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RESUMO 
 

Pontes e viadutos, conhecidos tecnicamente como obras-de-arte especiais, são 
freqüentemente afetados por diversas patologias que comprometem a sua estrutura. A 
pesquisa em Patologia Estrutural tem se desenvolvido como uma especialização da 
Engenharia de Estruturas e tem buscado o desenvolvimento de metodologias de avaliação e 
recuperação de estruturas danificadas. Neste trabalho, são apresentados parâmetros que 
servem de fundamentação teórica para o desenvolvimento de técnicas de avaliação e 
recuperação das estruturas de pontes e viadutos. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Pontes e viadutos são obras-de-arte especiais que estão sujeitas à ação de diversas 
patologias da construção, em função do seu uso contínuo e da falta de programas preventivos 
de manutenção em grande parte dos casos. Essas construções constituem parte essencial de 
muitos sistemas viários em todo o mundo e, no entanto, apresentam problemas de ordem 
estrutural que necessitam de solução emergencial. 

A detecção precisa e o controle das patologias que afetam as estruturas em questão 
demandam de determinados procedimentos de inspeção e avaliação que dependerão do tipo e 
porte da construção. Além disso, devem ser estabelecidos procedimentos e métodos-padrão, 
no sentido de sistematizar as avaliações estruturais.  

Neste contexto, emergem as linhas de pesquisa em Patologia Estrutural, cuja área de 
atuação abrange a formação de bases teóricas na identificação de anomalias e na recuperação 
estrutural, associada à elaboração de modelos e metodologias práticas de avaliação estrutural. 
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A revisão de parâmetros e suas características é uma etapa indispensável de um 
processo de inspeção em qualquer estrutura. Dessa forma, a análise destes parâmetros deve 
ser uma prioridade nas pesquisas em Engenharia Estrutural, de modo a contribuir para a 
solidez e para a aplicabilidade dos mesmos. 
 Este trabalho busca enfatizar os parâmetros estruturais, funcionais e de durabilidade 
em pontes e viadutos, relacionando-os às peças estruturais, de modo a estabelecer níveis de 
prioridade no que tange à prospecção de anomalias. A partir de então, pode-se elaborar 
procedimentos de inspeção mais precisos e, conseqüentemente, propor metodologias de 
recuperação mais eficazes. 
 
 
2. PATOLOGIAS EM ESTRUTURAS DE PONTES 
 
 As patologias verificadas em pontes e viadutos têm natureza variada e, quando não 
tratadas adequadamente, comprometem a funcionalidade da estrutura. Uma possível 
explicação para o desenvolvimento de patologias em uma estrutura é ocorrência de falhas e 
incorreções em uma das etapas de construção (LOURENÇO, 2007).  

Neste contexto, vários autores têm buscado quantificar e elaborar estatísticas no 
sentido de demonstrar em que fase da construção preponderantemente ocorrem as falhas 
geradoras de patologias. A literatura tem mostrado que essas estatísticas variam de acordo 
com a região ou país em que o estudo está sendo desenvolvido. No caso brasileiro, verifica-se 
que, na maioria dos eventos, erros patogênicos ocorrem na etapa de execução da estrutura 
(SOUZA, 1991). A Figura 1 mostra a distribuição percentual das falhas geradoras de 
patologias dentre as etapas de construção. 
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Figura 1 – Distribuição percentual de falhas patogênicas nas etapas de construção no Brasil 

(SOUZA, 1991). 
 

 Outro motivo capaz de gerar manifestações patológicas em uma estrutura é a 
ocorrência de catástrofes naturais que, devido ao caráter imprevisível, exige da estrutura uma 
capacidade resistente significativamente alta, a qual não é normalmente atendida pela 
capacidade resistente da construção. 
 Em função da singularidade estrutural de pontes e viadutos, percebe-se uma maior 
susceptibilidade à ocorrência de patologias características nessas construções. Dada a 
tendência natural de deterioração das estruturas, a inexistência de um processo eficiente de 
manutenção acelera o surgimento dos problemas patológicos. 

De modo geral, a corrosão (Figura 2) e a existência de fissuras de origem mecânica 
constituem as formas mais comuns de patologias em estruturas de obras-de-arte especiais, 
sendo necessários cuidados especiais no sentido da prevenção e reabilitação das mesmas. 
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Dessa maneira, a descrição destas patologias e a caracterização de suas manifestações são 
bastante relevantes para o processo global de avaliação das mesmas. 
 

 
 

Figura 2 – Corrosão em estrutura metálica da Ponte D. Pedro, BA, Brasil. 
 

2.1 Corrosão em Pontes e Viadutos 
 

A corrosão pode ser definida como um processo espontâneo de deterioração de um 
material, na maioria das vezes metálico, por ação química ou físico-química do meio, 
podendo estar associada a esforços mecânicos. Os resultados deste processo são prejudiciais 
ao material, tornando-o inadequado para o uso. 

No caso de obras-de-arte especiais, alguns fatores assumem um papel especial na 
determinação da ocorrência e intensidade da corrosão. São eles: o ambiente onde a estrutura 
se situa, os agentes agressivos presentes no meio e a capacidade de resistência da estrutura. 
 

• Ambiente: a composição física, química e biológica do ambiente pode constituir um 
diferencial na existência de patologias em uma estrutura, visto que as propriedades 
ambientais são conferidas a partir destes componentes. 

• Agentes agressivos: dentre os agentes agressivos atuantes nas estruturas das pontes e 
viadutos tem-se os resultantes de ações ambientais ou atmosféricas, outros por 
agressões biológicas e aquelas agressões oriundas de vícios construtivos ou da má 
utilização. Em alguns casos, os agentes agressivos são confundidos com os 
componentes ambientais. No entanto, é importante salientar que nem todos os 
componentes ambientais contribuem para a agressividade do meio, porém, de certa 
forma, podem interferir na evolução da patologia. 

• Capacidade de resistência: a capacidade de resistência à corrosão e a outras patologias 
é função direta do design da obra-de-arte especial e também dos materiais empregados 
em sua construção. Cada estrutura apresenta uma capacidade de resistência intrínseca, 
que decai ao longo do tempo, mas que pode ser restabelecida ou aumentada em 
processos de reabilitação. 

 
O mecanismo de ação da corrosão em pontes depende do tipo e da composição da 

estrutura. Pontes de concreto armado e protendido estão mais sujeitas à corrosão por ação de 
cloretos e também por carbonatação. No caso de pontes metálicas, a corrosão tem um caráter 
preferencialmente eletroquímico, sendo possível reações com ácidos e outras substâncias. 
Uma breve descrição destas formas de corrosão é feita a seguir.  
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• Ação de cloretos: os íons cloreto apresentam a capacidade de romper a camada de 
óxido que protege as armaduras em estruturas de concreto, ao mesmo tempo em que 
facilitam a dissolução do cimento. Dessa maneira, expõem a armadura a variados 
mecanismos de deterioração que, em geral, são processos puramente químicos ou 
eletroquímicos. O ataque por cloretos é um dos problemas mais sérios que podem 
ocorrer em concreto armado e protendido, embora se saiba que uma concentração 
basal de cloretos é tolerada pela estrutura. 

• Carbonatação: a carbonatação consiste na diminuição da alcalinidade do cimento, em 
função da reação do hidróxido de cálcio com compostos do meio, produzindo 
principalmente sais de cálcio. Esse processo se mostra altamente prejudicial às 
estruturas de concreto, pois determina uma fragilidade no cimento e também expõe as 
armaduras ao contato com o meio. 

• Corrosão eletroquímica: ocorre a partir de reações de oxirredução, transformando 
átomos metálicos em íons livres em solução aquosa. Essa forma de corrosão ocorre em 
pontes metálicas e também em armaduras expostas de pontes de concreto. A existência 
de determinados íons e ácidos em um ambiente é decisiva na ocorrência desta forma 
de corrosão. Dependendo da intensidade e da região da estrutura onde ocorre, a 
corrosão eletroquímica pode gerar deformações de morfologias características, 
tornando a morfologia uma forma efetiva de classificação dos processos corrosivos em 
estruturas metálicas (GENTIL, 2003). 

 
Cabe destacar a corrosão microbiológica como uma importante causa de corrosão em 

pontes e viadutos. A variabilidade genética e fisiológica existente dentre os microrganismos, 
principalmente bactérias, permite que determinados grupos se instalem em estruturas de 
obras-de-arte especiais, podendo lhes causar danos (VIDELA e HERRERA, 2005). Os 
mecanismos danosos são variados, podendo ocorrer desde a liberação de metabólitos 
corrosivos até a criação de um microambiente com condições físicas diferenciadas, 
determinando um potencial físico que pode ser o início de um processo de corrosão 
eletroquímica. A formação de biofilmes e agregados biológicos tende a aumentar os níveis de 
corrosão, ao mesmo tempo em que dificulta a remoção dos seres ali presentes.  

A Figura 3 mostra a presença de agregados de briófitas em aparelho de apoio de ponte 
sobre o Córrego do Ouro no estado de Minas Gerais, Brasil. O registro desses organismos 
pode ser um indicativo da presença de biofilmes e colônias microbianas na região da ponte em 
questão. 

 
 

Figura 3 – Briófitas em aparelho de apoio de ponte sobre o Córrego do Ouro, MG, Brasil. 
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2.2 Fissuração 
 

A ocorrência de fissuras (Figura 4) é um fenômeno bastante comum nas pontes de 
concreto armado em todo mundo. Sua origem está relacionada a uma distribuição irregular de 
tensões no interior da estrutura, embora também possa ser originada a partir da decomposição 
ou desagregação do concreto. O processo de fissuração pode levar a graves eventos de 
desestabilização estrutural, cujas conseqüências são inestimáveis. 
 

 
 

Figura 4 – Fissuras em pilar de concreto do Viaduto Cabral, MG, Brasil. 
 
3. INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DAS ANOMALIAS 
 

A exposição das pontes e viadutos aos variados mecanismos de deterioração exige que 
cuidados sejam adotados no sentido de preservar a funcionalidade da estrutura e aumentar sua 
vida útil. Esses cuidados se refletem na existência de uma proposta de manutenção eficiente, 
que inclua os procedimentos necessários ao bom estado da ponte. No entanto, em muitos 
casos, o processo de manutenção não é adequado ou não é suficiente para evitar a ocorrência 
de problemas patológicos na estrutura das pontes. Nesses casos, uma recuperação emergencial 
se faz necessária para evitar a inutilização da estrutura. 

Nesse contexto, evidencia-se a importância dos procedimentos de inspeção na 
manutenção do bom estado das obras-de-arte especiais. A manutenção em pontes e viadutos 
representa importância econômica e papel estratégico, devido aos altos custos de 
investimentos envolvidos na implantação ou recuperação destas estruturas. 

A estratégia de inspeção a ser adotada é dependente de inúmeros fatores, tais como: 
design e condições da estrutura a ser analisada, programa de manutenção vigente, ambiente 
em torno da estrutura, objetivos da inspeção, etc. No entanto, alguns traços comuns podem ser 
delineados para todos os tipos de avaliação de patologias. Este delineamento é especialmente 
importante na análise de uma mesma estrutura a longo prazo, onde vários tipos de avaliação 
podem ser necessários em diferentes momentos, e também na implantação de programas de 
inspeção de pontes e viadutos de administração pública, onde a avaliação de estruturas em 
diferentes condições dificulta a elaboração de um plano básico comum de reabilitação. 

Um processo simplificado de investigação da corrosão em obras-de-arte especiais 
consiste na utilização de dois parâmetros básicos: a identificação da forma e natureza da 
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deterioração e a avaliação quantitativa e qualitativa do processo corrosivo. A interpretação da 
combinação de resultados levará ao diagnóstico final da estrutura. 

A análise visual (Figura 5) é um método comum a praticamente todos os 
procedimentos de inspeção em pontes e viadutos. Este procedimento constitui uma etapa 
importante do processo global, pois permite a observação da sintomatologia apresentada pela 
construção. A partir de tal, pode-se recomendar a realização de testes, ensaios e verificações 
específicas em partes da estrutura. 

 

 
 

Figura 5 – Análise visual das anomalias de ponte no interior de Minas Gerais, Brasil. 
 

A inspeção visual deve incluir o uso de pequenos equipamentos auxiliares da visão ou 
de localização, como binóculos, lupas e câmeras fotográficas com alta resolução. Esses 
instrumentos são imprescindíveis para a precisão no resultado final. A descrição da 
sintomatologia deve ser baseada nas seguintes verificações: 
 

• Fissuras no concreto paralelas à armadura. 
• Fragmentação e destacamento do concreto de cobrimento. 
• Lascamento do concreto. 
• Exposição de armaduras corroídas. 
• Acúmulo de produtos de corrosão nas armaduras expostas, formando crostas. 
• Visível perda de seção das armaduras. 
• Comprometimento da aderência barra-concreto. 
• Flambagem das armaduras longitudinais de pilares. 
• Manchas de ferrugem na superfície do concreto, denotando a migração dos produtos 

de corrosão. 
• Deformações estruturais próximas a áreas com manifestações de corrosão. 
 

A descrição desses fatores deve ser feita de maneira detalhada, citando-se todas as 
características observadas na estrutura e também condições excepcionais encontradas na 
estrutura (CASCUDO, 1997). O resultado desta verificação deve ser estudado de tal forma a 
apresentar os melhores procedimentos a serem adotados em seguida.  

Em geral, ensaios não-destrutivos (ENDs) são recomendados, pois possibilitam a 
quantificação dos danos observados na estrutura. Várias metodologias não-destrutivas são 
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utilizadas durante processos de inspeção de obras-de-arte especiais em todo o mundo. Estudos 
realizados nos Estados Unidos, cujos resultados estão sumarizados na Tabela 1 e na Figura 6, 
mostram os tipos mais comuns de ensaios não-destrutivos e a evolução de sua aplicação nas 
pontes americanas ao longo dos anos (MOORE et al., 2001). 
 

Tabela 1 – Percentual de pontes americanas que utilizam ENDs em inspeções. 
Método de Inspeção Pontes Metálicas Pontes de Concreto Armado 

Inspeção Visual 95,2 90,5 
Líquido Penetrante 81,0 - 

Ultra-sônico 81,0 19,0 
Partículas magnéticas 64,3 - 

Radiografia 16,7 - 
Emissão Acústica 11,9 2,4 

Análise da Vibração 9,5 - 
Corrente de Foucault 9,5 - 
Sondagem mecânica - 76,2 

Termal / Infravermelho - 11,9 
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Figura 6 – Evolução do uso de END’s em pontes americanas. 

 
Embora os dados mostrem a evolução do uso de ensaios não-destrutivos apenas nas 

pontes americanas, verifica-se que houve crescimento da utilização dessas técnicas de ensaio 
na maioria dos países do mundo. Esse crescimento se justifica devido à preocupação com a 
manutenção da integridade estrutural das pontes, levando os profissionais de Engenharia a 
optarem por métodos de análise eficientes e que não comprometem a estrutura. A Figura 7 
mostra a aplicação de ensaio de líquido penetrante em barra metálica de ponte no interior do 
Pará, Brasil.  

Alguns casos específicos exigem a realização de testes semidestrutivos, como o ensaio 
do furo cego, para a melhor compreensão da situação estrutural de uma construção. Métodos 
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como estes costumam ser simples e economicamente viáveis, o que facilita o seu uso e amplia 
suas aplicações. 

As normas brasileiras de inspeção de pontes metálicas e de concreto armado não 
apresentam muitas referências à sintomatologia dos processos corrosivos, sendo necessária a 
realização de mais estudos sobre a observação dos sintomas de corrosão em inspeções visuais. 
A ênfase destas normas está no detalhamento de procedimentos a serem realizados e na 
caracterização dos tipos de estruturas avaliados. 

 

 
 

Figura 7 – Ensaio de líquido penetrante em barra metálica de ponte no interior do Pará, Brasil. 
 

Cumpridos os procedimentos previstos para a inspeção em uma determinada obra-de-
arte especial, a metodologia empregada deve ter atingido os objetivos do processo de inspeção 
que, em linhas gerais, são: levantamento das anomalias, avaliação das situações observadas, 
elaboração de diagnósticos conclusivos e indicações de providências necessárias. Entre as 
possíveis providências, podem ser citados: alteração de limite de velocidade de circulação, 
controle de tráfego, limitação de sobrecarga, monitoramento permanente ou periódico, 
interdição, demolição, reforço emergencial, reparo ou recuperação. 
 
 
4. RELATÓRIO FINAL DE INSPEÇÃO 
 
 O relatório final de um processo de inspeção deve considerar todas as avaliações 
realizadas na estrutura, detalhar seus resultados e propor eventuais intervenções na estrutura. 
A padronização dos relatórios irá depender dos procedimentos realizados na estrutura. Uma 
inspeção rotineira deve adotar uma única forma de relatório, enquanto que uma verificação 
extraordinária pode fugir a esses padrões (DNIT, 2004). Alguns órgãos de fiscalização 
estabelecem modelos de relatórios a serem adotados, embora nem sempre estes sejam ideais 
para a descrição das patologias da estrutura. 
 Cabe destacar a importância da descrição das condições ambientais em um relatório 
final de inspeção. Todos os fatores ambientais e climáticos, sejam eles momentâneos ou 
permanentes, que puderem ser observados devem ser descritos. Considerando um processo 
periódico de manutenção, esses dados podem permitir a compreensão da evolução de uma 
determinada patologia. Além disso, eventuais condições climáticas que possam ter interferido 
nos procedimentos de inspeção, tais como chuvas e ventos fortes, devem ser relatados. 
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 Outro cuidado a ser adotado quando da elaboração de um relatório de inspeção em 
obras-de-arte especiais é relativo à generalização da estrutura. A estrutura de uma ponte é 
composta de várias regiões com características e propriedades diferentes sendo, portanto, 
atingida por diferentes patologias locais. Nesse sentido, deve-se evitar que a abordagem das 
patologias seja feita apenas de maneira geral, esquecendo-se dos danos localizados, cuja 
expansão pode gerar graves problemas à estrutura inteira. Sendo assim, a análise individual 
dos setores da estrutura constitui um parâmetro a ser adotado em qualquer procedimento de 
inspeção. 
 Todo o levantamento das anomalias encontradas nas obras-de-arte especiais constitui 
um documento importante para os passos subseqüentes, que são o caminho das prioridades 
das execuções dos trabalhos e a metodologia pertinente ao processo de recuperação e reforço 
estrutural. Dessa maneira, a produção de materiais auxiliares, tais como fotografias, vídeos e 
croquis, auxilia no entendimento da condição estrutural, na formulação de um diagnóstico 
concreto e na definição de uma metodologia de reabilitação. 
 
 
5. TABELA DE PROSPECÇÃO DE ANOMALIAS 
 
 De modo geral, uma obra-de-arte especial pode ser dividida em três grandes regiões: 
infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura. A infraestrutura compreende as estacas, 
tubulões e blocos de fixação. A mesoestrutura está relacionada aos pilares e aparelhos de 
apoio. A superestrutura compreende vigas e lajes. Além destes, devem ser considerados os 
encontros, complementos (juntas de dilatação, dormentes, elementos de drenagem, etc) e a 
pista de circulação. 
 As patologias mais freqüentes em pontes e viadutos se inserem nos parâmetros 
estrutural, funcional e de durabilidade, que estão intimamente interligados.  O estado 
estrutural, assim como sua funcionalidade e vida útil, são componentes influenciadas pelo 
macroambiente. No entanto, as manifestações patológicas normalmente apresentam início 
localizado, cuja origem é devida ao microambiente onde o dano surgiu. Neste aspecto, é 
importante ter em mente a noção de que a justaposição de diferentes microambientes irá 
compor o macroambiente final no qual a estrutura está inserida. 

Em cada região de ponte supracitada, existem diferentes níveis de prioridade relativos 
aos parâmetros, sendo possível estabelecer uma tabela de prospecção (Tabela 2) que pode 
servir de base para o planejamento de inspeções e metodologias de reparo. 
 

Tabela 2 – Proposta de tabela de prospecção das anomalias. 

PARÂMETROS SUPER 

ESTRUTURA 
MESO 

ESTRUTURA

INFRA 

ESTRUTURA

ENCONTROS COMPLE 

MENTOS 
PISTA 

ESTRUTURAL       

FUNCIONAL       

DURABILIDADE       

 
 A tabela 2 apresenta os níveis de prioridade de cada parâmetro em função das regiões 
da estrutura. A intensidade das cores é função direta do grau de prioridade, sendo a cor menos 
intensa correspondente a um baixo nível de prioridade e a cor mais intensa correspondente a 
um elevado nível de prioridade. Esta interpretação foi feita com base em inspeções realizadas 
em diversas pontes brasileiras. No entanto, a interpretação desses níveis pode ser variada e irá 
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depender do estado de degradação da peça analisada e sua importância para a geração de 
patologias de segunda ordem em outros elementos. 
 
 
6. CONCLUSÕES 
 
 A ocorrência de problemas patológicos é um fenômeno comum dentre as pontes e 
viadutos em todo mundo. A singularidade dessas estruturas é um agente facilitador dessas 
patologias e, em alguns casos, não são verificados programas eficientes de manutenção. 
 Os processos de inspeção constituem etapa indispensável da manutenção de uma 
estrutura e devem levar em consideração as particularidades da construção. Nesse aspecto, o 
conhecimento e a descrição das diferentes regiões da ponte se torna fundamental à medida 
que há diferentes incidências de problemas patológicos ao longo de uma estrutura. 

Qualquer metodologia de reparo e manutenção que venha ser empregada na obra-de-
arte especial deve ter como ponto de partida um levantamento correto e minucioso das 
incidências patológicas em sua estrutura. Essas informações permitem uma caracterização 
global do estado presente da obra-de-arte e são as ferramentas necessárias para o diagnóstico 
correto e preciso para as futuras intervenções de manutenção e reforço. 

A corrosão e as anomalias de origem mecânicas têm se mostrado como patologias com 
incidência severa sobre pontes e viadutos, exigindo que seus critérios de detecção sejam 
cuidadosamente definidos. Além disso, outros danos também podem comprometer o 
desempenho da estrutura. Logo, faz-se necessário estimular a elaboração de tabelas de 
prospecção, de modo a catalogar e sistematizar as incidências patológicas em relação a 
determinados parâmetros de avaliação, como os abordados nesta ocasião. Por fim, espera-se 
que este trabalho ressalte a importância do planejamento e da abordagem criteriosa em um 
processo de avaliação de estruturas de obras-de-arte especiais, de modo a contribuir 
efetivamente para a recuperação e reabilitação das mesmas. 
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