquisada, destacam-se dois trabalhos 

sobre este tipo de ensaio no qual as 

estavam localizadas em áreas que seriam 

construção de barragens. 

pontes ensaiadas 

inundadas com a 

Apresenta-ser uma rápida descrição destes ensaios. 
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Ponte em treliça - Estado de Iowa - EUA 

Prof. Wallace W. Sanders6 

Características das Pontes: 

-4 vãos de 50,28m; 

-ponte em treliça, ligações com pinos; 

-material: ferro fundido e aço; 

-ano de construção (1909); 

-tabuleiro de madeira; 

-ano de ensaio (1975); 

Ensaio do estado limite último de quatro tabuleiros 

de pon-tes - Estado do Tenesse - EpA 

Prof. Edvvin G. Burd.ette 7 e David W. Goodpasture 

Características das Pontes: 

-Ponte 1: 

-Quatro vãos de 21,35m- 27,45m- 27,45m- 21,35m, 

contínua; 

-Viga mista, aço ASTM A-36; 

-Ano de cons·trução: 1963: 

-Ponte 2: 

-Viga simplesmente apoiada, vão de 20,l3m; 

-Vic;as de concreto pretendido pré-moldados; 

-Tabuleiro moldado 11 in loco"; 

-Ano de construção: 1963; 

-Ponte 3: 

-Vigas simplesmen·te apoiadas 1 vão de 15, 25m; 

-Concreto armado, vigas T e tabuleiro moldados "in 

loco 11 ; 

-Ano de construção: 1938; 

-Ponte 4: 

-Três vãos de l3 1 725m- l8,30m- 13,725m em viga de 

aço contínua; 

6 SANDERS JR. ~ W. I!T. et alíi Ultímate load test of truss 
bridge floor system. Journal of the Strutural Dívísíon 
ASCE_, v.102_, n.7_, p.1383-1398_, JulyJ 1976 

7 BURDETTE_, E. G. ; GOODPASTURE_, D. 1!T. _, Comparisíon of 
mesured and computed ultímate strenghts of four Híghway 
Bridges. Hígl1r.ray Researcl1 Record, n. 382~ p. 38-49, 1972 
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-Tabuleiro ~e concreto armado simplesmente apoiado 

nas vigas; 

-Ano de const~ução: 1956; 

Programa dos Ensaios: 

-Ensaio do tabuleiro e longarinas; 

-Determinação dos estados limites últimos; 
,_., -- . ._omparaçao entre os resultados obtidos, 

teóricos e normalização. 

modelos 

A descrição mais aprofundada e análise dos resultados 

obtidos podem ser obtidos na bibliografia citada. 

VI.5.2- Prova de Carga - Ponte sobre o Ri~ Mattawa 

Relata-se, a seguir, um exemplo de prova de carga de 

uma ponte rodoviária sobre o rio Mattawa, Canadá, realizada 
8 pelo Prof. A.S. Nowak e pelo Eng. T. Tharmabala (Ministério 

dos Transportes e Comunicações, Ontário). 

VI.5.2.l- características da Ponte 

A Figura VI.l4 apresenta as principais características 

geométricas da ponte em treliça. Ressalta-se que está ponte 

foi fabricada em 1948. 

V I S TA LO N G I T U D I NA L 

Figura VI.l4- Características da ponte sobre o Rio Mattawa 

8 -=~~=---------~==~~~~-=-----
NOWAK~ A. S." TH.ARH..tlBALA" T. Bridge reliability evaluation 

using load tests.Journal of Strutural Engineering, ASCE 
V.ll4 7 n.lO" p.2268-2279 7 Oct. 1988. 
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VI.5.2.2- Carregamentos Utilizados 

Foram utilizados dois tipos de caminhões carregados com 

blocos de concre·to totalizando 780kN e 890Jr~. o esquema da 

Figura VI.l5 ~eproduz estes caminhões. 

(] I 7BO kN I (]I 8 90 kN 

11 TTE-l 11 11 TTE-2
11 

Figura VI.l5- Esquema e geometria dqs caminhões 

O posicionamento dos caminhões está esquematizado na 

como já citado Figura VI.l6. Pode-se observ-ar que, 

anteriormente 1 as técnicas de prova de carga recomendam 

vários posicionamentos do trem tipo. 

o 
8 
'lt 

POSIÇ.L\0 DO TREM TIPO DE ENSAIO 

i_ LINHA DE CENTRO DO 
ILTREM TIPO DE ENSAIO 

lTTE-l" CARREGAMENTO 1 

I 
2 

- --·---,-

:o- J, "TTE-l" 
--"--

3 

I 1800 ___ 1 

"TTE-2" lTTE-l" 
4 :.-1 1525 ' 1525 

_L J 
5025 

t 
5100 

··r r 

SEÇÃO TRANSVERSP,L- POSIÇÃO DO TREM TIPO DE ENSAIO 

1-~ 
I 
I 

Figura VI.16- Posicionamento do trem-tipo. 
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VI. 5. 2. 3 - Instrumentos de i''Iedição 

Foram utilizados extens6metros elétricos de resistência 

uniaxiais para a avaliação das deformações e transdutores de 

deslocamentos, para as medidas de deslocamento. 

VI.5.2.4- Resultados e Comentários 

A Tabela VI. 2 transcreve os resultados obtidos nesta 

prova de carga. A relação entre os valores obtidos e os 

avaliados teoricamente -também são apresentados. 

TABELA VI.2 

RESULTADOS DA PROVA DE CARGA (FORÇA kN) 
Ponte sobre o Rio Mattawa 

Carregamento 1 Carregamento 2 
Bar-

r as Calcula- Iv1edido Nedidoj Calcula- Medido Nedido/ 
do Calcul. do Calcul. 

1-2 746,9 563,4 0,794 447/9 403,2 0,900 

2-5 896,9 759,9 0,847 537,5 559,0 1,04 

5-8 1.109,4 851,2 0,767 868,4 846,5 0,964 

8-11 1.028,3 819,6 0,797 1.198,8 1.102,7 0,919 

1-3 501,9 -20,5 ( * ) 301,0 -171,3 ( * ) 
3-6 1.001,7 365,2 0,365 711,4 202,9 0,265 

6-9 1.014,3 414,2 01408 990,9 439,9 0,443 

9-12 909,1 345,1 0,379 1.228,1 558,4 0,454 

2-3 573/6 503,6 0,877 344,0 364,5 1,059 

3-5 192,2 147,7 0,768 307,5 325,7 

5-6 164,0 95/6 0,582 253,0 233,7 0,923 

6-8 162,6 134 1 0 0,824 258,7 203,8 0,787 

8-9 27,4 615 0,237 407,5 251,0 0,615 

(*) NOTA: A inversão do sinal de 1-3 caracteriza o impe
dimento do deslocamento horizontal do apoio móvel. 

A apresentação dos dados relativos a esta prova de 

carga tem duas finalidades: 

-ser uma referência para os dados que serão 

apresentados no item seguinte deste capítulo, relativo a uma 

prova de carga realizada pelo LE-EESC, cuja ponte apresenta 

202 



um esquema estrutural semelhante. 

-exemplificar numericamente os resultados teóricos e os 

obtidos em provas de carga realizada em outro país. 

VI.5.3. - Prova de Carga - Ponte Ferroviária FEPASA 

Apresentam-se, 

alguns comentários 

ponte ferroviária 

neste item, os principais resultados e 

sobre uma prova de carga realizada em 

da FEPASA Ferrovia Paulista S.A., 

situada entre Aguaí e Casa Branca sobre o rio Jaguari-Mirim. 

Esta ponte em treliça foi ensaiada devido às alterações 

decorrentes do aumento de gabar i to vertis:al ( eletrif ica.ção 

da via), propostas pelo Prof. Hermann Schulte, consultor e 

calculista dos reforços. O problema do gabarito vertical foi 

excepcionalmente solucionado pelo Prof. Schulte. Esta 

solução consistiu na retirada das longarinas existentes, 

inicialmente sobrepostas às transversinas, e seu 

reposicionamento de tal forma que os dormentes, praticamente 

faceassem as transversinas. Após realizada esta fase, toda a 

ponte foi içada com a adição de novos apoios de tal forma a 

permitir a ele-trificação da via (aumento do gabar i to 

vertical). 

Durante a recuperação e pintura foi constatado pelos 

funcionários responsáveis pelos serviços, que duas diagonais 

e um banzo inferior (elementos constituídos de chapas com 

olhais nas extremidades) não eram solicitados. O 

Prof. Schulte optou pelo reforço destes elementos. 

VI.5.3.1- Características da Ponte 

A Figura VI .17 ilustra as principais características 

geométricas e as seções transversais. Destaca-se o fato que 

esta ponte foi fabricada nos Estados Unidos pela Keystone 

Bridge Co. em 1893. Prcjetada inicialmente para duas vias, 

encontra-se somente com uma via em operação. Este fato 

esclarece que, mesmo com o aumento do trem tipo ocorrido 

nestes quase cem anos, nenhum elemento estrutural atingiu o 

estado limite último. 
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CONTRAVENTAMENTO SUPERIOR 

~><-X><m TRAVE DIHEITA 

TRAVE PRINCIPAL 

CONTR.~VEfi!Tt,MENTO INFERIOR. E LONGARI NAS DO ESTRADO 

X!XXIXB<IXIX i~ 
TRAVE DIREITA r---;>-

COR.TE A-A 

SE.CÂO TRACJSVERSAL 

ANTES DA REFQCH,IA 

r:JORMENTE; 
/ 

LONG.:.RINA- -~-TI 

TRANSVERSINA_/ 

CORTE A-A 

SEÇÃO TRANSVERSAL 

APÓS A REFORMA 

LONGARINA- ··--T T 1 

L TRANSVERSI NA 

Figura VI.17- Esquema geral e dimensões principais 

Ponte ferroviária Rio Jaguari-Mirim 
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pelo 

A Figura VI.l8 apresenta um esquema do reforço proposto 

Prof. Hermann Schulte nos elementos não solicitados. 

~ifl' 
p2 

CORTE 1-1 CORTE 2-2 

Figura VI.l8- Esquema do reforço de uma barra (chapas) 

projetado pelo Prof. Schulte 

O reforço foi constituido de perfis e chapas dispostos 

externamente aos elementos não atuantes e vinculados aos 

oJhais. Foi aplicada uma força externa, através de macacos 

hidráulicos, para compatibilizar o comportamento dos novos 

elementos com os existentes. Os novos elementos deveriam ser 

solicitados com tensões próximas das correspondentes à carga 

permanente já atuante sobre os demais elementos (banzo e 

diagonais). 

Outra modificação importante foi o reforço do portal 

com a adição de perfis soldados sob forma de um novo 

pórtico, externamente ao existente, e a eliminação de parte 

da treliça interna as diagonais de apoio. 
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VI.5.3.2 Equipamentos Utilizados na Prova de Carga e Pontos 

Instru...Ttlentados 

O programa de ensaio foi desenvolvido pelo L.E.-EESC de 

acordo com as recomendações e exigências do Prof. Hermann 

Schul te. Este programa previa duas provas de cargas, uma 

antes dos reforços dos elementos e outra com a estrutura da 

ponte já recuperada, isto é, reforço dos elementos e 

reposicionamen·to das longarinas. 

A aplicação da força externa nos elementos reforçados e 

as respectivas medidas de deformações (nos elementos novos e 

nos existentes) também foi de responsabilidade do L.E.-EESC. 

As seguintes medições foram efetuadas; 

-deformações em todos os elementos das treliças; 

-deformações e•rn 
'"' uma transversina; 

-deformações 

-deformações 

aplicação da 

em uma 

dos 

força 

longarina; 

elementos 

externa 9 
; 

-deslocamentos horizontais dos 

de reforço 

apoios móveis; 

-deslocamentos verticais dos nós da treliça; 

-deslocamentos verticais de uma transversina; 

-deslocamentos verticais de uma longarina; 

durante a 

Os equipamentos de medição estão abaixo relacionados: 

-extensômetro mecânico Tensotast de marca Huggenberger 

com sensibilidade de O, OOlmm e base de leitura de lOOmm 

(admitindo-se módulo de elasticidade 20.500kNjcm2 e a tensão 

proporcional às deformações, a sensibilidade em termos de 

tensão do aparelho corresponde a aproximadam9Tlte 
2 0,20kNjcm ); 

-relógios comparadores mecânicos da marca Mitutoyo, 

com sensibilidade de 0,01~~ para as medidas de deslocamento 

horizontal; 

9--------------------------------
Esta força externa convencionou-se chamar 
termo que será utilizado para designar 
corrente texto. 
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-réguas milime·tradas para a avaliação dos deslocamentos 

verticais dcs nós da treliça. Foram fixadas nos nós das 

treliças e tendo come referência um fio de aço de O, 9mm 

tensionado, fixado nas cabeceiras da ponte; 

-células de carga fabricadas no L. E. -EESC, com 

extensômetros elétricos de resistência e capacidade nominal 

de 200kN; 

-indicador de deformações Transdutec, modelo T832, 

associado a caixa comutadora F para a leitura das forças 

aplicadas durante a aplicação da força nos elementos 

reforçados. 

VI.5.3.3- Descrição dos Ensaios 

Duas locomotivas diesel U-20-C de seis eixos com l80kN 

de carga nominal por eixo foram utilizadas para o 

carregamento da ponte . A Figura VI.l9 ilustra o trem tipo 

utilizado. 

LOCOt.lOTIVA DIESEL U- 20-C 

PESO DE UM EIXO: 180 i<N (18 tfl 

2 3 4 5 6 

LOCOMOTIVA DIESEL U-20-C 

PESO DEUM EIXO:l80kN(lStfl 

7 8 9 10 

__________ 1_5_8_4_9 __________ ~ __________ 1_5_84_9 ____________ ~ 

Figura VI.19 - Trem tipo de ensaio 

de acordo com as O trem tipo 

solicitações do Prof. 

foi posicionado 

Schul te, isto é F para as medições de 

deformações 

solicitação 

em cada barra era posicionado para gerar 

máxima. A Fig11ra VI. 20 ilustra todos os 

carregamentos utilizados e será referência na apresent;.ação 

dos resultados obtidos. 
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POSICIONAMENTO DO 
TREM TIPO DE ENSAIO 

N~ 
NO RODA C AR REG 

1 2 3 

2 4 4 

3 6 6 

4 8 7 

5 lO 9 

6 12 10 

7 2 2 

8 4 2 

9 6 2 

lO 8 2 

11 10 1 

12 12 1 

13 2 12 

14 4 12 

15 6 11 

16 8 11 

17 lO 11 

18 12 11 

19 12 7 

20 12 8 

21 I- 2 

Figura VI.20- Posicionamento do trem tipo de ensaio 
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Foram efetuadas medições de deslocamentos para todas os 

carregamentos e medidas de deformações (extensômetro 

mecânico) para cada barra da estrutura (Figura VI. 21) . Os 

procedimentos de lei·tura foram os convencionalmente 

utilizados em provas de carga com os equipamentos de medição 

já descri·tos anteriormente. 

1!2ch 102 x25 

ch 127x 32 

I I 2 c h 121 x 38 

Figura VI.21 - Seções transversais e indicação dos pontos 

de medição. 

As fotos VI.l e VI.2 apresentam alguns aspectos desta 

ponte. 

Foto VI.l-Locomotíva poslcío- Foto VI.2-Ponte j2 recuperada 

nada sobre a ponte - prova de obsenT2r nível dos dormentes. 

carga. 
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VI. 5. 3. 4- Principais Resul-tados Obtidos 

Apresentam-se, a seguir 1 os principais resultados das 

duas provas de cc.rga realizadas sobre a ponte. Para 

comparação dos resul-tados, apresenta-se também os valores 

teóricos calculados para as treliças. 

Para o cálculo teórico 

treliça isolada simplesmen~e 

aplicadas nos nós. 

utilizou-se 

apoiada e 

VI.5.3.5- ili!álise dos Resultados 

como 

com 

hipótese a 

as cargas 

Como já enfatizado, a análise dos resultados de uma 

prova de carga em pontes deve considerar qs particulares não 

só do modelo teórico adotado, como também os equipamentos e 

condições da realização das medidas efetuadas. 

No caso particular desta ponte, o objetivo principal a 

ser alcançado na prova de carga era verificar o 

comportamento global da estrutura após as alterações 

realizadas e também avaliar o comportamento dos elementos 

que foram reforçados. 

O comportamento global da ponte pode ser verificado a 

partir dos deslocamentos medidos. Estes resultados 1 

apresentados na Tabela VI.3 e VI.4, permitem concluir que o 

comportamento da ponte está coerente com o modelo teórico 

adotado - treliça isostática. 

Nenhum dos deslocamentos medidos indicaram anomalias 

quanto ao comportamento global 1 ressaltando-se que é comum 

obter resultados de deslocamentos inferiores ao calculado. 

Como já explicado anteriormente 1 isto ocorre devido às 

redundâncias internas da estrutura e devido às imperfeições 

do modelo teórico na consideração da distribuição do 

carregamento. 
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TABEU~ VI.J- Resultados dos Deslocamentos 

DESLOCAJYIENTOS VERTICAIS (mm) 

Nro 
Nó 2 Nó 4 Nó 6 

Carr Cale. N:ed. IviED/ Cale. J:.~ed. 
MED/ Cale. Med. 

MED/ 
Cal Cal Cal 

1 12,7 7,5 0,59 20,3 17,5 0186 26,7 2210 0;83 

2 12,8 - - 2015 - - 27,0 - -
3 1217 7,0 0,55 20,4 17,5 0,85 28,0 22,0 0,78 

4 11,3 7,5 0;66 20,2 18,0 0,89 2717 2310 0,83 

5 9,8 7,0 0,71 19,1 17,5 0/91 ,26,1 22,5 0,86 

6 9,4 7,0 0,74 18,6 17,5 0,94 25,7 22,5 0,87 

9 7,0 - - 13,9 - - 21/8 - -
lO 4,4 3,5 0,79 8,9 10,5 1,18 14,8 15,0 1,01 

11 2,0 2,0 1,00 315 6,0 1,71 5,6 8,0 1/42 

12 0,6 1,0 1,66 1,3 2,5 1,92 2,1 3,0 1/42 

13 318 - - 2,7 - - 2,5 - -
14 5,5 - - 7,5 - - 617 5,0 0,75 

15 9,8 5,5 0,56 13/8 11/0 0,79 16,7 12,5 0,75 

16 11/5 7,5 0,65 18,2 16/0 0,88 22,7 19,5 0185 

Nro 
Nó 8 Nó 10 Nó 12 

Carr Cale. N:ed. llliD/ Cale. Ned. MED/ Cale. l'Ied. 
HED/ 

Cal Cal Cal 

1 25,7 21,5 0,83 18,6 16,0 0,86 9,4 7,5 0,79 

2 26,1 - - 19/l - - 918 - -

3 27,7 21/5 0178 20,2 16,0 0,79 11/3 8;0 0,71 

4 28,0 22,5 0,80 20,4 17,0 0,83 12,7 9,0 0,71 

5 27,0 22,5 0,83 20,5 17,0 0,83 12,8 910 0;70 

6 26,7 22,5 0,84 20,3 17,0 0183 12/7 9,0 0,70 

9 22,7 - - 18,2 - - 11,5 - -

10 16,7 16,5 0198 13,8 13,0 0;94 9,8 7,5 0,76 

ll 6;7 9;5 1142 7,5 815 1,13 5,5 5,0 0,91 

12 2,5 4,5 1,80 217 4,0 1,48 3,8 - -
13 2,1 - - 1,3 2,5 1,92 0,6 1,0 1_,66 

14 5,6 - - 3,5 - - 1,8 1,0 0,55 

15 14/2 10.r0 0170 8,9 6,5 0,73 4,4 2,5 0,57 

16 21,8 1810 0,83 13,9 12,5 0/89 7,0 5,0 0/71 
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TABELA VI.4- R.esultados de Deslocamentos 

DES LOC1i_,11IENTOS HORIZONTAIS (mm) 
Nó 14 

Deslo CAR..h\.EGAMENTOS 
camen 1 2 3 4 5 6 7 8 to 

Cale. 11,3 1115 12,0 12,0 11,5 11 1 3 9,3 6,9 

Med. 5,7 - 5,44 5,41 5,30 5,23 4,55 3,46 

Medj 0,50 - 0,45 0,45 0,46 0,46 0,49 0,50 Cal 

Deslo CA:RREGAJYIENTOS . 
camen 9 10 11 12 13 14 15 16 to 

Cale. 9,3 6,9 3,5 1;7 1,7 3,5 6,9 9 13 

J:.1ed. 4,55 3!46 2,87 - 0,61 1,34 2,75 3,88 

Medj 0149 0/50 0182 - 0,35 0,38 0,40 0,41 Cal 

As medidas de deformações também foram coerentes, isto 

é, a maioria das medidas efetuadas apresentaram uma relação 

adequada com o modelo teórico adotado. 

É interessante ressaltar que em algumas barras estas 

medidas apresentaram discrepância com os valores calculados. 

Isto ocorreu principalmente quando a leitura aproximou-se da 

sensibilidade do aparelho. As Tabelas VI.5 a VI.8 apresentam 

um resumo das tensões obtidas a partir da lei·tura de 

deformações nas ~ .. ldrias barras da ponte. 

Concluindo r salienta-se que os resultados obtidos na 

prova de carga permitiram verificar a eficiência das 

alterações realizadas e nenhuma anomalia foi constatada. 
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TABELA VI. 5- Resul·tado da Prova de Carga -Banzo Inferior 

BAl;J"ZO INFERIOR (Tensão 2 em kNjem ) 

'lP.AVE ESQUERDA TRAVE DIREITA 
Bar- C ar Val. 

r as Cale 
1~ Ensj 2~ Ensj 1~ Ensj 2~ Ens/ 

Ensa. Cale Ensa. Cale Ensa. Cale Ensa. Cale 

0-2 1 5,91 2,30 ,39 3,30 ,56 1,70 ,29 2,10 ,36 . 
2-4 1 5,91 2,70 ,46 4/70 ,80 3,56 ,60 2,60 ,44 

4-6 2 5192 5,90 1,0 3188 ,66 4,48 ,76 6,88 1,16 

6-8 4 6r18 5,70 ,92 3,00 ,49 4,72 ,76 4,73 ,77 

8-10 5 5,92 5,84 ,99 3,60 ,61 (*) ( *) 5,36 ,91 

10-12 6 5191 4,16 ,70 6,86 1,16 ( *) ( *) 4,80 ,81 

12-14 6 5,91 5,06 ,86 6,06 1,03 4{20 ,71 4,66 ,79 

TABELA VI.6- Resultado da Prova de Carga - Banzo Superior 

BANZO SUPERIOR (TENSÃO EM kNjem2
) 

TR.A.ITE ESQUERDA TRAVE DIREITA 
Bar- C ar Val. 

r as Cale 
1~ Ensj I 2~ Ens/ 1~ Ensj 2~ Ensj 

(-) Ensa. Calc
1
Ensa. Cale Ensa. Cale Ensa. Cale 

3-5 3 4,51 ( >'< ) ( * ) -3,36 ,75 ( * ) ( *) -2,00 ,44 

5-7 4 4,51 (o'< ) (;'c ) -5,40 1,20 ( *) ( *) -3,16 ,70 

7-9 4 4,51 ( >'< ) ( *) -3,96 ,88 (*) ( *) -3,90 ,86 

9-11 5 3:69 ( *) ( *) -4,10 1,11 (*) (*) -4;06 1,10 
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TABELA VI.7- Resultado da Prova de Carga -Diagonais 

DIAGONAIS (Tensão em kNjcm 2
) 

TRAVE ESQUERDA TRAVE DIREITA 
Bar- c ar Val. 

r as Cale 
l~ Ensj 2~ Ensj l~ Ensj 2~ Ensj 

Ensa. Cale Ensa. Cale Ensa. Cale Ensa. Cale 

1-4 8 6,64 5 1 54 ,83 9/90 1/49 5180 ,87 7,66 1,15 

3-6 9 7,62 ( *) (*) 5,60 ,73 (*) (*) 4,10 !54 

5-8 lO 3156 <"') (*) 4,20 1,18 (*) ( *) 3,20 ,90 

6-7 C"') ( *) (:lr) (*) ( *) ( *) ( *) ( * ) (*) 
8-9 16 5,74 4,60 ,80 3,06 153 7/66 1,33 4,30 ,75 

10-11 17 6,64 ( *) ( *) 8,40 1,27 7,46 1,12 7/50 1 1 13 

TABELA VI. 8- Resultado da Prova de Carga - ~Iontantss 

MONTAIIJTES (Tensão 2 em kNjcm ) 

TFAVE ESQUERDA TRAVE DIREITA 
Bar- C ar Val. 

r as Cale 
1~ Ensj 2~ Ensj 1~ Ensj 2~ Ensj 

Ensa. Cale Ensa. Cale Ensa. Cale Ensa. Cale 

1-2 7 5,59 4,60 ,82 8,36 1,50 4,60 ,82 6,00 1,07 

3-4 8 -2/7 -,860 ,31 ,66 -,24 -2,36 186 -2,30 ,84 

5-6 9 -,73 -5,60 ,77 (*) (*) 1,80 (*) -1/50 2105 

7-8 16 -,73 1,760 ( *) -1,66 2,27 -,60 ,82 -2,16 2,96 

9-10 17 -2,7 -2/16 ,79 -1,40 ,51 -1,00 ,36 -2,73 ,99 

11-12 18 5,59 6,290 1,13 5160 1,00 5/56 ,99 5,40 ,97 

Observações: - Os resultados em (*) não foram medidos; 

Os valore~ das tensões foram obtidos 
2 admitindo comportamento elás-tico e E = 20. 500kNjcm 

Convencionou-se 1~ ensaio como sendo a 

primeira prova de carga e 2~ ensaio a segunda, após a 

recuperação da ponte. 
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VI.5.4 - Prova de Carga - Ponte Ferroviária RFFSA 

VI.5.4.l- Descrição da Ponte 

A ponte da RFFSA está si-tuada no Km 62+200 da Linha 

Curitiba-Paranaguâ. t constituída de duas vigas principais 

em alma cheia rebitada, com variação na seção transversal. 

As transversinas são engastadas nas vigas principais, 

constituindo um tabuleiro intermediário. Há variação da 

altura da transversina na ligação com as vigas principais 

carac-terizando assim um engaste. 

sã. o perfil laminado, As longarinas 

simplesmente apoiadas r 

sendo feita através de 

com 

vigas em 

a ligação co~ as transversinas 

rebites com cantoneira de alma. 

As Figuras VI. 22 a VI. 24 apresentam o esquema geral 

desta ponte e os principais detalhes construtivos. 

Esta ponte fci reforçada pelo Eng. 1vJ:achado da Costa na 

década de quarenta, de~Jido ao aumento do trem tipo (de 2: 8t 

para l6tjeixo). 

O reforço executado consistiu na transformação das 

vigas principais em vigas armadas com a utilização de quatro 

tirantes de 50:mm d·e diâmetro. A seção da viga principal foi 

reforçada pela adição de chapas e cantoneiras. 

As longarinas foram reforçadas pela duplicação dos 

perfis e as transversinas tiveram sua seção transversal 

aumentada por chapas nas mesas superior e inferior. 

A realização da prova de carga foi proposta à RFFSA com 

o objetivo de verificar as condições reais da referida 

ponte. A corrosão, dos cabos e de alguns elementos 

principais da ponte 1 foi o principal problema observado nas 

inspeções realizadas. 

O comprometimento da seção transversal dos tirantes 

atingiu 1 em alguns pontos, cinquenta por cento da seção 

transversal. 

Paralelamente ao trabalho de substituição dos cabos foi 

desenvolvido este programa de ensaio na ponte em questãq. 
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Figura VI.22 - Esquema Geral Ponte Ferroviária RFFSA 
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Figura VI.24- Detalhes e Características Principais 

da Transversina e Longarina 
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VI.5.4.2- Instrumentação da Prova de Carga 

Foram u·tilizados extensômetros elétricos de resistência 

KYOWA KFC - 5 Cl-ll, uniaxiais, e rosetas KFC - 5 Dl7 - ll 

nos vários pontos instrumentados da ponte objetivando 

avaliar as deformações dos elementos principais. 

A Figura VI.25 ilustra o posicionamento dos 

extensômetros na seção transversal da viga principal. 

As Figuras VI.26 a VI.20 indicam o posicionamento dos 

extensômetros elétricos de resistência nos vários pontos 

instrumentados. É interessan·te ressaltar que estes 

extensômetros foram colados utilizando-se um adesivo à base 

de cianoacrilato sobre a s"L~.;_:)erfície previa.mente j ateada com 

areia e lixada para melhor uniformização. 

"' o .. 

EXTENSÔMETRO ELÉTRICO DE RESISTÊV>ICIA 

I POSICIONAMENTO I 

3(Jt+ 
30wl 

Secõu 2 • 3 e 4 

Figura VI.25- Posicionamento dos extensômetros elétricos 

de resistência na seção transversal da viga 
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As leituras foram efetuadas utilizando um indicador 

portátil de deforma,;:ões TRANSDUTEC T832, associado a 

caixas comutadoras. 

As fotos VI.3 e VI.4 ilustram uma vista geral da ponte 

e o técnico trabalhando na instru.mentação de uma seção com 

os extensômetros elétricos j~ colados. 

É interessante ressaltar que na instrumentação de uma 

ponte rebitada é necessário adequar o posicional'lento dos 

pontos em função da disposição dos rebites e chapas de 

emenda. 

~ razoavelmente comum o deslocamento de pontos 

previamente definidos em função destas int~rferências. 

· Foto VI.3- Vista Geral da ponte Foto VI.4- Seção trans
versal com os extens6me
tros elétricos de resis
tência já colados e pro
tegidos. 

Foram medidos deslocamentos horizontais do apoio móvel 

e do montante da viga armada na ligação com o tirante, 

utilizando relógios comparadores MITUTOYO com 50mm de curso 

e sensibilidade de O,Olmm. Os resultados indicaram que não 

houve deslocamento para os vários carregamentos. 

Ressalta-se quer devido às condições de acesso a ponte, 

não foi possível medir os deslocamentos verticais. A . 
transferência destes deslocamentos para o solo era inviável 

(a altura da ponte em relação ao solo é de aproximadamente 

40m em região montanhosa e de difícil acesso) e o 
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dispositivo baseado em cabos projetado para tal finalidade 

apresentou resultados não confiáveis. 

VI.5.4.3- Carregamentos 

Uma locomotiva diesel G22-U de quatro eixos com l82 ,5 

kNjeixo de peso nominal foi utilizada para efetuar o 

carregamen~o da ponte.(Figura VI.28) 

). 2440 6100 

Figura VI.28- Esquema da locomotiva G22-U 

Normalmente, para provas de carga de pontes que estão 

em operação, é comu.."TT a utilização de locomotivas para 

efetuar o carregamento. Tra·ta-se por~anto de uma prova de 

carga em que o principal objetivo é avaliar o comportamento 

da estrutura em regime de serviço. 

Foram realizadas medições de deformações em dois dias 

diferentes, tendo em vista a quantidade significativa de 

pontos instrumentados e o período de tempo limitado de 

interrupção do tráfego. Hediram-se as deformações da viga 

principal na primeira prova de carga com os carregamentos 

apresentados na Figura VI.29. Na Figura VI.30 estão 

esquematizados os seis carregamentos utilizados para as 

medidas de deformações da transversina e longarina. 
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As fo·tos VI. 5 e VI. 6 apresentam uma vista geral da 

ponte (dois tramas) e o posicionamento da locomotiva durante 

a prova de carga. As fotos VI.7 e VI.8 apresentam-se 

detalhes da instrumentação e dos equipamentos de medição. 

Foto VI.5- Vista geral da ponte. 
Trem de passageiros. 

Foto VI.7- Detalhe da operação 
do indicador de deformações. 
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Foto VI.8- Detalhe da ins
trumentação dos tirantes. 



VI.5.4.4- Modelo Teórico e Resultados 

O modelo teórico a adotar para o cálculo de pontes, em 

partic..:.lar as que apresentam algum tipo de deterioração, é o 

ponto mais importante a ser definido pelo engenheiro 

calc-:1lista. 

O modelo adotado deve reproduzir as condições reais da 

ponte e tembém o caminhamento das cargas. 

Para esta ponte adotou-se para efeito de comparação com 

os resultados da prova de carga um modelo com as seguintes 

características:viga principal simplesmente apoiada, 

carregamento transmi·tiC'':" pela transversina e a 

excentricidade da vinculação do tirante e~ relação ao eixo 

longitudinal da viga. 

A Figura VI.31 ilustra o modelo calculado pelo Programa 

EDT, desenvolvido no Departamento de Estruturas: 

ELEMENTO PRJ NCI PAL ELEMENTO RJGIDO 

30 4130 8320 4130 30 

16640 

Figura VI.31- Esquema do modelo para cálculo da viga 

principal da ponte. 

Os resultados teóricos, apresentados nas tabelas 

abaixo, foram obtidos admitinJo-se comportamento elástico da 
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estrutura ou seja: 

(J' = N 
A g 

e 

e 

€ 
c a l c 

E 

€ 
cal c 

E 

2 Adotou-se E = 20.500kNjcm . 

~ interessante ressaltar que no cálculo teórico a 

transferência do momento fletor gerado pela excentricidade 

do consolo em relação ao eixo da viga foi gerado por um 

elemento rígido (rigidez próxima da viga principal). 

As tabelas VI.8 a VI.l2, apresentam os principais 

resultados das deformações obtidas na prova de carga 1 bem 

como os valores teóricos obtidos a partir da modelagem acima 

descrita. 

TABEL...I.\ VI. 9 - DEFOPJ:IJAÇÕES NOS TIRAl'iTES (e x 1 O 
6

) 

VIGA DIREITA 

CAR DEFOR. TIRANTES POSIÇÃO I DEFOR. TIRANTES POSIÇÃO II 

CALC. No.l No.2 No.3 No.4 CALC. No.l No.2 No.3 No.4 

1 51 31 43 47 47 46 48 43 53 28 

2 81 61 79 80 78 75 69 66 75 38 

3 125 87 108 107 104 115 102 95 173 57 

VIGA ESQUERDA 

CAR DEFOR. TIRAlil"TES POSIÇÃO I DEFOR. TIRAliJTES POSIÇÃO II 

CALC. No.l No.2 No.3 No.4 CALC. No.l No.2 No.3 No.4 

1 51 40 49 42 49 46 40 57 44 45 

2 81 71 76 74 73 75 63 81 62 57 

3 125 94 100 95 99 115 96 105 99 81 

Nota: Os resultados da viga direi ta são valores médio~ de 

dois extensômetros e da viga da direita 1 um 

extensômetro por seção. 

228 



TABELA VI .10- DEFORl'1l\ÇÕES VIGA PRINCIPAL - PONTO 2 ( 8 x 10 6
) 

CANT.SUP. CAI\TT . SUP . CHAPA 
DEFOR. - POS.l DEFOR. - POS.2 DEFOR. SUP. 

CALC. 2 4 
CALC. l 5 CALC. 3 

l -44 -43 -56 -41 -43 -53 -43 -53 

2 -34 -49 -42 -32 -48 -46 -33 -43 

3 -43 -42 -58 -40 -42 -56 -42 -54 

CP.. .. NT. INF. CANT.INF. CHAPA 
DEFOR. - POS.1 DEF0R. - POS.2 DEFOR. INF. 

CALC. 7 CALC. 8 CALC. 6 

l 51 31 57 39 51 -
2 38 6 30 16 37 -
3 50 22 55 42 49 -

TABELA VI .ll- DEFORi'iAÇÕES VIGA PRINCIPAL - PONTO 3 ( 8 x 106
) 

CANT.SUP. CANT.SUP. CHAPA 
DEFOR. - POS.1 DEFOR. - POS.2 DEFOR. SUP. 

CALC. 2 4 CALC. 1 5 CALC. 
3 

l -38 -42 -39 -35 -52 -40 -37 -43 

2 -58 -53 -76 -54 -52 -93 -57 -75 

3 -55 -62 -46 -51 -58 -55 -54 -67 

CAlJT. INF. CP.J:L . INF . CHAPA 
DEFOR. - POS.l DEFOR. - POS.2 DEFOR. INF. 

CALC. 7 CALC. 8 CALC. 
6 

1 44 25 48 39 43 28 

2 68 27 75 45 67 39 

3 64 30 71 42 63 35 
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TABELA VI .12- DEFORNl\..ÇÕES VIG.i\. PRINCIPAL - PONTO 4 ( s x 10 6
) 

CANT.SUP. CANT.SUP. CHAPA 
DEFOR. - POS.1 DEFOR. - POS.2 DEFOR. SUP. 

CALC. 2 4 CALC. 1 5 CALC. 3 

1 -27 -47 -31 -25 -50 -39 -27 -41 

2 -63 -91 -112 -58 -66 -118 -61 -77 

3 -64 -91 -88 -59 -97 -75 -62 -75 

Cll ... NT. INF. CANT.INF. CHAPA 
DEFOR. - POS.1 DEFOR. - POS.2 DEFOR. INF. 

CALC. 7 CALC. 8 
CALC. 6 

1 32 37 35 29 27 36 

2 73 66 80 61 ' 63 59 

.3 74 58 81 52 64 61 

VI.6- Conclusões 

As provas de carga constituem um importante método de 

avaliação es-trutural de pontes, permitindo aos calculistas 

obter desde informações gerais sobre o "caminhamen-to das 

cargas 11 até informações localizadas sobre o comportamento de 

um nó ou de um elemento isolado. 

O êxito de uma prova de carga está diretamente 

relacionado com a escolha dos equipamentos de medição 

compatíveis com as esperadas, ou seja com a sensibilidade 

adequada, na capacidade -técnica e treinamento da equipe 

responsável pela sua realização. 

Recomenda-se a utilização de relógios comparadores para 

as medições de deslocamentos, cujos resultados permitem 

obter informações sobre o comportamento de toda a estrutura, 

e extensõmetros elétricos de resistência, para as medições 

de deformações nos elementos 

resultados é possível estimar 

analisá-las pontualmente. 

estruturais; 

as tensões 

com estes 

atuantes e 

O número de extensômetros elétricos a serem utilizàdos 

numa seção transversal de um elemento está diretamente 

relacionado com o tipo de solicitação a que este esta 
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submetido e também com suas dimensões. 

Em geral, medidas em elementos tracionados podem ser 

efetuadas com três extensõmetros sendo possível estabeler o 

valor médio como representativo das deformações na seção 

instru.'Tten·tada; em elementos comprimidos, o número de pontos 

instrumentados será função direta das dimensões da seção 

transversal, não sendo recomendado um número inferior a três 

e a média das leituras também pode ser considerada 

representativa das deformações no ponto analisado. 

Para as vigas fletidas recomenda-se utilizar três 

extensômetros elétricos em cada uma das mesas, 

possibilitando assim avaliar as tensõe~ provenientes dos 

momentos fletores e rosetas para avaliar as tensõ"s de 

cisalhamento. Salienta-se que estes números de pontos são 

para as vigas normalmente encontradas em pontes. Para os 

casos de seções com grandes dimensões, estas recomendações 

devem ser devidamente avaliadas. 

Um outro aspecto importante a destacar é que uma prova 

de carga exige um bom planejamento e uma interação entre a 

equipe responsável pelo ensaio, os engenheiros calculistas e 

os responsáveis pela operação da ponte. Esta consideração é 

particularmente relevante pois não são desprezíveis os 

custos envolvidos na realização de uma prova de carga, que 

se executada sem esta in·teração e planejamento estará fadada 

ao insucesso. 

Os exemplos de prova de carga apresentados mais 

detalhadamente neste capítulo -- uma ponte rodoviária do 

Canadá e duas pontes ferroviárias do Brasil -- possibilitam 

ao leitor obter informações gerais dos procedimentos de 

execução, dos resul·tados ob·tidos e a comparação destes com 

os calculados teoricamen·te. Estes exemplos permitem também 

avaliar os resultados das medições obtidos através de 

extensômetros mecânicos e elétricos de resis·tência, 

exemplificando assim a questão da sensibilidade de cada 

equipamento de medição. 

Cabe também 

anteriormente, que o 

operação, deve ser 

reforçar, 

trem tipo 

tal que 
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estruturais sejam atingidos os estados limites. 

Concluindo, a realização de provas de carga é um 

importante mé·todo de avaliação estrutural e os resultados 

obtidos não se restrigem somente na análise da ponte 

ensaiada, mas é também uma importante fonte de conhecimentos 

para o desenvolvimento do cálculo estrutural e para a 

normalização. 
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CAPITULO VIl 

ESTUDO EXPERIMENTAL DE VIGAS REB!T ADAS 

VII.1- Preliminares 

A utilização de rebites como meio de ligação ocorreu 

até fins da década de 50 e a sua eficiência pode ser 

avaliada pelas grandes obras construídas com este elemento 

de ligação de chapas e perfis, tais como: ponte Golden Gate, 

Empire State Building 1 a ponte Ercílio Luz entre tantas 

outras. 

A proposta deste estudo experimental tem como objetivos 

fornecer subsídios e esclarecer dúvidas aparentemente 

simples, porém, de grande interesse para o estudo global da 

recuperação de pontes 1 resumidamente: 

a) comportamen-to de vigas rebitadas considerando o 

enfraquecimento devido aos furos da seção na região 

tracionada; 

b) eficiência no reforço de vigas fletidas utilizando 

aumento da seção -transversal e tirantes; 

c) grau de variação das deformações (tensões) nas 

seções com e sem rebites 1 medidas com extensômetros 

elétricos de resistência. 

Trabalhos experimentais utilizando elementos ~ebitados 

foram largamente realizados desde o início do século, porém, 
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após a década de cinquenta muito pouco foi feitoa devido a 

substituição deste meio de ligação por parafusos comuns, de 

alta resistência e a solda elétrica, não despertando mais o 

interesse da comunidade científica, exceto os especialistas 

em recuperações. 

É conveniente ressaltar que existem poucos trabalhos 

experimentais cujos resultados das deformações foram obtidos 

utilizando extensômetros elétricos de resistência. 

A instrumentação com extensômetros elétricos de 

resistência possibilita medições praticamente pontuais que 

estão sujei tas a concentrações de deformações e possíveis 

interferências dos elementos de ligação e,em particular dos 

rebites. 

A obtenção de resultados com este método de medição de 

deformações reveste-se de grande importância tendo em vista 

as vantagens da utilização de extensômetros elétricos já 

relatadas anteriormente. Esta avaliação dos dados obtidos é 

particularmente importante para uma melhor análise dos 

resultados a serem ob·tidos em provas de carga de pontes 

existentes com es·te método de medição. 

Os resultados experimentais obtidos neste trabalho 

podem ser classificados como um retorno às "origens" dos 

ensaios em vigas de aço com novos métodos de avaliação de 

deformações. Espera -se contribuir para uma melhor análise 

das provas de carga em pontes a partir dos dados obtidos nos 

ensaios de modelos de vigas fletidas. 

Quanto aos estudos referentes aos rebites é importante 

salientar uma proposta de revisão dos conceitos da fadiga em 

t t b •t J t d 1 f . 1 es ru uras re 1 aa.as apresen a a pe o pro . Flscher No 

artigo intitulado "Fatigue 

members 11 estão relacio~adas 

strength of 

e discutidas 

revited bridge 

as propostas de 

alteração das normas americanas de pontes no tocante a 

verificação da fadiga em estruturas rebitadas. 

1~~~~--~~--~==~-=~~-=~ FISHER, J. W. , YEN, B. T. HANG, D. Fatigue st:renght of 
riveted bridge memhers. Jcurnal of Strutural 
Engineering 1 ASCE 1 v.ll6, n.ll, p.2968-298l, Nov. 1990. 
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VII.2- Modelos Propostos 

Os modelos de vigas fletidas foram projetados 

procurando adequar as diferentes variáveis envolvidas no 

dimensionamento de uma viga rebitada (altura, espessura de 

chapa da mesa e alma, afastamento entre rebites, etc. ) às 

recomendações de projeto para vigas de pontes. 

Consideraram-se também as limitações de dimensão e 

capacidade de carregamento impostas pelas instalações do 

Laboratório de Estruturas da EESC-USP. 

Na Tabela abaixo, estão apresentadas as 

características geométricas dos perfis copsiderando o eixo 

principal de inércia (x) no centro de gravidade da seção. 

TABELA VII.l - Características dos modelos - Vigas Rebitadas 

ÁREA INÉRCIA (X) J:.10D.RESI. 
MODELO 2 4 ( cm3) ( 1 J ÁREA OBSERV. (c:m ) (em ) TIRANTES 

A A I I w w 
g n g n b n 2 (em ) 

VIGA 1 44/8 38,1 9720 7965 540 443 -

VIGA 2 56,8 46,0 13600 10990 737 595 - Reforço 
da mesa 
Tlrante 

VIGA 3 44,6 38,1 9720 7965 540 443 4,02 reto 
2qJ16mm 
Vlga 

VIGA 4 56,8 46,0 13600 10990 737 595 6,28 Armada 
2q)20mm 

NOTA: ( 1) Fibra ex-trema 

Foram fabricadas três vigas sendo a Viga 1 constituída 

de Q~a única chapa de mesa. A Viga 2 foi reforçada com uma 

chapa por mesa com COT':'rimento inferior ao total da viga. 

A Viga 3 tem as mesmas características geométricas da 

Viga 1 e foi reforçada com dois tirantes retos com diâ~etro 

nominal de 16mm. 

A Viga 4 foi fabricada com a mesma viga utilizada no 
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ensaio da Viga 2, que após o ensaio desta foi reforçada por 

tirantes (viga armada). 

Nas figuras VII.1 a VII.4, encontram-se esquematizadas 

as vigas que foram ensaiadas. 

Em geral 1 o cálculo de vigas rebitadas é desenvolvido 

considerando as características geométricas dos perfis 

enfraquecidas pelos furos. 

o enfraquecimento da seção transversal, devido a 

presença dos furos para o ~Jsicionament~ dos rebites, 

acarreta uma diminuição considerá~,-sl no cálculo do momento 

resistente. 

Na Tabela VII.2 estão apresentadas 

geométricas dos perfis considerando a 

devido aos furos na região tracionada. 

as características . 
diminuição destas 

TABELA VII. 2 -Características dos Modelos \liga Rebitada 

MODELO 

VIGA 1 

VIGA 2 

VIGA 3 

VIGA 4 

Seção Assimétrica - Mesa Inferior Enfraquecida 

( 1) 

Y cg 

(em) 

Á.."REA 
2 

( CIU ) 

A 
n 

INÉRCIA 
4 

(em ) 

I I 
g n 

MÓDULO DE RESIST. 
( cm3) c 2 J 

w 
g 

sup lnf. 

w 
n 

sup inf. 

1,40 44,8 40,1 9898 8270 617 496 515 415 

3;38 56,8 50,7 13450 10930 891 615 724 500 

1,40 44,8 40 1 1 9898 8270 617 496 515 415 

3,38 56,8 50,7 13450 10930 891 615 724 500 

C1l yc
9 

é a distância entre o eixo de simetrj a e o centro de 

gravidade da seção com enfraquecimento na aba inferior. 

(2) Módulo de resistência nas fibras extremas. 
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Na Tabela 

utilizados nos 

VII. 3 es-tão 

modelos e 

relacionados os tipos de 

as respectivas tensões 

escoamento. 

TABELA VII.3 - Características dos Aços 

TENSÃO DE 
ELEHENTO TIPO DE AÇO ESCOAMENTO 

2 (kNjcm ) 

Rebi~ce SAE-1008 17,2 

Tlrantes 
</> 16rrnn SAE-1060 45,0 

~r antes . 
1> 20mm SAE-1040 29,0 

Chapas dos ASTM-A36 25,0 perfis 

Nota: o módulo de elasticidade adotado 
E 20.500 kNjcm 2 = 

VII.3- Metodologia dos Ensaios 

aço 

de 

A Figura VII.5 apresenta o esquema do pórtico de 

reação, posicionamento dos modelos, posicionamen-to 

relógios comparadores e demais elementos 

utilizados para a realização dos ensaios. 

que 

dos 

foram 

A Foto VII. 1 ilus-tra o posicionamento para ensaio da 

Viga 3 e a Foto VII.2 apresenta, parcialmente, o pórtico de 

reação utilizado em todos os ensaios das vigas. 

Foram efetuadas medidas de deformações em vários pontos 

dos modelos, utilizando extensômetros elétricos de 

resistência ( ,_niaxiais nas mesas e rosetas na alma). As 

medidas de deslocamentos foram efetuadas com relógios 

comparadores em vários pontos dos modelos. 

Foram utilizados dois macacos hidráulicos com 

capacidade nominal de 200kN acionados através de bomba 

hidráulica manual para aplicação do carregamento e acop+ados 

a estes, células de cargas responsáveis pelas medidas da 

força aplicada. 

241 



;r::~~~~.r: .. ~--. 

Foto VII.l: Vista geral do 

posicionamento da Viga 1 

para o ensaio. 

As leituras das 

Foto VII.2: Vista parcial 

do pórtico de reação. 

deformações nos vários pontos 

instrumentados e a força aplicada foram efetuadas 

pelo sistema de aquisição de dados SYSTEM 4000-MEASURE~lliNTS 

GROUP. 

Os modeloP foram carregados em duas fases, sendo a 

primeira destinada ao escorvamento da estrutura com uma 

força aplicada de 30kN (em cada macaco hidráulico),em etapas 

de lOkN e o correspondente descarregamento. 

Após a fase de escorvamento o carregamento foi aplicado 

também em etapas de l0hl'~ com as cargas máximas indicadas nas 

tabelas apresentadas a seguir. 

Após o carregamento d,e cada etapa e com a estabilização 

da força aplicada foram efetuadas as medições de deformação 

e deslocamento. 
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NO TA I 1 I.'- PONTO CONTRA VENTADO LATERALMENTE 

·/ 
CHAPAS GALVANIZADAS _j/, 

COM GRAXA ~ COF?T~ (~ 

Figura VII.5 - Esquema Geral do Pórtico de Reação 



A Foto VII.3 ilustra parte do sistema de aquisição de 

dados e sua operação durante a realização de urn ensaio, a 

Foto VII.4 ilustra a instrumentação com extensômetros 

elétricos de resistência nos tirantes da Viga 4. 

Foto VII.3: Sistema de aquisi

ção de dados. 

Foto VII.4: Detalhe da 

instrumentação dos tiran

tes. 

O controle dos resul·tados obtidos durante o ensaio foi 

realizado pela comparação entre os deslocamentos teóricos e 

os medidos. Nos casos em que estes resultados apresentavam 

discrepâncias consideráveis, o ensaio era interrompido até 

ser possível determinar a anomalia responsável pela 

alteração dos resultados esperados. 

Todas as vigas foram contraventadas lateralmente em 

dois pontos posicionados na seção transversal onde estavam 

colocados os macacos hidráulicos rssponsáveis pelo 

carregamento dos modelos. 

Foram real:', ;;:ados mais de um ensaio para cada modelo a 

fim de identificar possí-v·eis falhas quer no sistema de 

aplicação de corga, quer no sistema de medidas. 

Para o modelo Viga 1 foram realizados três ensaios 80m 

as cargas máximas por mac.aco hidraúlico de 60kN, 70kN e 

106hl~. Esta viga foi a primeira a ser €nsaiada e também a 

244 



única em que se caracterizou um estado limite último. 

Para a Viga 2 foram realizados dois ensaios com as 

cargas máximas 

aplicação. 

aplicadas de lOOkN em cada ponto de 

A Viga 3, reforçada com tirantes, foi ensaiada duas 

vezes. Neste modelo 1 uma das preocupações consistia na 

avaliação correta da "força de protensão 11 aplicada através 

das porcas na extremidade dos tirantes. 

Foram realizadas várias 11protensões 11 utilizando 

torquímetro e chaves fixas normais para obter uma "força de 

protensão 11 de aproximadamente 50kN, com o acompanhamento 

destes valores sendo feito pelos extensôm~tros elétricos dos 

tirantes. As Fotos VII. 5 e VII. 6 ilustram a operação de 

pretensão. 

As cargas máximas aplicadas no ensa1o desta viga foram 

50kN e 100 kN . 

Foto "VII.5: Aplicação da "for

ça de prot.ensão" co:-:; chave 

fixa. 

Foto "VII.6: Aplicação da 

"força de protensão" uti

lizando um torquímetro. 

Para a Viga 4 foram realizados dois ensa1os com cargas 

máximas de lOOkN e 150hli em cada macaco hidraúlico. 

É interessante ressaltar os principais cuidado~ na 

realização de ensaios de vigas de aço fletidas: 

-é necessária a contenção lateral da viga, limitando o 
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a distância entre pontos contidos lateralmente na região 

comprimida aos valores calculados teoricamente; 

-na aplicação da força externa exige-se uma perfeita 

centralização da carga. As deformações e deslocamentos 

laterais provocados pela torção são consideráveis, devido à 

pequena rigidez à torção da viga de aço tipo I. Estes 

efeitos secundários podem ser significativos e alteram os 

resultados; 

-os apoios devem realmente reproduzir as condições 

idealizadas. Apoios fixos devem ser livres a giros e apoios 

móveis devem ser livres a deslocamentos horizontais e giros. 

A experiência adquirida nos ensaios permite afirmar que os 

resultados são significativamente alterados quando o sis~ema 

de apoios não trabalha adequadamente; 

-a verticalidade das vigas ensaiadas, bem como dos 

macacos hidráulicos é. também u.m fator importante a observar. 

As deformações parasi·tas geradas pela falta de verticalidade 

podem ser significati-~ras. A título de exemplo, em um dos 

ensaios houve um pequeno descuido quanto à verticalidade do 

macaco e observaram-se deformações com até 30% de diferença 

em relação a outros ensaios. 

A Foto VII. 7 ih~stra um detalhe do apoio fixo utilizado 

e da contenção lateral da viga. Esta contenção dada por duas 

cantoneiras 

"vínculo de 

as mesas 

é necessária para que seja efetivado no apoio o 

garfo". Ressalta-se que o contato cantoneira com 

da viga foi realizado através de chapas 

galvanizadas, engraxadas, para minimizar o atrito. 

A Foto VII. 8 ilustra o detalhe do montante utilizado 

na Viga 4. 
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Foto "'VII. 7: Detal11e áo apoio 

utilizado nos ensaios. 

Foto VII.B: Detalhe do 

montante da Viga 4. 

Os extensôme·tros elétricos de resistência foram 

posicionados com os seguintes parâmetros: 

-medidas de deformação nas mesas: foram instrumentados 

basicamente a seção transversal central da viga (Seção 1 

Figura VII. 6) onde o momento fletor teórico é constante e 

uma outra seção onde o momento fletor varia linearmente 

(seção 2 Figura VII.6), ambas com três extensômetros 

elétricos em cada mesa e dois extensômetros posicionados na 

cantoneira. 

Para confronto dos resultados foi também instrumentada 

uma outra seção transversal da viga (seção 3 Figura 

VII.6), disposta simetricamente em relação à seção 2, com 

dois extensômetros elétricos de resistência por mesa. 

Nos modelos com variação de seção transversal (Viga 2 e 

4) foram instrumentadas mais duas seções próximas à var~ação 

da espessura das mesas. 
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-As rosetas, em número de cinco, foram posicionadas em 

seções próximas ao apoio (avaliação das direções principais 

nessa região) e sobre a seção de número 2; 

-Para c'raliar a variação das deformações entre seções 

próximas foram instrumentadas mais três seções vizi::1has a de 

número l, somente na mesa tracionada no modelo da Viga 4. 

A Figura VII.9 ilustra estas seções identificadas pelos 

números 6, 7 e 8. 

A título de ilustração, as Fotos VII.9 e VII.lO 

apresentam exemplos da ins·trumentação na mesa da Viga 4 e o 

posiciona~ento das rosetas próximas ao apoio. 

Foto VII.9: Extensômetros elé-

tricos de resistência uniaxiais 

posicionados na mesa da seção 

central da Viga 4. 

Foto VII.lO: Instrumenta

ção com rosetas na região 

do apoio da Viga 4. 

o posicionamento dos extensômetros elétricos de 

resistência encontra-se esquematizado nas Figuras VII.6 a 9. 
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POSICIONAMENTO TÍPICO DOS EXTENSÔMETROS ELÉTRICOS 

DE RESISTÊNCIA PARA TODOS OS MODELOS 
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VII.4- Análise dos Resultados 

Os resultados destes ensaios serão analisados 

comparando-os aos obtidos em modelos teóricos baseados na 

teoria da elasticidade. Os resultados completos dos ensaios 

estão apresentados no Anexo I deste trabalho. 

Salienta-se que o principal objetivo destes ensaios foi 

a obtenção de resultados experimentais do comportamento de 

vigas rebitadas utilizando extensômetros elétricos de 

resistência para as medidas de deformação e uma análise do 

desempenho de três tipos de reforços em vigas rebitadas 

destinadas a aumentar a capacidade resistente. 

É interessan·te ressaltar f neste preâmbulo f r:J:Ue mesmo 

com todos os cuidados na realização de ensaios de modelos, 

mui tas variáveis influenciam os resultados. Nem sempre é 

possível uma adequação perfeita entre o modelo ensaiado e o 

teórico. A análise dos resultados deve ser fei·ta 

considerando estes aspectos. 

Em geral, os resultados de ensaios de es·truturas 

possibilitam obter informações que extrapolam os objetivos 

iniciais. Informações sobre o comportamento dos rebites que 

compõem a viga, o desempenho global dos modelos, a variação 

das deformações entre seções, com ou sem rebites, são 

exemplos destes dos resultados que complementam e vão além 

dos objetivos inicialmente propostos. 

Os frutos deste trabalho não estão limitados somente 

aos resultados obtidos nos ensaios. A possibilidade de 

acompanhar a realização destes e solucionar os percalços 

próprios à experimentação constituem uma excelente 

opor-tunidade de aprendizagem do comportamento estrutural. 

A ocorrência e visualização de efeitos secundários, 

como por exemplo a aplicaç;" o de carga com pequena 

excentricidade ou a falta de verticalidade do macaco 

hidráulico, não permitem obter resultados 

porém contribuem mui to para o conhecimento 

nas estruturas. 
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VII.4.1 - Cálculo Teórico dos Modelos - Comentários Gerais 

Apresentam-se, a seguir, as principais considerações 

sobre o cálculo teórico utilizado para a comparação com os 

resultados de ensaio. 

É interessante re~saltar que os modelos teóricos 

utilizados foram os mais simples possíveis considerando que 

os resultados obtidos foram bastante satisfatórios como será 

visto a seguir. 

Como pode ser observado nas Figuras VII .1 e VII. 4 os 

modelos utilizados são estru·turas simples do ponto de vis·ta 

de cálculo está·tico. As hipóteses e considerações utilizadas 

estão abaixo relacionados: 

a) VIGA l: 

-Viga simplesmente apoiada; 

-Cálculo está·tico considerando as características 

geométricas com e sem enfraquecimento devido aos furos; 

-os deslocamentos foram calculados considerando a inércia 

líquida; 

-Foram adotados os valores médios das cargas aplicadas 

para os cálculos teóricos. 

·f O O O -· ---- ~--m-· ~- . J:· 
j-- _1_4 4 o --t 1 o 4 o ~- 14 4 o !-_ 

3920 
~----------------~~~----------------~ 

Figura VII.lO - Esquema Estático Viga l 

b) VIGA 2: 

-Viga simplesmente apoiada; 

-Cálculo estático considerando as características 

geométricas com enfraquecimento devido à furação; 

-Consideração da variação da seção para o cálculo' das 

características geométricas devido a chapa ds reforço nas 

mesas; 
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Figura VII.ll - Esquema Estático Viga 2 

c) VIGA 3: 

-Viga simplesmente apoiada com tirante ~eto excêntrico; 

-Iviodelo teórico calculado segundo as recomendações 

apresentadas no Capítulo V considerando o enfraquecimento da 

seção transversal devi~o aos furos. 

-cr[/ z 
---- -:_---- -l- -
\ Ji' :i_--_-_-_-~-,:r-~1'-6 5 

x-~·- - · · 1~-t r~',' 
I 2 810 13555 I_ 
~=----- .l _ _::_:::._c_:::.__->1'----=1----+_:_4_:_4~0 . -,- 1040 ,~ 

J 39 20 f - - -

Figura VII .12 - Esquema Está·tico Viga 3 

d) VIGA 4 

-Viga simplesment.e 

armada); 

apoiada, tirante poligonal (viga 

-Cálculo estático considerando as características 

geométricas com enfraquecimento devido à furação; 

-Modelo ·teórico calculado utilizando programa de 

computador desenvolvido no Departamento de Estruturas. 

-Os elementos rígidos, destacados na figura abaixo, 

reproduzem a meia al·tura da viga 1 com rigidez e área 
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equivalente a viga principal; 

-Os tirantes foram rotulados nas extremidades. 

3501 690 l 1840 690 1350 
- --{ --'i ---- --- ···---- --------- --~~--t·-=r· -

3920 
-~~- - -- -- -·-··--- - -------~-------- --- -

Figura VII.13 - Esquema Estático Viga 4 

Os resultados teóricos estão apresentados conjuntamente 

com os resultados dos ensaios no item seguinte deste 

capítulo. 

A experimen·tação de estruturas conduz a uma grande 

quantidade de resulta dos devido ao número de pontos 

instrumentados. A análise dos resultados obtidos nos ensaios 

centra-se nos aspectos particulares para cada uma das vigas. 

Para a Viga 1 enfatiza-se os resultados dos ensaios 

comparando-os aos valores teóricos calculados para a seção 

líquida, seção bruJca e somente consid2rando o 

enfraquecimento devido aos furos na mesa tracionada. 

Apresentam-se também os resultados das tensões medidas e 

calculadas para todas as rosetas. 

Para a Viga 2 apresentam-se 

deslocamentos nos pontos de 1 a 5, os 

os resultados dos 

valores obtidos das 

tensões nos pontos instrumentados e, em particular, na seção 

da viga onde há a variação de seção. 

Os resultados apresentados da Viga 3 enfa:tizam 

principalmente o comportamento dos tirantes como reforço. 

Salienta-se que os deslocamentos foram medidos inicialmente 
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na fase de protensão da viga. Após a aplicação da força de 

protensão pré-determinada os deslocamento~ foram medidos 

utilizando como referência a posição já deslocada. 

Para a Viga 4 o resumo dos resultados enfatiza a 

análise do comportamen-to dos tirantes da viga armada e a 

variação das tensões obtidas nas medições efetuadas nas 

seções com e sem rebites na mesa tracionada. 

Os resultados teóricos dos deslocamentos foram 

calculados 

líquidas e 

gráficos. 

utilizando-se as características 

estão apresentadas sob forma de 

geométricas 

tabelas e 

É in tere e:: 3.nte destacar que um dos ?-Spectos polêmicos 

no dimensionam""'nto de vigas rebitadas consiste exatamente na 

escolha das características geométricas a adotar: líquida ou 

bruta. Apresentam-se resultados comparativos dos 

deslocamentos ·teóricos com estas duas considerações para a 

Viga l. 

Os resul·tados dos deslocamentos permitem avaliar o 

comportamen·to global dos modelos e a correlação destes com 

os resultados teóricos. 

Os resultados da estimativa das tensões foram obtidos a 

partir das medições de deformações, considerando o 

comportamento elástico e a proporcionalidade da 

tensão-deformação e estão apresentados sob forma de tabelas 

e gráficos. A análise destes resultados permite uma 

avaliação pontual das tensões e assim deve ser considerada. 

As tensões teóricas nas mesas foram calculadas 

admitindo estado plano de deformações, com base na teoria da 

resistência de materiais em regime elástico. 

As expressões abaixo apresentadas resumem a rotina de 

cálculo utilizada: 

onde Ivi 

( l) 

momento fletor teórico da seção 

analisada 

módulo de resistência na seção 

analisada de acordo com as 

considerações já apresentadas. 
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As tensões de cisalhaFento na alma foram calculadas a 

partir da força cortante teórica, admitindo-se estado plano 

de tensões. As expressão abaixo indica o cálculo das tensões 

de cisalhamen·t·:) : 

VN 
s 

Lteóric· ti ( 2) 

onde 

V: força cortante teórica calculada 
no ponto analisado 

N : momento estático 
s 

t espessura do elemento no ponto 
calculado 

I : momento de inércia. 

Os valores de ensaio foram obtidos a partir das 

deformações dos três extensômetros elétricos que compõem a 

roseta. 

Os resultados dos ensaios, obtidos através do sistema 

de aquisição de dados, já apresentam as tensões principais 

~ e ~ e o ângulo (a) desta direção com orientação positiva 
1 2 

tendo como referência o sentido do extensômetro elétrico 

posicionado na direção do eixo longitudinal da viga para o 

segundo extensômetro ( 45°). 

É possível obter a tensão de cisalhamento por: 

(} (} 
1 2 

2 
sen 2a ( 3) 

Foram também calculadas as tensões ~ e ~ 
X y 

(tensões 

horizontal e vertical) a partir das tensões principais por: 

O' + (} O' O' 
1 2 

+ 
1 2 

cos2a ~ 2 2 X 
( 4 ) 

~ + O' O' ~ 
1 2 1 2 cos2a ~ = 

y 2 2 ( 5) 

Estas tensões foram calculadas como mais uma informação 

sobre o comportamento do modelo. 
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VII.4.2 - Resultados dos Ensaios - Deslocamentos: 

As Tabelas e Gráficos, apresentados a seguir, resumem 

os principais resultados dos deslocamentos. Estes resultados 

são referentes a um ensaio por viga. 

Os deslocamentos teóricos foram calculados baseados nas 

hipóteses já relacionadas anteriormente, salientando-se que 

os resultados teóricos foram obtidos considerando a inércia 

líquida. 

A força média aplicada, constante nas tabelas 1 

refere-se aos valores da força média dos dois macacos 

hidráulicos em cada etapa de carregam~nto e os valores 

medidos dos deslocamentos correspondem ao último ensaio de 

cada viga. 

VII.4.2.1-Resultados dos Deslocamentos na Viga l 

Na Tabela VII.4 e no Gráfico VII.l estão apresentados 

os resultados dos deslocamentos da Viga 1. 

Pode-se observar na tabela e no gráfico que os 

deslocamentos são lineares a-té a carga aplicada de SOkN e os 

valores calculados teoricamente são próximos aos medidos no 

ensaio. 

Nas etapas subsequentes aos 80kN ocorreu o início da 

perda de estabilidade lateral e também deslocamentos 

laterais decorrentes da excentricidade na aplicação da força 

externa. Estes efeitos foram responsáveis pela alteração no 

comportamento força aplicada-deslocamentos. 

A título de comparação foi calculada a carga crítica 

teórica referente a perda de estabilidade lateral deste 

modelo e obteve-se o valor de 87 kN. Salienta-se que este 

valor foi obtido baseado nos preceitos da norma brasileira 

"NB-14 Cálculo e execução de estruturas de aço" que 1 embora 

já substituída, previa este cálculo para vigas rebitadas o 

que não ocorre com a Normalização vigente. 
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TABELA VII.4 - Deslocamentos Viga 1 - Ensaio 3 

FORCA 
MEDIA 

APLICADA 
{kli!l 

0.000 
20.060 
40.030 
59.925 
79.995 
99.890 

106.450 
105.400 

DESLOCAMENTOS (~fl 

PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 POI-!TO 4 
MEDIDO TEOR ICO MEDIDO MEDIDO TEOR ICO i'lEDIDO 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
2.750 2.785 2.706 2.733 2.547 
5.535 5.563 5.197 5.152 5.083 
8.09(1 8.327 7.653 7.539 7.610 

10.770 !1.119 10.221 10.074 10.159 
15.225 13.883 14.369 14.286 12.685 
17.815 !,L 786 16.819 16.626 13.518 
18.315 14.6~0 17.327 17.148 13.385 

r. V!GH l - DI:SlOCAl·iEN!OS<"""l 
H!S>l!O - TE!l!UCO 

·il 15 ,-----,----,----,-----r------:J. 
IE Ir !2.5 +----1----+---t----+--..«""""""' 

Iº lO t---l----+---t-----,.......S...-F-----1 
i~ 
'(' 7.5 t----t---t--..,....;""'""':;__--,~p--:::,,...-q 

H 
l 
o 
s 
~1 

0.000 
1. 742 
3.123 
4.494 
5.901 
8.065 
9.245 
9.469 

&O 100 
fl/'!lC" !l!'UCilf.UlNHllf.l i'OR ~lOCllCO (L:Nl 

• Pl ENS x Pl TEGR a P2 El-íS o P2 iEGR '"P4 ENS v P4 TEOR 

PONTO 5 
MEDIDO TEORICO 

0.000 0.000 
1. 688 1.791 
3.127 3.573 
4.406 5.350 
5.739 7.141 
7.975 8.917 
9.165 9.503 
9.421 9.409 

GRÁFICO VII.1 - Deslocamentos Viga 1 - Ensaio 3 

VII. 4. 2. 2- Resul·tados dos deslocamentos Viga 2 

Na Tabela VII.5 e no Gráfico VII.2 estão apresentados 

os resultados obtidos no ensaio de número 2 para a Viga 2. 

Os resultados dos deslocamentos da Viga 2 indicam UID 

comportamento linear dos deslocamentos, com os resultados 

experimentais e teóricos próximos. 

Um item a ser destacado destes resultados é o fato de 

que nas etapas iniciais 

resultados experimentais 

do carregamento deste modelo 

têm valores maiores que 

os 

os 

resultados dos deslocamentos calculados teoricamente, fato 

explicado pela acomodação do pórtico de reação e do modelo, 

pois constatou-se que o escorvamento da estrutura de r~ação 

não foi devidamente realizado. 
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TABELA VII.5 - Deslocamentos Viga 2 - Ensaio 2 

FORCA 
PIE DIA 

APU CADA 
lkfn 

0.000 
20.015 
39.970 
59.985 
79.995 
99.905 

PONTO 1 
tíEDIDO TEOR i CO 

0.000 0.000 
2.300 2.043 
4.060 4.081 
6.00(1 6.129 
7.985 8.172 

10.080 10.210 

o lo 
E 
s 12.5 

~ lO 

7.5 

I;! 
~ 2.5 

~ g 
o 2G 

,, 

DESLOCAMENTOS ls1l 

PONTO 2 PONTO 3 
I'IEDIDD MEDIDO 

0.000 0.000 
2.212 2.152 
3.951 3.798 
5.801 5.648 
7.692 7.528 
9.706 9.505 

VJGil 2- OESLOCIÍf·tENIOS<mml 
ENSH!O -JEGR!CO 

40 60 

TEOR ICO 

0.000 
!. 870 
3.736 
5. 611 
7.481 
9.347 

so 
FORCA R?UCHOR MWW POR MflCACO <kNl 

• Pl EtiS x Pl TWQ o P2 Et<S o PZ TEOR .o P4 ENS v P4 TEOR 

PONTO 4 PO~TO 5 
I'IEDJDO t'IEDIDO TEOR ICO 

0.000 0.000 0.000 
1. 550 1.320 1. 324 
2.564 2.136 2.644 
3.624 3.176 3.971 
4. 725 4.215 5.294 
5.935 c 77C 6.6H J • ..;.,iJ 

100 

GRÁFICO VII.2 - Deslocamentos Viga 2 - Ensaio 2 

VII.4.2.3- Resultados dos Deslocamentos da Viga 3 

Os resul·tados dos deslocamentos obtidos no ensaio da 

Viga 3 caracterizaram-se pelas particularidades decorrentes 

da necessidad,e de aplicação da força de protensão. Pode-se 

dizer que este ensaio foi dividido em duas partes sendo a 

primeira a aplicação da força externa e a segunda a 

aplicação do carregamento. 

Para a análise c~;:;s resultados apresentados na Tabela 

VII. 6 e no Gráfico VII. 3 são necessários esclarecimentos 

sobre os procedimentos ~a aplicação e medição da pretensão. 

No primeiro ensaio da Viga 3 foram efetuadas várias 

aplicações da força de protensã~ através do aperto das 

porcas dos tiran·tes f cr~~ medições de deformaçães nos 

tirantes e a avaliação da força resultante a partir das 

deformações medidas. 

No ensaio de número 2 aplicou-se a força prevista de 

aproximadamente 50JrJJ. Na fase de aplicação da pretensão a 
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viga estava vinculada no pórtico de reação e nos macacos 

hidraúlicos. Es·te esquema de carregamento fez com que os 

deslocamentos medidos na fase de pretensão não fossem 

passíveis de comparação com os valores obtidos a partir do 

modelo teórico considerado, po1s com o apoio dos macacos 

hidraúlicos, altera-se o esquema estático. 

Com as explicações acima apresentadas fica claro que os 

resultados dos deslocamentos apresentados abaixo referem-se 

a viga simplesmente apoiada já com força de pro·tensão 

aplicada. 

TABELA VII.6 - Deslocamentos Viga 3 

FORCA 
MEDIA 

APLICADA 
!UO 

2.100 
19.955 
39.970 
59.925 
79.940 
99.895 

PONTO 1 
MEDlDO TEOR ICO 

0.000 0.000 
2.250 2.275 
4.480 4.556 
6. 770 6.831 
9.370 9.113 

12.340 11.388 

o 15 
E 
s 
l 

1!.5 

o 
'ª c 

~ 
?.:i 

2.~ 

o 

DESLOCARERTOS (;;) 

PONTO 2 PONTO 3 
MEDIDO MEDIDO TEOR ICO 

0.000 0.000 
2.160 2.070 
4.340 4.170 
6.560 6.320 
9.100 8. 770 

11.990 1 L 610 

VlG!il- OóSlUC>;;·1~NIOS<Aml 
H!smo- TEC!RlCO 

0.000 
2.075 
4.156 
6.231 
8.312 

10.387 

PONTO 4 
MEDIDO 

".000 
1.330 
2.540 
3. 770 
5.150 
6.690 

e 2~ .j,~ &O so lllll 
m;:cn Ali"UCI'tf.íll~ii[Dlil. N~ MSICACO <kN) 

' Pl ENS • Pl TEOR a P2 HIS o 1'2 IEOR A P4 ENS v P4 TEOR 

Ensaio 2 

PONTO 5 
MEDIDO TEOR ICO 

0.000 0.000 
1. 280 !.448 
2.450 2.901 
3.650 ~.349 

4. 980 I 5.802 
6.580 7.251 

GRÁFICO VII.3 - Deslocamentos Viga 3 - Ensaio 2 

A observação dos resultados dos deslocamentos permite 

concluir que o comportamento do modelo Viga 3 foi line~r em 

todas as etapas de carga. 

A adequação do modelo teórico é bastante satisfátoria 
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com os resultados dos ensaios o que pode ser observado 

pelo gráfico. 

Destaca-se, também, a já esperada eficiência da 

utilização dos tirantes na diminuição dos deslocamentos. A 

comparação com os resultados do modelo Viga l indicam uma 

redução de aproximadamen-te 17% no deslocamento no meio da 

viga para a carga aplicada de 60kN. 

VII.4.2.4- Resultados dos Deslocamentos Viga 4 

Na Tabela VII.7 e no Gráfico VII.4 estão apresentados 

os resultados dos deslocamentos da Viga 4 ensaio 2. 

FORCA 
MEDIA 

APLICADA 
lHO 

0.000 
20.015 
40.030 
59.985 
79.940 
99.890 

119.960 
139.860 
149.785 

TABELA VII.7 -Deslocamentos Viga 4 

DESLOCAMENTOS l11l 

PONTO I PD1lTO 2 PONTO 3 PONTO 4 PONTO 5 
MED'.D~ TEOR ICO !'lEDlDO MEDiDO TEOR ICO PIEDIDD IIEOIDD 

0.000 
1.410 
2.665 
3.940 
5.160 
6.410 
7.890 
9.495 

10.400 

0.000 
.995 

1.988 
2.984 
3.982 
4. 969 
5.967 
6.960 
7.445 I 

0.000 0.000 0.000 
1.308 1. 333 • 902 
2.486 2.507 1.802 
3. 725 3.727 2.703 
4.870 4.873 3.608 
6.076 6.038 ~.503 

7.432 7.49! 5.407 
8.944 9.059 6.307 
9.842 9.951 6.7~6 

\Íl:~!i hiJ.\J~La 4- U~SLO..:A8"1B"H0~ 
EUSIDü -!EDR!!:íJ 

0.000 
.741 

1. 441 
2.150 
2.763 
3.508 
4.190 
4.955 
5.430 

O Ur--.--~--~~---r--~--~~ 
E 
s 12.5 j---1--f--+---1---+---1---+---1 
b 
c 
I~ 
[E 
N 
j 

~ . 

0.000 
.BH 

1. 549 
2.260 
2.667 
3. 452 
4.310 
5.215 
5. 770 

2a ~e u IW !f.lll 120 Ha 1so 
f!JRCI'I íWUUcC~ Ml:OJ!l POR MOCSlCO (kN) 

< P I HIS x P I !EM "1'1 H'-S o 1'2 TEOR "'P4 ENS v P4 !E OI! 

Ensaio 2 

PONTO b 
TEOR ICO I'IEDIDD TEOR i r:: o 

0.000 0.000 0.000 
.617 .200 .204 

1.233 .420 .408 
1. 851 .660 .612 
2.470 .890 .816 
3.082 1. 210 1.019 
3.701 1. 540 1.224 
4.317 1. 850 1.427 
4.618 1. 930 1. 528 

GRÁFICO VII.4 - Deslocamentos Viga 4 - Ensaio 2 

Os resultados dos deslocamentos deste modelo permitem 

263 



concluir que há linearidade no comportamento carga 

aplicada-deslocamento. 

Os deslocamentos medidos são sistematicamente 

superiores aos valores calculados teoricamente. Este aspecto 

dos resultados ·tem basicamente duas explicações sendo que o 

primeiro deles refere-se às condições em este modelo foi 

fabricado. 

A viga armada foi fabricada com os tirantes contínuos 

sobre o montante o que exigiu que a geometria destes 

fosse obtida com o aquecimen~o prévio das barras redondas e 

sua conformação adaptada à chapa de apoio do montante. 

Este processo de fabricação não poss~bilitou um contato 

perfeito tirante-chapa, gerando folgas e provocando 

deslocamentos iniciais antes que o tirante fosse 

solicitado. 

Paralelamente a este aspecto é conveniente ressaltar 

que observou-se o início do escoamento das porcas de fixação 

dos tirantes, constituíndo-se num fator adicional a ser 

considerado no resultado final da deslocabilidade do modelo. 

O outro aspecto refere-se a adequação do modelo 

estático utilizado para o cálculo dos deslocamentos. Neste 

modelo a ligação montante tirante é caracterizada como um nó 

o que não reproduz fielmente o modelo ensaiado. 

Salienta-se que a ligação montante tirante foi 

fabricada de maneira contínua pois prentendia-se obter dados 

sobre o comportamen-to deste modelo e compará-los àqueles 

observados na viga armada da ponte da RFFSA, cujos 

resultados da prova de carga estão relatados no Capítulo VI 

deste trabalho. 

VII.4.3- Resultados dos Ensaios - Tensões 

A avaliação dos resultados das tensões foi obtida a 

partir das medições das deformações em cada extensômetro 

elétrico de resis-tência, sendo então estimadas conside:çando 

o comportamento elástico linear (CJ' = Ee). 

As vigas foram ins-trumentadas com três extensômetros 
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elétricos uniaxiais 

ligação mesa alma. 

em cada mesa e dois 

A análise pontual de 

primeira etapa a ser observada. 

na 

cada 

Os resultados das deformações foram 

cantoneira de 

resultado é a 

obtidos pelo 

sistema de aquisição de dados e a Tabela VII.S 

exemplo destes resultados. 

reproduz um 

TABELA VII.S- Exemplo dos Resultados das Deformações 
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GRÁFICO VII. 5- Exemplo do Gráfico das Deformações Obtido 

como Resultado do Sistema de Aquisição de Dados 

As colunas F' e F reproduzem os valores medidos da 
1 2 

força aplicada através das células de carga. Observa-se que 

os valores ob-tidos em cada macaco são próximos, permitindo 

adotar os valores médios como a força externa utilizada nos 

cálculos teóricos. 

As outras colunas são numeradas sequencialmente e 

correspondem ao número do extensômetro associado ao ponto 

medido na seção transversal identificada no cabeçalho. 

Os pontos 4, 5 e 9, 10 correspondem à instrumentação da 

cantoneira tracionada e comprimida, respectivamente. 

Os resultados ilustrados na Tabela VII.8 permitem 

verificar que os valores das deformações apresentam 

variações para cada um dos pontos instrumentados na chapa da 

mesa do perfil. Es-te fa·to enfatiza mais uma vez o aspecto de 

que estas medições são pontuais e assim devem ser 

analisadas. 

A depuração dos resultados envolvem uma análise ponto a 

ponto das leituras e do comportamento ~orça 

aplicada-deformação, de tal forma a evitar que os resultados 

médios ob-tidos a partir da leitura dos extensômetros não 

266 



considerem possiveis defeitos decorrentes da instalação ou 

leitura. 

Após esta análise foi realizado o cálculo dos valores 

médios das deformações em cada mesa para a comparação com os 

resultados obtidos que estão apresentados logo a seguir. 

Um exemplo dos resultados das deformações dos 

extensômetros que compõem as rosetas, gerados pelo sistema 

de aquisição de dados, está apresentado na Tabela VII.9 e no 

Gráfico VII.6. 

Tabela VII.9- Exemplo dos Resultados das Deformações-Rosetas 
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As colunas identificadas por F e F correspondem aos 
1 2 

valc:::-es medidos da força aplicada. As colunas 8 , 8 , 8 
a b c 

correspondem aos valores das deformações para cada um dos 

extensômetros da roseta e 8 ,8 são as deformações nas 
1 2 

direções principais. 

Nas colunas posteriores o próprio sistema calcula e 

apresenta 

ângulo do 

os resultados da tensões principais em MPa e o 

primeiro extensômetro ( 8 ) , posicionado no eixo 
a 

longitudinal ela viga 1 em relação a direção principal l. o 

sentido positivo é o anti-horário decorrente da instalação 

utilizada e previamente identificada como um dado de entrada 

para o programa do sistema de aquisição de dados. 

1---:;.·ji-·i , ... 

!--

!"!i i 

t: ;; . ' ,. 

.,."•, .. , 

··-· .... 
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GRÁFICO VII.6- Exemplo do gráfico das deformações nos 

extensômetros elétricos que compõem a roseta 

VII.4.3.l- Resultados das Tensões Viga l. 

As Tabelas VII .lO e VII .ll apresentam as tensões nas 

seções instrun1entadas l e 2. Os valores das tensões teóricas 

foram obtidas com o módulo de resistência calculado 

considerando: 

SEC BRUT: módulo de resistência bruto: 

SEC LIQ : módulo de resistência líquido, considerando o 
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enfraquecimento devido aos furos na mesa superior e 

inferior; 

SEC LIQ* : módulo de resistência líquido, considerando 

somente o enfraquecimento na mesa tracionada. 

A análise dos resultados das tensões estimadas nas 

seções l e 2 permitem observar que os valores medidos são 

inferiores aos calculados considerando ê seção bruta. É 

importante destacar que os valores das tensões calculadas 

utilizando as características líquidas da seção transversal 

conduzem a resultados cerca de 25% superiores aos medidos. 

TABELA VII.lO - Tensões Viga l - Ensaio 3 

FORCA TEHSAO SECAO 1 
MEDIA ikN/c:mH2) 

APLICADA 11ESA TRACIONADA !'lESA COiíPRHIIDA 
(kNl 

ENSAIO SEC BRUT SEC LIQ SEC liQi ENSAIO SEC BRUT SEC LIQ SEC Llºt 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
20.060 5.248 5.349 6.511 6.961 -5.022 -5.349 -6.521 -5.609 
40.030 10. 414 10.675 13.012 13.890 -10.189 -10.675 -13.012 -11.193 
59.925 15.642 15.980 19.479 20.793 -15.375 -15.980 -19.479 -16.756 
79.995 20.808 21.332 26.003 27.757 -20.602 -21.332 -26.003 -22.368 
99.890 26.035 26,637 32.>170 34.661 -26.445 -26.63i -32.470 -27.930 

TABELA VII.ll - Tensões Viga l - Ensaio 3 

FORCA TENSAO SECAO 2 
l'íED!A !kN/r::W~H2) 

APLICADA t1ESA TRACIONADA !'lESA COMPRIMIDA 
(kNl 

ENSAIO SEC BRUT SEC LI g SEC l!QI ENSAIO SEC BRUT SEC UQ SEC lJRs 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
20.060 3.403 3.3n 4.075 4.350 -3.300 -3.343 -4.075 -3.506 
40.030 6. 72~ 6.672 8.133 8.681 -6.683 -6.672 -8.133 -6.996 
59.925 10.107 9.987 12.174 12.996 -10.066 -9.987 -12.174 -10.472 
79.995 13.571 13.333 16.252 17.348 -13.~69 -13.333 -16.252 -13.960 
99.890 18.•130 16.648 20.294 21.663 -16.995 -16.648 -20.294 -17.457 

269 



I 
E 
H 
5 
R 
o 
k 
H 
I 
c 

VtGA I- Ei<s;<D (k;lfcco;;<.ú--
MESll TilflC!elffilltl- SECno I 

40 

lO 

29 

IG 

20 4S EU 
FOfi.Cll MEDI!!!! EHSr.IQ thElliAl ldl 

t TEH EI<IS x TEH SEC B!WT a TH! SfC LIQ o TEN SEC UQg 

GRÁFICO VII.7 -Viga 1 

Ensaio 3 

100 

o 
l 

-~ E 
N -!G 
5 

!: 
-15 

-20 

-25 lf -30 

2 -35 

-40 
o 

-...,. 
V!GH I -lEHSAOUcH/cm~l>ll 
SE C !lO I - HESR COMPRIMIDA 

~ 
-.;; ~ 

-s ~ 
------....: ~ 

r--~ 

20 40 &O SO 100 

FORCR RPl!CADR MEDIR POR MRCRCO «:: · 
+ EHS x TEOR SEC Bl! a TEOR SEC UQ o TEOR SEC UQa 

GRÁFICO VII.8 - Viga 1 

Ensaio 3 

A utilização das características geç>métricas líquidas 

para o cálculo das tensões deve ser observada com 

restrições, pois os extensômetros elétricos estão 

posicionados numa seção sem enfraquecimento. Por outro lado 

somente a consideração do enfraquecimento da mesa tracionada 

conduz a resultados ·tam.bém discrepantes daqueles medidos. 

A principal conclusão deste ensaio baseia-se nos dados 

permitindo estabelecer que as tensões na mesa tracionada são 

praticamente iguais aos medidos na mesa comprimida (variação 

de ordem de 1%) • Zste fa·to indica que o comportamento da 

viga não foi alterado pela presença da furação necessária 

para a composição da viga rebitada nas seções 

instrumentadas. 

o comportamento linear tensão-força aplicada pode ser 

comprovado através dos Gráficos VII.7 e VII.8. 

Para a Viga l estão apresentados, a seguir, as tensões 

de cisalhamento obtidas nos pontos instrumentados com 

rose·tas. A formulação utilizada já foi apresentada 

anteriormente. 

Destacam-se os resultados obtidos na roseta l 

(posicionada fora do eixo da viga e ~ aproximadamente h/2 do 

apoio na região tracionada) que indicam a variação de tensão 

segundo o eixo de viga (x) muito diferente do teórico. 

As tabelas VII.l2 a VII.l5 apresentam os resultado~ das 

tensões de cisalhamento para as rosetas 1 1 2, 3 e 4. 

270 



TABELP~ VII.12 - Viga 1 - Ensaio 3 

VIGA 1 ROSETA 1 - RESULTADOS TEORICOS E DE ENSAIO 

VALORES OBTIDOS NOS ENSAIOS I VALORES TEOR!COS 
' 

FORCA DIRECOES PRINCIPAIS TENSOES ENSAIO (kN/cmH2} 

APUCADA (kN/c11H2) 

MEDIA 01 02 AN5ULO DlREC X DIREC Y CISALH. TENS AO TEI'ISAO 
!~Nl !kN/oHt2l (o) CISALH. EIXO X 

0.0000 .1000 .0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

20.0600 1. J 000 -1.3200 43.6000 -.0509 -.1691 1.2086 1. 3320 -.2447 
40.0300 2.0300 -2.6900 43.4000 -.1983 -.4617 2.3563 2.6580 -.4884 

59.9250 3.0700 -4.0400 42.9000 -.2246 -.7454 3.5455 3.9790 -.7311 
79.9950 ~.1800 -5.5600 ~2.0000 -.1810 -1.1990 4.8433 5.3117 -.9759 
99,8900 5.6400 -7.6100 ~0.7000 .0057 -1.9757 6.5505 6.6327 -1.2187 

TABELA VII.l3 - Viga 1 - Ensaio 3 

VISA 1 ROSETA 2 - RESULTADOS TEORICDS E DE ENSAIO 

VALORES OBTIDOS NOS ENSAIOS VALORES TEDRICOS 

FORCA DIRECOES PRINCIPAIS TEIISDES ENSAIO 0:1Vt:IH2) 
APLICADA !!dVcmH2) 

i'IEDIA 01 02 lli·l6ULD DIREC X DIREC Y CISALH. TENSAO TENSA O 
ik!O !k~~/cruH2) (O) CISALH. EIXO X 

0.0000 .1000 .0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0{)00 
20.0600 1. 2100 -1.-noo 42.1000 .0233 -.2433 1.3133 1.3320 0.0000 
40.0300 2.2100 -2.8500 41.7000 -.0293 -.6107 2.5132 2.6580 0.0000 
59.9250 3.2300 -4.3100 41.3000 -.0548 -1.0252 3.7386 3.9790 0.0000 
79.9950 4.2·100 -5.8500 •iO. 9000 -.0856 -1.5244 4.9934 5.3117 o. 000\l 
99.8900 5.2100 -7.7600 40.3000 -.2160 -2.3340 6.3979 6.6327 0.0000 

TABELA VII.l4 - Viga l - Ensaio 3 

VISA 1 rwsET,~ 3 - RESULTADOS TEDRICDS E DE ENSAIO 

VALDfiES DBTJ~DS NOS ENSAIOS VALORES TEORICDS 

FORCA DIRECDES PRI~CIPAJS TEMSOES ENSAIO O:N/c1H2l 
APLICADA (kN/!:111H2) 

MEDIA 01 02 AN6ULO DIREC X DIREC Y CISALH. TENS AO TEHSAO 
(kt\) lkW/ciiH2) (") CISALH. EDD X 

0.0000 . !000 .0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20.0600 1. 3900 -1. q5oo 42.9000 .0740 -.1340 1. 4162 1.3320 0.0000 
40.0300 2.4800 -2.9800 42.6000 -.0218 -.4782 2. 7204 2.6580 0.0000 
59.9250 3.5800 -4.5800 42.3000 -.1161 -.8839 4.0619 3.9790 0.0000 
79.9950 4.5600 -6.3900 4!.9000 -.3242 -1.5058 5.4430 5.3117 0.0000 
99.8900 5.3100 -8.8100 ~ 1. 2000 -.8167 -2.6833 6.9980 6. 6327 0.0000 
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TABELA VII.15 - Viga 1 - Ensaio 3 

VIGA 1 ROSETA 4 - RESULTADOS TEDRICDS E DE ENSAIO 

VALORES OBTIDOS NOS ENSAIOS VALORES TEORICOS 

FORCA DIRECOES PRINCIPAIS TEMSOES ENSAIO !kN/ci1H2l 

APLICADA llt:N/can2l 
I'IEDIA 01 02 AJIGULO DIREC X DIREC Y CISALH. TENSA O TENSA O 

!kNl !Hl!ceH2J (O) CISALH. EIIO X 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20.0600 1.0400 -1.6500 42.5000 -.1878 -.4222 1.3399 1.3320 0.0000 
40.0300 L 9200 -3.3600 42.2000 -.4626 -.9774 2.6274 2.6580 0.0000 
59.9250 2. 7200 -5.2100 41.8000 -.8033 -1.6867 3.9403 3.9790 0.0000 
79.9950 3.4200 -7.300~ n. 1ooo -1.2126 -2.6674 5.3104 5.3117 0.0000 
99.8900 4.0300 -10.1200 38.7000 -1.5019 -4.5881 6.9047 6.6327 0.0000 

Os Gráficos VII.9 a VII.12 ilustram os valores 

teóricos e de ensaio obtidos para a tensão de cisalhamento. 
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VII.4.3.2- Resultados das Tensões Viga 2. 

Os resultados das tensões médias nas mesas da Viga 2, 

Tabela VII .16 e os Gráficos VII .13 e VII .14 1 indicam um 

comportamento linear força aplicada-tensões em todas as 

seções instr~~entadas. 

O ponto 4 foi instrumentado na seção imediatamente 

antes da variação de seção nas mesas e não indicou 

concentrações de tensão ou qualquer outra alteração digna de 

nota. 

Os valores ·teóricos comparados com os obtidos em 

ensaios estão coeren·tes, indicando que o comportamento deste 

modelo foi alterado pela presença das chaP,aS de reforços nas 

mesas. 

A Tabela VII.16 apresenta as tensões nas seções 

instrumentadas 1, 2 e 4. Os valores das tensões teóricas 

foram obtidas considerando o módulo de resistência bruto. 

TABELA VII.16 - Viga 2 - Ensaio 2 

FORCA TENSAO SECAO 1 TENSAO SECAO 2 TENSAO SECAO 4 
MEDIA (HI/c"'H2l !kN/cmH2) (~N/ciiH2) 

APLICADA 
(kNl MESA TRACIONADA MESA COriPRIMIDA fiES A TRACl OI~ADA MESA COMPRIMIDA MESA TRACIONADA MESA COMPRIMIDA 

EliSA IO TEORICO ENSAIO TEOR ICO ENSAIO TEOR ICO ENSAIO TEOR ICO ENSAIO TEOR ICO E11SAIO TEOR ICO 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20.02 3.83 3.91 -3.79 -3.91 2.44 2.44 -2.50 -2.44 2.07 2.15 -1.99 -2.15 
39.97 7.63 7.81 -7.61 -7.81 4.88 4.88 -5.00 -4.88 4.10 4.29 -4.00 -4.29 
59.98 11.48 11.72 -11.42 -11. 72 7.38 7.33 -7.46 -7.33 6.21 6.44 -5.99 -6.H 
80.00 15.33 15.63 -15.25 -15.63 9.88 9. 77 -9.96 -9.77 8.26 8.59 -7.97 -8.59 
99.91 19.19 19.52 -19.11 -19.52 12.40 12.20 -12.44 -12.20 10.35 10.73 -10.00 -10.73 

Os gráficos VII.13 e VII.14 apresentam as tensões 

obtidas na mesa comprimida e tracionada. 
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As Tabela VII.l7 a l9 apresentam as tensões de 

cisalhamento obtidas a partir das mediçõe~ das rosetas 2, 3 

e 4. 

FORCA 
APLICADA 

MEDIA 
lkNJ 

0.0000 
20.0150 
39.9700 
59.9850 
79.9950 
99.9050 

FORCA 
APLICADA 

MEDIA 
!UO 

0.0000 
20.0150 
39.9700 
59.9850 
79.9950 
99.9050 

TABEL~ VII.l7 - Viga 2 - Ensaio 2 

Vl6A 2 ROSETA { - RESULTADOS TEORICOS E DE ENSAIO 

VALORES OBTIDOS NOS ENSAIOS VALORES TEORICOS 

DIRECDES FRI~CIPAIS TENSOES ENSAIO (kN/ci1H2l 
íkN/c:IH2) 

01 oz Ml2ULO DIREC l DIREC Y CISALH. TENSAO TENSA O 
!kM/ci1H2) {O) CISALH. EIXO l 

0.0000 .0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1.2300 -.9200 38.8000 .3858 -.0758 1. 0499 1.3320 0.0000 
2.2900 -2.2100 39.0000 .5078 -.4278 2.2008 2. 658(! 0.0000 
3.·HOO -3.~700 39.1000 .6731 -.7331 3.3674 3.9790 0.0000 
4. uoo -4.7700 39.1000 .7943 -1.0943 4.5225 5. 3117 0.0000 
5.5500 -6.1300 39.1000 .9037 -l. 4837 5.7167 6.6327 0.0000 

TABELA VII.l8 - Viga 2 - Ensaio 2 

VISA 2 ROSETA 3 - RESULTADOS TEORICDS E DE ENSAIO 

VALORES OBTJDDS NOS ENSAIOS VALORES TEORICDS 

DIRECDES PRINCIPAIS TEMSDES ENSAIO IHI/ciiH2) 
!kN/ci1H2) 

a1 02 Ali6ULO DIREC I DIREC Y CISALH. TENS AO TENSA O 
!kN/cíllH2) (O) CISI\LH. EIXO I 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 o.ocoo 0.0000 0.0000 O.OOOD 
1.6400 -1.0000 44.2000 .3569 .2831 1. 3165 1.3320 0.0000 
2.8200 -2.3800 44.0000 .3107 .1293 2.5909 2.6580 0.0000 
4.0300 -3.8400 43.9000 .2460 -.0560 3.9175 3.9790 0.0000 
5.1600 -5.3000 43.9000 .1307 -.2707 5.1995 5.3117 0.0000 
6.3000 -6.8000 43.8000 .0242 -.5242 6.•1925 6.6327 0.0000 
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TABEh~ VII.l9 - Viga 2 - Ensaio 2 

VI6A 2 ROSETA q - RESULTADOS TECRICOS E DE E~SAJO 

VALORES OBTIDOS NOS ENSAIOS VALORES TEORICOS 

FORCA DIR.ECOES PRINCIPAIS TENSOES ENSAIO lkN/cmH2l 
APL!Cf1DA ( kN/c:lliH2) 

I'IEDIA 01 02 AW6ULO DIREC X DIREC Y CISALH. TENS AO TENSA O 
ii:Nl !kNÍ!:IliH2) {O) CISALH. EHD X 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20.0150 1.1700 -1.2200 45.4000 -.0417 -.0083 1.1949 1. 2862 0.0000 
39.9700 2.2500 -2.5300 45.0000 -.1400 -.1400 2.3900 2.5685 0.0000 
59.9850 3.3500 -3.7700 H.BOOO -.1851 -.2349 3.5599 3.8546 0.0000 
79.9950 4.3800 -5.0070 44.7000 -.2643 -.3627 4.6932 5.1405 0.0000 
99.9050 5.4200 -b. 3300 ?1. 5000 -.352~ -.5575 5.87&1 6. 4199 0.0000 

Os Gráficos VII.l5 a 17 reproduzem graficamente as 

tensões de cisalhament~ apresentadas nas Tabelas acima. 
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os resultados das tensões de cisalhamento também são 

coerentes, com os valores calculados próximos aos medidos. 
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VII. 4. 3. 3- Resul·tados das Tensões Viga 3. 

A análise dos resultados das tensões para Viga 3 devem 

ser realizados considerando as particularidades deste 

modelo. 

A aplicação da força de pretensão, como já citada 

anteriormente, foi realizada várias vezes no ensaio l cujos 

resultados estão apresentados no anexo. Após a avaliação 

destes resultados concluiu-se que os valores obtidos na 

pretensão a ·:ravés do aperto das porcas nos tirantes eram 

satisfatórios e atingiam os valores previamente definidos. 

Os resultados ·teóricos foram obtidos considerando as 

expressões abaixo, deduzidas anteriormente no capí-tulo V 

deste trabalho; 

(]' 
mesa comp. 

(]' = 
mesa trac. 

( p + D.P) 

A 
g 

( P + 11P) 

A 
g 

M - {P + 11P) e 

w 

M - (P + li.P) e 
+ 

w 

Portanto, no ensaio ~ aplicou-se uma força de pretensão 

P = 53,91~ e os resultados das tensões nos tirantes, 

observados nas Tabelas VII.20 e 21 e nos Gráficos VII.l8 a 

20, indicam que as tensões em ambos são próximas e o 

comportamen·to linear está evidente. 

A análise das tensões medidas nas mesas também estão 

coerentes com os valores calculados teoricamente. Observa-se 

porém que os valores das tensões medidas nos tirantes s5.o 

inferiores aos teóricos e na viga os resultados indicaw o 

oposto. 

Pode-se concluir que o comportamento dos tirantes fez 

com que as tensões observadas na viga fossem superiores aos 

calculados ·teoricamente. 

As Tabelas VII. 20 e VII. 2l apresentam as tensões nas 

seções l e 2 da viga e nos tirantes. 
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TABELA VII.20 - Viga 3 - Ensaio 2 

FORCA JENSAO SECAO 1 TENSAO SECAO 2 
!'!EDIA !kfUclllH2) !kN/ceHZ) 

APLICADA líESA TRAC l ON~IDA MESA CORPRIIHDA !'lESA TRACIONADA MESA COl'1PRII'liDA 
!kNl 

ENSAIO TEOR ICO ENSAIO TEOR ICO ENSAIO TEOR ICO ENSAIO TEOR ICO 

2.10 -3.08 -3.22 .78 .70 -3.30 -3,H .94 .92 
9.97 -1.48 -1.58 -1.05 -1.24 -2.34 -2.62 -.23 -.21 

19.95 .59 .50 -3.36 -3.71 -1.09 -1.57 -1.74 -L 64 
29.93 2.69 2.58 -5.70 -6.18 .14 -.53 -3.26 -3.07 
39.97 4.82 ~.67 -8.04 -8.66 1. 39 .53 -4.80 -4.51 
~9.88 6.97 6. 74 -10.39 -11.11 2.62 1.56 -6.33 -5.94 
59.92 9.20 8.83 -12.75 -!3.59 3.85 2.62 -7.91 .-7.38 
69.83 11.69 10.90 -15.17 -16.04 5.12 3.65 -9.53 -8.80 . 
79.94 14.15 13.00 -17.53 -18.54 6.44 4.71 -11.n -10.25 
89.80 16.61 15.06 -19.78 -20.98 7.73 5.75 -12.71 -11.66 
99.89 19.23 17.16 -22.02 -23.47 9.27 6.80 -14.37 -13.11 

TABELA VII.2l - Viga 3 - Ensaio 2 

TENSAO TIRANTES 
FORCA (i<N/clllH2) 
MEDIA 

APLICADA TIFANTE 1 TIRANTE 2 
(UJJ E~ SAIO TEOR ICO ENSAIO TEOR ICO 

2.10 !3.29 13.85 13.53 13.85 
o q~ 
J••l !4.86 15.53 15.01 15.53 

19.95 16.77 :7.66 16.93 17.66 
29.93 18.66 19.78 18.86 19.78 
39.97 20.52 21.92 20.71 21.92 
49.88 22.35 24.03 22.51 24.03 
59.92 24. 11 26.17 24.31 26.17 
69.83 26.06 28.28 26.28 28.28 
79.94 28.02 30.43 28.23 30.43 
89.80 29.99 32.53 30.18 32.53 
99.89 31.96 34.68 32.12 34.68 

Os gráficos VII.l8 a VII.20 reproduzem os valores das 

tensões apresentadas nas Tabelas acima: 
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VII.4.3.4- Resultados das Tensões Viga 4 

A análise das tensões nas seções l e 4 na Viga 4 

permite observar que o comportamento tensão-carga aplicada é 

linear. 

Como já citado na análise dos deslocamentos; a Viga 4 

apresentou resultados experimentais discrepantes dos valores 

obtidos nos ensaios. O primeiro a ser destacado é que os 

resultados indicaram tensões na viga superiores ao modelo 

teórico e no tirante ocorreu o inverso. 

Estes resultados corroboram e confirmam a afirmação 

anteriormente a.r;:esen-tada: 

apresentou folgas decorrentes 

a 

do 

fabricação dos 

contato tirante 

topo do montan·te responsáveis por estes resultados. 

tirantes 

chapa de 

Por outro lado, os valores das tensõe2 estimadas nas 

seções 6 1 7 e 8, des·tinac3s a avaliar a influência da 
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furação e dos rebites f apresentou resultados extremamentes 

satisfatórios. 

Os valores observados indicam que a influência dos 

rebites foi pequena (variação da ordem de 2%) nos valores 

médios das tensões, porém é conveniente ressaltar que estes 

resultados prendem-se a este modelo específico com as 

particularidades de dimensões de chapas e rebites. Não é 

possível extrapolar estes resultados, pois é reconhecido no 

meio técnico que as dimensões do corpo do rebite têm grande 

influência no comportamento desta ligação. Para este modelo 

fica evidenciado o efeito da transmição de parte das tensões 

pelo atrito entre o rebite e as chapas, tato decorrente do 

processo de rebitagem à quente ("aperto" do rebite) antes 

deste ser solicitado ao contato. 

A Tabela VII.22 apresenta as tensões nas seções l e 4 

da viga. A Tabela VII.23 apresenta as tensões observadas na 

mesa tracionada nas seções l, 6, 7 e 8 onde a instrumentação 

foi realizada em seções afastadas de 40mm, incluindo seções 

com rebites. A Tabela VII.24 apresenta as tensões observadas 

nos tirantes. 

TABELA VII.22 -Viga 4 - Ensaio 2 

~~ -
FORCA TENSAO SECAO 1 TENSAO SECAO 4 
MEDIA !k!4/c!!H2) Udi/ceH2) 

APLICADA 
!kNl ~ESA TRACIONADA ~ESA CDriPR!Ií!DA !'lESA TRACIONADA ,ESA COMPRIMIDA 

ENSAIO TEOR i CO ENSAIO TEOR ICO EHSI1IO TEOR ICO ENSAIO TEOR ICO 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
20.015 2.276 1. 903 -2,7118 --~. 264 .553 .498 -1.148 -1.591 
40.030 4.4119 3.807 -5.556 -6.529 1.004 .997 -2.296 -3.182 
59.985 6.663 5.705 -8.344 -9.784 1.476 1.494 -3.465 -4.769 
79.940 8.877 7.602 -11.132 -13.038 1. 989 1. 991 -4.654 -6.355 
99.890 11.275 9.500 -1~.022 -16.292 2.686 2.487 -5.904 -7.W 

119.960 14.002 1 1. 408 -17.159 -19.565 3.588 2.987 -7.298 -9.5.37 
139.860 16.810 13.301 -20.357 -22.811 4.428 3.483 -8.754 -11.119 
149.785 18.286 14.2~5 -22.079 -24.430 5.207 3.730 -9.492 -11. 90B 
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TABELA VII.23 -Viga 4 - Ensaio 2 

TENSAO NOS TIRANTES 
FORCA (~N /cmH2) 
MEDIA 

APLICADA SECAO INSTRUNENTADA 1 SECAO INSTRUMENTADA 2 SECAO INSTRUMENTADA 3 
(kNl TIRANTE 1 TIRANTE 2 TEOR ICO TIRAHTE 1 TIRANTE 2 TEOR ICO TIRANTE 1 TIRANTE 2 TEOR ICO 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20.02 2.73 2. 77 3.36 2.67 2.67 3.24 2.81 2. 75 3.36 
40.03 5.60 5.66 6.73 5.39 5.41 6.48 5.76 5.58 6.73 
59.98 8.38 8.49 10.08 8.1 o 8.10 9. 72 8.65 8.3~ 10.08 
79.94 11.15 11.32 13.43 10.78 10.80 12.95 11.52 11 15 13.43 
99.89 13.92 13.57 16.78 13.35 13.02 16.18 14.23 13.51 16.78 

119.96 15.62 15.87 20. 15 15. 11 15.13 19.43 16.22 15.58 20.15 
139.86 17.40 17.69 23.50 16.79 16.95 22.66 17.96 17.45 23.50 
149.79 18. 18 18.55 25.16 17.51 17.84 24.27 18.76 18.35 25.16 

TABELP~ VII.24 - Viga 4 - Ensaio 2 

FORCA TENSAO SECAO 1 TENSAO SECAO b TENSAO SECAO 7 Tt]lSAD SECAO 8 
MEDIA !kNfcmH2l !kN/cmtt2) !kN/cllH2) !kN/cmH2) 

APLICADA 
!kNl HESA TRACIONADA 

EM SAIO TEOR ICO ENSAIO ENSAIO ENSAIO 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
20.015 2.276 1.903 2.214 2.235 2.235 
40.030 ~- ·~49 3.807 4.346 4.407 4.387 
59.985 6.663 5.705 6.581 6.601 6.581 
79.940 8. 877 7.602 8.856 8.815 8.877 
99.890 11.275 9.500 11.337 11.213 11. 398 

119.960 14.002 11. ~ 08 14.125 13.920 14.350 
139.860 !6.810 13.301 17.035 16.748 17.343 
149.785 18.286 14.245 18.553 18,204 18.922 

Os G:.::áf icos VII. 21 e VII. 22 reproduzem as tensões da 

seção l e 4. 

Yicn4='1EN.s~a (kH/cP'I:j.$2) 
t".f~ CCMt1 ·TI:l!MlM 

Fo;;;c~ ~l!CAOO Mf!l!R P1l~ ~~-lWtO <kiü 
• S!:CI MfO x StC!TEO o SEC~ HED 1> SEC4 JEO 

GRÁFICO VII.2l- Viga 4 -

Ensaio 2 
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o gráfico VII. 23 reproduz os resultados obtidos nos 

tirantes. 
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Ensaio 2 

Alguns comentários gerais sobre os resul t:ados dos 

ensaios podem ser feitos: 

o comportamento força aplicada - deslocamento foi 

linear em todos os modelos ensaiados, permitindo concluir 

que a sistemática utilizada nos ensaios foi satisfatória; 

os reforços propostos apresentaram resul·tados 

satisfatórios e os deslocamentos observados, teóricos e os 

medidos, indicaram uma relação entre ambos dentro dos 

padrões normalmente aceitáveis na experimentação estrutural; 

- os gráficos VII.24 e VII.25 ilustram os deslocamentos 

observados da seção central considerando ·também os valores 

teóricos calculados com a inércia bruta e líquida. Estes 

resultados indicam que os deslocamentos teóricos calculados 

com a inércia líquida se aproximam mais 

observados nos ensaios. 

281 

dos valores 



PONlO DE MEll!CAOl·~:_5Lil"i:i<i"\ENlGS~· .;=====n 
RESULTADOS COMPRRE<HVOS- U1ERC!ll ilRU fA E L!B!J!Q.Il 

20 4G so ao 100 
FORCH I!PUCAOA MEOin POR MHCACO <kHl 

• V!GI MEO x VIG! llQ o VI~! BRU o VIG1 M[D 1> ~'lG2 UQ v 'l!G2 BRU 

GRÁFICO VII.24- Viga 4 

Ensaio 2 

15 

12.5 

lO 

7.5 

2.5 

o 

FON!O DE HEOICAO I - OESLOCllMfN!OS<.,.-,> 
RESULTADOS CGMPAltiHIVOS-lNERC!ll BRUTH E liQUlOO 

d 
/ / / 

" 

~ v ...-----' ~ ~.;;:.>i 

~ '::--::: ~ ~ 
.-:::: c=-

~ ~ 
O 21 40 ~ SO 100 120 140 lõD 

f011Cil HfliCilDR MEOW POR MACilCO (ki<l 
t V!GJ MEO x VIGJ UQ a VIGJ BRU o VIG4 ~lEU .t>. V!Gi U~ v V!G4 BRU 

GRÁFICO VII.25- Viga 4 
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é possível visualizar que tanto para o reforço com 

cabo reto (Viga 3) como para a viga armada (Viga 4) os 

deslocamentos finais são inferiores à viga sem reforço com 

diminuições significativas destes deslocamentos. 

os resultados das tensões médias nas mesas e as 

demais observadas nos modelos ensaiados ratificam a boa 

técnica de instrumentação e ensaio dos modelos. 

o comportamento tensão estimada força aplicada é 

linear em todos os modelos em suas várias etapas dos 

ensaios. 

os resultados comparativos das tensões na seção 

instrumentada 1 entre os vários modelos estão apresentados 

nos Gráficos VII.26 e VII.27. Nestes gráficos pode-se 

visualizar a influência de cada tipo de reforço nas tensões 

estimadas, bem como compará-las. 
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Ensaio 2 
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Concluindo este capitulo é interessante ressaltar que 

os objetivos iniciais definidos no programa de ensaio fo--am 

atingidos, ou seja, analisar os resultados de ensaios de 

vigas rebitadas instrumentadas com extensômetros elétricos 

de resistência e obter informações sobre três tipos de 

reforços comumente u-tilizados em vigas de aço. 
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CAPrTULO VIII 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste trabalho espera-se que as informações 

nele contidas permitam esclarecer alguns dos principais 

aspectos relativos à recuperação das pontes e que os dados 

obtidos nos ensaios e provas de carga possam contribuir para 

um melhor conhecimento do comportamento de pontes rebitadas. 

A abrangência do tema deste trabalho, como já 

enfatizado em vários capitulas, torna-o limitado à análise 

de alguns dos principais aspectos da recuperação de pontes. 

A ênfase dada às pontes ferroviárias rebitadas está 

diretamente relacionada à realidade brasileira, pois po~e-se 

afirmar que mais d~,~ noventa por cento das pontes metálicas 

em operação U'tilizam este meio de ligação. 

A bibliografia pesquisada foi a mais ampla possível e 

os trabalhos relacionados procuraram estabelecer um panorama 

geral do tema no mundo. Foram pesquisados trabalhos 

específicos sobre recuperação de pontes, resultados de prova 

de carga, trabalhos sobre ligações rebitadas e até temas 

mais amplos que envolvem a política de manutenção, 

recuperação e operação de pontes em outros 

países. Constata-se ·também a quase total inexistência de 

trabalhos sob o tema publicados no Brasil. 

Os dados históricos apresentados permitem ao leitor um 

primeiro contato com o tema abordado neste trabalho onde 

procurou-se, de uma maneira resumida e sintética, descrever 
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alguns aspectos históricos importantes na conceituação dos 

problemas que originam as recuperações e reforços de pontes 

e também alguns exemplos de recuperações de pontes 

realizadas no passado. 

A importância de inspeções periódicas 

tipos de deterioração são objetos dos 

subsequentes. A abordagem destes temas, 

e os principais 

dois capítulos 

extensos por 

natureza, também foi desenvolvida baseado 

brasileira e com exemplos aqui obtidos. 

na realidade 

Pods-se concluir que atualmente 

maioria das pontes no Brasil, só são 

as inspeções, 

realizadas após 

da 

a 

consta-tação de um problema grave e:; 
predominante nas pontes visitadas é a 

principal causa é justamente a ausência 

preventivas. 

a deterioração 

corrosão, cuja 

de manutenções 

Na realidade 1 não é possível identificar a necessidade 

da recuperação ou reforço sem ter dados suficientes. As 

inspeções e como realizá-las, assim como a capacidade 

técnica dos engenheiros e técnicos responsáveis são os 

fatores que ditarão o sucesso ou o fracasso da recuperação 

de uma ponte. 

"Recuperar" inicia-se com a coleta de informações sobre 

todos os aspec-tos ineren-tes à ponte sendo este processo 

relativamente complexo e com todos os dados correlacionados. 

Informações sobre o tipo de fundação, todo o sistema 

estrutural da ponte, o ano de fabricação, o tipo de aço, sua 

localização, o carregamento e até o fluxo do tráfego sobre a 

ponte. A decisão de recuperar e o respectivo projeto devem 

considerar todos estes aspectos, onde nunca pode ser 

descartada a hipótese da substituição. 

Com estes dados procurou-se subdividir, até por 

facilidade de exposição, o tema recuperação ou reforço dos 

elementos estruturais isolados e da ponte como um todo. 

As informações contidas no capítulo sobre a recuperação 

ou reforço de elementos estruturais permitem concluir:: que 

devem ser realizadas de tal maneira a não alterar de maneira 

significativa o centro de gravidade do perfil existente para 

não comprometer o comportamento das ligações ou concentrar 

285 



tensões em pontos não previstos. 

A adição de chapas e perfis, respeitados os meios de 

ligação existentes, é a melhor forma de executar um reforço 

num elemento estrutural. 

Por outro lado, o aumento do grau de hiperestaticidade 

constitui no melhor método de reforço de pontes onde a 

estrutura existsnte 

es·trutural. 

é incorporada ao novo sistema 

A simplicidade do reforço a executar é um fator 

importante não só pelos aspectos econômicos mas também para 

minimizar o tempo de execução e a interrupção do tráfego. 

Recomenda-se que sejam analisadas as .possibilidades de 

continuidade de vigas, apoios intermediários através de 

vigas armadas ou pilares adicionais, pretensão de elementos 

e a adição de estru·turas complementares. 

Enfatiza-se mais uma vez que as particularidades de 

cada ponte, o estado de deterioração e as condições locais 

de trabalho são quem definem a melhor solução que deve 

considerar os aspe...:.:tos técnicos do projeto estrutural do 

reforço, sua viabilidade econômica e as possibilidades de 

execução. 

A pouca ênfase dada ao cálculo e verificação estrutural 

têm como principal explicação o fato de que a maioria das 

pontes metálicas existentes no Brasil apresentam esquemas 

estáticos simples, onde é possível calculá-las utilizando 

métodos igualmente simples e a verificação da capacidade dos 

elementos também não apresenta maiores dificuldades. 

A adoção de modelos de cálculo simples é tar:JJém 

justificada pela análise dos problemas que envolvem estas 

pontes. As incertezas advindas do nível de comprometimento 

das seções por corrosão, a inexistência de um histórico 

preciso dos carregamentos que possibilite uma análise 

precisa da fadiga contribuem, em muito, para que o sistema 

de cálculo estático bem como as verificações da capacidade 

resistente sejam fei·tas até de maneira "conservadora 11
• 

Cabe salientar também que nos trabalhos pesquisados, 

observa-se este 11 conservadorismo" e somente em poucos casos 

constata-se uma análise utilizando modelos de cálculo 

286 



estático mais requintados, incorporando modelos numéricos 

tridimensionais e análises das redundâncias estruturais 

utilizando, por exemplo, programas de elementos finitos. 

Alguns aspectos das provas de carga em pontes são 

abordados inicialmente através da descrição de equipamentos 

utilizados e a seguir alguns exemplos são relatados onde 

procurou-se apresentar as virtudes e problemas deste tipo de 

verificação estrutural. 

Quanto as provas de carga é também possível apresentar 

um resumo das principais conclusões. 

o planejamento dos equipamentos de medição, sua 

utilização e principalmente a análise dos.resultados, exigem 

equipes devidament2 qualificadas e treinadas para o êxito de 

uma prova de carga. 

As medições de deslocamento r utilizando equipamentos 

com a sensibilidade adequada, permitem uma avaliação do 

comportamento global da estrutura e deve-se, portanto, 

instrumentar o maior número possível de pontos. A utilização 

de relógios comparadores é sempre recomendável pela sua 

confiabilidade, sensibilidade e facilidade de operação no 

campo. 

A instrumentação destinada a medir deformações nos 

elementos estruturais exige que vários aspectos estejam 

devidamente equacionados, entre estes pode-se citar: uma 

adequação dos equipamentos de medição às condições locais, a 

sensibilidade adequada as medições esperadas e o controle 

dos problemas decorrentes dos efeitos paras i tas, como por 

exemplo a variação da temperatura ou concentrações de tensão 

devido aos detalhes de ligação ou da deterioração 

localizada. 

Com cuidados e com um 

instrumentados por 

perfil e o tipo de 

seção devidamente 

solicitação a que 

número de pontos 

condizentes com o 

está 

possível obter resultados das deformações 

submetido r é 

e avaliação 

pontual das tensões representativa da seção instrumenta~a. 

Os extensômetros elétricos de resistência são os 

instrumentos recomendáveis para as medições de deformação em 

pontes metálicas, tendo em vista a sensibilidade adequada as 
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medições normalmente obtidas, a facilidade de operação e a 

confiabilidade nos resultados. 

Os resultados obtidos na instrumentação das vigas 

principais e transversinas da ponte ferroviária da RFFSA 

permitem concluir que a utilização de três extensômetros 

elétricos uniaxiais nas mesas possibilitam uma boa avaliação 

das deformações, possibilitando adotar a média das leituras 

como a deformação representativa da mesa, passível de ser 

comparada aos valores calculados teoricamente. 

Os resultados obtidos nas deformações dos extensômetros 

que compõem a roseta indicam que a avaliação das tensões de 

cisalhamento e das direções principais sãq satisfatórios. 

Cabe salientar que a análise dos resultados das 

deformações permitirá ao calculista obter informações 

importantes sobre o caminhamento das deformações numa 

estrutura e também avaliar o estado de tensão de pontos 

localizados. 

As conclusões que se permite obter em uma prova de 

carga devidamente instrumentada e bem conduzida são: uma boa 

identificação do caminhamento das cargas, a eliminação de 

possíveis dúvida? sobre esta distribuição e do comportamento 

global da própria estrutura e a análise locali~ada de 

deformações. Estes resultados, na maioria das vezes, 

extrapolam a própria análise particular de uma ponte, 

servindo de subsídio para a recuperação e reforço de outras 

pontes com tipologia e problemas semelhantes. 

A necessidade de melhor analisar o comportamento das 

vigas rebitadas e também alguns tipos de reforços, 

originaram o trabalho experimental aqui relatado. 

As principais conclusões já foram apresentadas no 

término do referido capítulo, porém pode-se enfatizar que 

entre os pontos positivos desta experimentação estão: um 

melhor conhecimento do comportamento deste tipo de viga 

os resultados das tensões estimadas a partir das medições de 

deformação utilizando extensômetros elétricos de resist~ncia 

permitiram concluir que é um excelente sistema -e que as 

alterações das deformações não são significativas devido a 

presença dos rebites. Esta última conclusão não deve ser 
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estendida a todos os tipos de vigas rebitadas pois o 

comportamento do rebite altera-se quando a dimensão do fuste 

é maior que seis vezes o seu diâmetro, cabe portanto um 

trabalho que analise esta situação. 

Entre os pontos negativos destaca-se a impossibilidade, 

devido ao sistema de reação do Laboratório de Estruturas, de 

carregar os modelos até a ruína o que possibilitaria obter 

informações bastante interessantes e o outro aspecto 

refere-se ao número reduzido de modelos ensaiados, 

decorrente das limitações de ordem econômica. 

Pode-se concluir também que o número de extensômetros 

elétricos de resistência, três, utilizqdos nas mesas dos 

perfis é o ideal para os perfis convencionais sendo possível 

estalecer o cri b~rio da deformação média para estimar a 

tensão resultante nas mesas. 

Os resultados obtidos 

extremamente interessantes quer 

na experimentação 

pelas conclusões 

quer pela própria experiência em realizá-los. 

foram 

obtidas, 

o tratamento amplo e relativamente abrangen-te dado ao 

tema neste trabalho permite concluir que é possível 

continuar as pesqulsas abordando agora temas mais 

específicos. 

Entre estes temas pode-se sugerir um trabalho voltado a 

sistematização do cadastramento e inspeção de pontes com um 

trabalho de campo que permita elaborar e testar planilhas de 

inspeção realmente adaptadas a realidade brasileira e também 

o desenvolvimento de um programa de computador que 

sistematize os dados coletados, associando-os ao cálculo 

estático da ponte com possibilidades de carregamento com 

vários trens tipos. 

Um outro tema que envolve trabalhos de campo poderia 

ser um programa amplo de provas de carga em pontes, com 

vários sistemas estruturais, com o objetivo de não só obter 

os resultados destas, como também adotar uma sistemática 

para a realização de provas de carga. Este projeto, 

devidamente apoiado por algum orgão responsável pela 

operação de pontes, proporcionaria um excelente material de 

apoio para as futuras recuperações ou reforços de pontes. 
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Utilizando ainda os ensaios em laboratório seria 

possível também desenvolver um trabalho que analisaria 

elementos estruturais retirados de pontes existentes, os 

quais seriam então submetidos a ensaios dinâmicos, onde 

poder-se-ia estabelecer os limites da vida útil à fadiga o 

que colaboraria não só para o planejamento de recuperações 

de pontes com um tráfego semelhante a daquela cujo elemento 

foi ensaiado, como também um melhor conhecimento deste 

fenômeno. 

Pode-se dar continuidade aos trabalhos experimentais de 

vigas rebitadas com novos tipos de reforço, análises no 

estado limite último ou variando as dim~nsões das chapas, 

perfis e dos rebites. 

Concluindo estas propostas de novas pesquisas seria 

interessante um trabalho que envolvesse um estudo detalhado 

de ligações rebitadas com trabalhos experimentais das 

ligações mais comuns em pontes no estado limite último e 

também uma análise destas ligações à fadiga. 
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