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RESUMO 

 

INSPEÇÃO DO VIADUTO SOBRE O VALE DO MENINO DEUS 

ESTUDO DE CASO 

 

AUTOR: Bruna Augustin 

ORIENTADOR: Almir Barros da Silva Santos Neto 

 

Este trabalho tem por objetivo realizar uma inspeção rotineira em uma Obra de Arte 
Especial, o Viaduto sobre o Vale do Menino Deus, situado na cidade de Santa Maria, 
RS, construído em 1957. Em 1976, a estrutura necessitou de um reforço estrutural e 
em 1996, as vigas Gerber passaram por reforma. Tal estudo partiu de premissas 
previamente estudadas, abordando as tipologias e as características das OAEs, os 
métodos de inspeção e analisando reformas e inspeções anteriores. A avaliação final 
do viaduto foi realizada de duas formas, sob a ótica da NBR 9452:2016 (ABNT) e do 
Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias (DNIT), concluindo com uma comparação 
entre os métodos. O estudo de caso contou com uma inspeção visual realizada em 
apenas um lado do viaduto, entre os pilares P1 e P5, pois o acesso a outra parte não 
era viável. A inspeção contém um relatório fotográfico e uma análise das possíveis 
manifestações patologicas encontradas na estrutura, diante disso, foi efetuada a 
avaliação do viaduto a partir de uma classificação proposta pelos métodos utilizados. 
Concluiu-se que a OAE necessita de manutenções e recomendou-se uma inspeção 
especial para melhor conclusão dos problemas encontrados. 

 

Palavras Chave: Obra de Arte Especial. Inspeção. Viaduto. Patologias. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

INSPECTION OF VIADUTO SOBRE O VALE DO MENINO DEUS – CASE STUDY 

 

AUTHOR: Bruna Augustin 

ADIVISOR: Almir Barros da Silva Santos Neto 

 

The objective of this research is to perform a routine inspection in a Special Pieces of 
Art, the Viaduct sobre o Vale do Menino Deus, located in the city of Santa Maria, RS, 
buil in 1957. In 1976, the structure needed of structural reinforcement and in 1996, the 
Gerber beams were reformed. This study was based on assumptions previously 
studied, addressing the typologies and the particulars of the SPAs, the inspection 
methods and analyzing previous renovations and inspections. The final evaluation of 
the viaduct was performed in two ways, under the perspective of NBR 9452:2016 
(ABNT) and by the Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias (DNIT), concluding 
with a comparation between the both methods. The case study was carried through 
visual inspection performed only on one viaduct side, between the pillars P1 and P5, 
because the access on the other side wasn’t viable. The inspection include a 
photographic report and analyzes the possible pathological manifestations found at the 
structure, then, was realised an evaluation of the viaduct classification proposed by the 
used methods. It was concluded that the OAE needs maintenance and one special 
inspection for better end of the problems found. 

 

Keywords: Special Pieces of Art. Inspection. Viaduct. Pathologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

A necessidade da construção de estruturas com o crescimento da humanidade 

preocupa o homem desde o início da civilização, com isto, a Engenharia Civil é uma 

área com constantes evoluções, seja do ponto de vista das técnicas construtivas, seja 

dos materiais ou ainda dos métodos de projeto. 

Bastos e Miranda (2017) afirmam que pontes e viadutos são um grande 

destaque quando se fala sobre solucionar com inovações. Essas obras são 

verdadeiros equipamento urbanos, quando incorporadas num sistema rodoviário, 

tornam-se indispensáveis a vida cotidiana de duas populações, pois ligam bairros e 

cidades, encurtam caminhos facilitando acessos e cruzamentos viários. 

Devido a acidentes estruturais acontecidos recentemente, como o Viaduto da 

Marginal Pinheiros em São Paulo, a Ponte sobre o Rio Jacuí no Rio Grande do Sul, é 

dada cada vez mais importância a questão da conservação das estruturas, pois as 

consequências são muitos prejuízos econômicos e alguns até com perda de vidas. 

O estudo e análise de erros acontecidos nas construções e seus resultados 

deteriorantes nas estruturas, decorrem em um importante assunto na Engenharia 

Civil, Patologia das Estruturas. Esse campo se ocupa na identificação, nas formas de 

manifestação e consequências das anomalias, mas também no estudo em nível de 

projeto e execução, pois surge a necessidade de reabilitar, restaurar e manter 

estruturas existentes, seja por razões financeiras, históricas, social ou patrimonial. 

A garantia de satisfatórios desempenhos estrutural e funcional e de maior vida 

útil é consequência de um projeto de execução que inclui avaliações e manutenções 

nas estruturas ao decorrer da sua vida. Essas manutenções e restaurações só podem 

ser realizadas através de avaliações preestabelecidas, que por sua vez acontecem 

através de vistorias periódicas. 

O Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias (DNIT, 2004) e a NBR 9452 

(ABNT, 2016) padronizam inspeções que podem ser realizadas na estrutura. Essas 

inspeções têm por função avaliar a Obra de Arte Especial(OAE) coletando dados 

necessários à formulação de um diagnóstico e prognóstico da estrutura, procurando 

manter ou reestabelecer a segurança estrutural e a funcionalidade ou até prolongando 

sua vida útil. 
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O viaduto sobre o Vale do Menino no Deus, na BR-158, situado na cidade de 

Santa Maria, é um exemplo de obra de arte construída em 1957 que apresentou 

manifestações patológicas e precisou sofrer duas reformas para manter sua 

importante função, garantir o acesso entre a região central e a região norte do estado 

do Rio Grande do Sul. 

Este trabalho apresenta a realização de uma inspeção rotineira normatizada no 

viaduto sobre o Vale do Menino Deus com a apresentação de possíveis patologias 

encontradas na estrutura. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo principal inspecionar e avaliar uma Obra de 

Arte Especial localizada na cidade de Santa Maria sob a ótica do Manual de Inspeção 

de Pontes Rodoviárias (DNIT, 2004) e da NBR 9452 (ABNT, 2016). 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Realizar uma inspeção visual; 

 Indicar possíveis patologias encontradas; 

 Avaliar o viaduto de acordo com a ficha de inspeção rotineira e com as normas 

brasileiras; 

 Apresentar e comparar as duas avaliações finais obtidas. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Uma OAE, responsável por permitir e atribuir continuidade ao tráfego de 

veículos nas rodovias, tem enorme importância econômica em um país, estado ou 

região. É comum a ocorrência de patologias em viadutos e pontes, como 

consequência destas, uma rodovia pode ter seu tráfego interrompido, gerando enorme 

ônus às atividades econômicas dali dependentes, além do custo necessário para o 

tratamento das enfermidades ou até mesmo reposição das estruturas. 

Portanto, o objeto de estudo deste trabalho é de suma importância para o 

estado do Rio Grande do Sul pois é a ligação do norte do estado a região central do 

mesmo, permitindo a passagem de veículos de grande porte. Além disso, essa 

construção já sofreu uma significativa restauração em seu sistema estrutural. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 PONTES 

De acordo com Pfeil (1979), define-se ponte a obra destinada a transpor 

obstáculos à continuidade do leito normal de uma via, tais como rios, vales profundos, 

braços de mar, etc. Quando o objetivo da obra é a transposição de vales, outras vias 

ou obstáculos não constituídos por água, denomina-se viaduto. 

2.1.1 Elementos constituintes das pontes 

Conforme Pfeil (1979), as pontes, em sua maioria, sob o ponto de vista 

funcional, podem ser divididas em três partes principais: superestrutura, 

mesoestrutura e infraestrutura. 

Montoya (2016) define essas regiões como: 

 Superestrutura é a região composta por lajes e vigas principais e secundárias, 

formando a área chamada de tabuleiro. Essa região recebe diretamente os 

esforços originários das cargas móveis e transmite à mesoestrutura e 

infraestrutura; 

 Mesoestrutura é composta por todos os elementos que transmitem os 

carregamentos da superestrutura à infraestrutura, fazendo parte desta os 

pilares, encontros e aparelhos de apoio; 

 Infraestrutura é composta por blocos, estacas e tubulões. Esses elementos 

transmitem os carregamentos diretamente ao terreno, distribuindo-os 

adequadamente. 

Segundo Pfeil (1979), os encontros são considerados por alguns engenheiros 

como constituintes da mesoestrutura e por outros como parte da infraestrutura, são 

elementos de características extremamente variáveis, cuja principal função é receber 

o empuxo dos aterros de acesso e evitar sua transmissão às demais regiões da ponte. 

Na Figura 1 está ilustrada a vista geral de uma ponte com seus principais 

elementos: 
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Figura 1 – Elementos componentes de uma OAE. (Fonte: Pfeil, 1979) 

2.1.1.1  Superestrutura 

Segundo Vitório (2002), superestrutura é aquela que vence o vão necessário a 

ser transposto pela ponte, recebendo todas as cargas provenientes do tráfego dos 

veículos. Devido a sua finalidade, é considerada como a parte útil da obra, é composta 

por vigamentos longitudinais e transversais e lajes superior e inferior. 

Mason (1977) distingue a superestrutura em dois casos, superestrutura em 

grelha e superestrutura celular. O objeto de estudo apresenta uma superestrutura 

celular, conhecido também como sistema viga-caixão, geralmente empregada para 

vencer vãos maiores. A Figura 2 exemplifica alguns tipos de seção da superestrutura 

celular. 

Ainda conforme Mason (1977), esse tipo de seção tem uma importante 

vantagem, trabalhar de forma integrada com o tabuleiro e possuir forte rigidez à torção 

que distribui transversalmente melhor as cargas dos veículos. 

 

Figura 2 – Seções múltiplas de superestruturas celulares. a) Seção celular simples b) Seção celular 
múltiplas (Fonte: Mason, 1977) 
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Geralmente a superestrutura é denominada somente pela caracterização do 

seu vigamento principal (longitudinal) (Fig. 3 (a)), porém existem outros elementos 

estruturais que também possuem funções importantes no conjunto da peça.  

A laje do tabuleiro (Fig. 3 (b)), por exemplo, serve como base às cargas 

atuantes na estrutura. As transversinas (Fig. 3 (c)) que são vigas transversais, têm a 

função de unir as vigas principais e também servir de apoio para a laje. 

 

Figura 3 – Elementos estruturais da superestrutura (Fonte: Vitório, 2002) 

Ainda considera-se parte da superestrutura as cortinas e alas, junta de 

dilatação, guarda-rodas e guarda-corpos, faixa de rolamento e sistema de drenagem. 

2.1.1.2   Mesoestrutura 

Pfeil (1979) define mesoestrutura como o elemento cuja função é transmitir as 

cargas da superestrutura para a infraestrutura a partir dos pilares e dos aparelhos de 

apoio. 

Segundo Mason (1977), os pilares das pontes podem ser de dois tipos, pilar 

único ou pilares independentes. Comumente, para grandes alturas, utiliza-se o pilar 

único pois se adapta melhor às condições de resistência e estabilidade. 

De acordo com Vitório (2002), os aparelhos de apoio são elementos de 

transição que transmitem as cargas do tabuleiro para os pilares. Eles podem permitir 

alguns movimentos e impedir outros, conforme a natureza da obra ou do projeto. 

2.1.1.3  Infraestrutura 

Conforme Pfeil (1979), infraestrutura é constituída pelas fundações, cuja função 

é transmitir os esforços solicitantes da estrutura para o solo. As fundações podem ser 

divididas em dois tipos, superficiais e profundas. 
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A escolha do tipo de fundação a ser utilizado em uma obra depende de vários 

fatores da relação solo-estrutura como, por exemplo, o local em que será a obra, 

propriedades e tensão admissível do solo, profundidade a ser escavada, entre outros. 

Fundações superficiais como, sapatas e blocos, são utilizadas quando o solo com boa 

qualidade encontra-se em pequenas profundidades. Quando o solo de boa qualidade 

situa-se em médias e grandes profundidades, utiliza-se fundações profundas como 

estacas e tubulões. 

2.1.2  Classificação das pontes 

Geralmente as pontes são classificadas quanto ao tipo de material empregado, 

quanto à finalidade e quanto ao sistema construtivo adotado. 

Segundo Vitório (2002) as pontes quanto ao tipo de material empregado podem 

ser de: madeira, pedra, aço, concreto armado, concreto protendido e pré-moldada. 

Quanto à finalidade: pontes rodoviária, ferroviária, rodoferroviária, passarela e 

aeroviária. E quanto ao sistema construtivo: pontes em laje, pontes em vigas, pontes 

em estrado celular, pontes em grelha, pontes em pórticos, pontes em arcos, pontes 

pênseis e pontes estaiadas. 

 

2.2  DESEMPENHO E DETERIORAÇÃO 

Souza e Ripper (1998) definem desempenho como o comportamento de cada 

produto em serviço ao longo da vida útil, e a sua medida relativa mostrará o resultado 

do trabalho desenvolvido em todas as etapas de uma obra. 

O concreto, como principal material de construção, sofre alterações nas suas 

propriedades físicas e químicas, ao longo do tempo, devido as ações do meio 

ambiente em seus componentes. As consequências causadas por essas alterações, 

chamada de deterioração, podem vir a comprometer o desempenho de uma estrutura. 

Segundo Souza e Ripper (1998), o julgamento de um produto (material ou 

estrutura) surge da possibilidade de analisar sua deterioração, podendo admitir um 

desempenho satisfatório ou insatisfatório. 

Ainda, de acordo com Souza e Ripper (1998), o fato de uma estrutura, em 

algum momento, apresentar desempenho insatisfatório não significa que ela esteja 
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condenada. A avaliação desta situação torna-se um dos principais objetivos da 

Patologia das Estruturas, visto que esse momento requer imediata intervenção 

técnica. 

Souza e Ripper (1998) representam o desempenho estrutural e a intervenção 

técnica por três casos diferentes, como mostra a Figura 4. 

No primeiro caso, a estrutura representa desempenho satisfatório e só 

necessita de intervenção após sofrer desgaste natural da estrutura. Está representado 

pela linha traço-duplo ponto. 

No segundo caso, a estrutura também apresenta desempenho satisfatório e, a 

certo momento, sofre um problema súbito, como um acidente, e necessita então de 

intervenção imediata. Está representado pela linha cheia. 

No terceiro caso, a estrutura já apresenta desempenho insatisfatório desde o 

início, trata-se de uma estrutura com erros de projeto e execução, ou ainda com 

alteração de seus propósitos funcionais, necessitando de reforço. Está representado 

pela linha traço-monoponto. 

 

Figura 4 - Diferentes desempenhos de uma estrutura (Fonte: Souza e Ripper, 1998) 
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2.3  DURABILIDADE 

A ABNT NBR 15575:2013 define durabilidade como a capacidade da estrutura 

manter seu desempenho sob suas condições de uso e manutenção, resistindo aos 

efeitos do meio ambiente, ao longo do tempo. 

Segundo a ABNT NBR 6118:2014, a durabilidade das edificações e seus 

sistemas necessitam da cooperação de todas as partes envolvidas na projeção, 

execução, utilização e manutenção da obra, conservando sua segurança e 

estabilidade, obtendo um desempenho satisfatório durante toda sua vida útil. 

 

2.4  VIDA ÚTIL  

A ABNT NBR 15575:2013 apresenta a definição de vida útil como uma medida 

temporal da durabilidade de uma estrutura, que conserva suas características às 

condições de uso as quais foram projetadas, ao longo do tempo, sem grandes 

intervenções. É o tempo que uma edificação mantém seu desempenho satisfatório 

aos limites mínimos especificados. 

Geralmente, as manutenções têm significativa influência na vida útil da 

estrutura e seus sistemas, podendo, esta, ser prolongada por um certo tempo. A figura 

5 exemplifica essa atuação: 

 

Figura 5 – Representação da vida útil em função do tempo. (Fonte: NBR 15575, 2013) 
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2.5  MANUTENÇÃO 

British Standards 3811 (1984) apud Souza e Ripper (1998) definem 

manutenção estrutural como “a combinação de todas as ações de caráter técnico e/ou 

administrativo que tenham por fim garantir ou restabelecer, para uma determinada 

estrutura, as condições necessárias para que esta desempenhe, capazmente, as 

funções para as quais foi concebida”. 

Com o grande avanço da construção civil, ao longo do tempo, incorporou-se 

aos projetos da obra, a necessidade de um projeto para inspeções e manutenções da 

mesma, antes mesmo de finalizá-la, contribuindo, assim, para o prolongamento da 

vida útil da estrutura. 

Souza e Ripper (1998) ainda classificam manutenção em dois tipos, 

manutenção estratégica que é aquela manutenção cadastral, planejada, realizada 

desde o início da obra e a manutenção esporádica que é aquela que surge da 

necessidade de uma determinada atividade de reforço ou correção. 

2.6  MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

De acordo com Cánovas (1988), patologia é uma importante ramificação da 

Engenharia Civil que estuda os mecanismos, os sintomas, as causas e as origens dos 

defeitos nas construções, estabelecendo assim, um diagnóstico da estrutura. 

Considera-se que uma estrutura apresenta uma patologia quando esta possui uma ou 

mais de suas funções comprometidas. O tratamento desta tem por objetivo recuperar 

esta função. 

Souza e Ripper (1998) afirmam que mesmo sendo possível determinar os 

principais causadores dos defeitos, é necessário entender que mesmo estruturas bem 

projetadas e construídas estão propensas a apresentar problemas patológicos. As 

estruturas possuem uma vida útil e, com o passar do tempo, inevitavelmente 

problemas aparecerão. 

Segundo Vitório (2013), os principais tipos de patologias encontrados em 

pontes rodoviárias no Brasil são, infiltrações, desplacamento de concreto, juntas de 

dilatação deficientes, armaduras expostas, erosão nas fundações, aparelhos de apoio 

deficientes, fissuras e corrosão.  
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2.7  ACIDENTES ESTRUTURAIS 

Segundo Santiago (2014), normalmente, acidentes estruturais ocorrem devido 

a ação conjunta de muitos fatores inerente ao processo construtivo das estruturas, 

passando desde a concepção e execução, até sua utilização. 

De acordo com Cunha (1998), o envelhecimento das estruturas, o meio 

ambiente onde elas se encontram e o crescimento acelerado da construção civil, 

necessitando de inovações tecnológicas, são alguns fatores que contribuem 

decisivamente para aumentar a possibilidade dos acidentes estruturais. 

Santiago (2014) afirma que a etapa de uso/manutenção passa a ter grande 

importância na segurança das edificações, visto que as primeiras são desenvolvidas 

no período inicial do processo, e supervisionados por profissionais habilitados, 

enquanto o uso e manutenção, estende-se pelo longo tempo restante, e na maioria 

das vezes ficam sob supervisão de proprietários leigos. 

A cidade de São Paulo tem um significativo histórico em interdições e acidentes 

estruturais em pontes e viadutos. Nos últimos 5 anos presenciou-se mais de 4 casos 

em OAE com problemas estruturais na cidade, como por exemplo, a queda de 

uma ponte localizada debaixo do viaduto Grande São Paulo (2015), o Viaduto Santo 

Amaro interditado (2016), a queda da ponte sobre o Rio Tamanduateí (2017), Viaduto 

da Marginal Pinheiros com ruptura da superestrutura (2018). 

Segundo o G1 SP, somente em 2018 a prefeitura abriu licitação para empresas 

cuidarem da manutenção de pontes e viadutos da cidade. Exemplificando Santiago 

(2014) que afirma sobre o descaso, a falta de recurso, a falta de controle e a má gestão 

das obras gerenciadas por órgãos públicos. 

2.8  INSPEÇÃO DE OBRAS DE ARTE 

De acordo com a Norma 010 (DNIT, 2004), define-se inspeção de pontes e 

viadutos a atividade técnica especializada que inclui a coleta de informações, de 

projeto e execução, o estudo detalhado da obra, a realização de relatórios, a avaliação 

do estado da construção e as recomendações, que podem ser de nova vistoria, de 

obras de manutenção, de recuperação, de reforço ou de reabilitação. 

A Norma ainda cita que os requisitos mínimos necessários para realizar uma 

inspeção com segurança, confiável e completa são o planejamento e a programação 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/11/ponte-embaixo-do-viaduto-grande-sao-paulo-cai-no-rio-tamanduatei.html
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adequada. A inspeção de uma obra de arte deve ser sistemática e organizada, 

garantindo a vistoria de todos os elementos estruturais. 

O Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias (DNIT, 2004) classifica os tipos 

de inspeção em Inspeção Cadastral, Inspeção Rotineira, Inspeção Especial, Inspeção 

Extraordinária e Inspeção Intermediária. 

2.8.1   Inspeção Cadastral 

Segundo a ABNT NBR 9452:2016, a Inspeção Cadastral é a primeira a ser 

realizada na obra, deve ser produzida imediatamente após sua conclusão, instalação 

ou assim que se integra a um sistema de monitoramento e acompanhamento viário. 

Também deve ser realizada toda vez que houver modificações na configuração da 

estrutura. 

A Norma 010 (DNIT, 2014) caracteriza a Inspeção Cadastral como 

extensamente documentada, além de conter os próprios dados da inspeção, deve 

conter informações do projeto, relatório fotográfico completo e todos os informes 

construtivos, considerados importantes, possíveis. Ela servirá de referência para 

todas as inspeções posteriores. 

2.8.2  Inspeção Rotineira 

De acordo com o Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias (DNIT, 2014) a 

Inspeção Rotineira é uma inspeção periódica, em geral de um a dois anos. É destinada 

a acompanhar e atualizar o estado da estrutura, identificar qualquer falha ou nova 

falha em desenvolvimento e qualquer alteração em relação à Inspeção Cadastral ou 

Inspeção Rotineira realizada anteriormente. 

Conforme a ABNT NBR 9452:2016, a Inspeção Rotineira é uma inspeção 

visual, pode exigir ou não a utilização de equipamentos ou recursos especiais, deve 

conter registro fotográfico, ficha de inspeção e todas as informações consideradas 

importantes. Não existindo ou não tendo sido localizada a Inspeção Cadastral, a 

primeira Inspeção Rotineira deve ser transformada em Inspeção Cadastral. 

2.8.3   Inspeção Especial 

Segundo a Norma 010 (DNIT, 2004), as inspeções especiais são realizadas em 

intervalos de cinco anos. São inspeções visuais minuciosas realizadas por um inspetor 
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sênior. Deve-se vistoriar toda estrutura, se necessário, utilizar equipamentos 

adequados para analisar partes de difícil acesso. 

A Norma define também quando é extremamente necessário a realização de 

Inspeções Especiais: 

 Inspeção Cadastral ou Rotineira registrar graves defeitos na estrutura da obra; 

 Viadutos e pontes que são consideradas excepcionais, pelo seu porte ou 

complexidade estrutural; 

 Antes ou durante a passagem de cargas notáveis. 

2.8.4   Inspeção Extraordinária 

O Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias (DNIT, 2014) esclarece que a 

Inspeção Extraordinária é uma inspeção não programada, deve ser realizada quando 

ocorrer danos estruturais inesperados, provocados pela natureza ou pelo homem. A 

equipe de avaliação deve ter competência e autoridade para analisar todo e qualquer 

gravidade dos danos, como também solicitar uma Inspeção Especial. 

2.8.5   Inspeção Intermediária 

De acordo com a Norma 010 (DNIT, 2004), a Inspeção Intermediária é 

recomendada para acompanhar uma deficiência suspeitada ou já detectada, tal como 

um pequeno recalque de fundação, uma erosão iniciante, um encontro parcialmente 

descalçado ou o estado de um elemento estrutural. Obras de arte que necessitam de 

Inspeções Intermediárias são as que possuem novos tipos estruturais, novos detalhes 

não testados, suscetíveis a apresentar problemas de fundações, ou pontes e viadutos 

que possuem elementos estruturais que podem provocar colapsos parciais ou totais. 

2.8.6   Método do Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias (DNIT,2004) 

As inspeções propostas pelo Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias do 

DNIT, que são as cinco inspeções primeiramente citadas, devem ser realizadas por 

Inspetores qualificados e, se necessário, acompanhados e auxiliados por Consultores 

Técnicos. O Manual também apresenta os procedimentos a serem seguidos, de modo 

a estabelecer uma sistemática e garantir que todos os elementos da estrutura sejam 

inspecionados. 
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O Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias (DNIT, 2014) apresenta e divide 

a avaliação das estruturas em laje e vigamento principal, compondo a superestrutura, 

os aparelhos de apoio, vigamento secundário e pilares, compondo a mesoestrutura, a 

fundação referindo-se a infraestrutura e ainda em pista/acesso.  

Também apresenta as fichas de inspeção específicas (Anexo A) e uma tabela 

de instrução para as notas de avaliação da estrutura, com variação de 1 a 5, a qual 

relaciona a gravidade dos problemas existentes (Anexo B). 

2.8.7  Método da ABNT NBR 9452:1986 

A ABNT NBR 9452:1986 fixa as condições exigíveis na realização de vistorias 

em pontes e viadutos de concreto e na apresentação dos resultados destas vistorias. 

A norma especifica apenas três dos tipos de vistoria referenciadas anteriormente, a 

vistoria cadastral, a rotineira e a especial. 

A norma traz um roteiro básico para realização das vistorias, especificando os 

dados a serem coletados e as principais ocorrências a serem observadas, cabíveis 

em caso. 

2.8.8   Método da ABNT NBR 9452:2016 

A ABNT NBR 9452:2016 especifica os requisitos exigíveis na realização de 

inspeções em viadutos, pontes e passarelas e na apresentação dos resultados destas 

inspeções. A norma considera as quatros primeiras inspeções relacionadas, com 

exceção da última. A ficha de inspeção rotineira pode ser conferida no Anexo C. 

A norma classifica os critérios de avaliação das OAE em três parâmetros, 

parâmetro estrutural, funcional e de durabilidade e também a gravidade dos 

problemas detectados. Esses parâmetros são associados aos elementos estruturais 

da OAE que recebem a avaliação de sua condição. 

A Tabela 1 mostra os critérios de definição das notas de avaliação segundo os 

parâmetros, essas notas devem variar de 1 a 5, refletindo a maior ou menor gravidade 

dos problemas detectados.  

A nota final deve ser a menor nota atribuída ao parâmetro analisado, conforme 

a Tabela 2. 
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A atualização da norma acrescentou dois tipos de inspeção e, ainda, critérios a 

serem seguidos na sua avaliação, logo a classificação da estrutura não fica a preceito 

do profissional que realizou a inspeção. 

Quadro 1 – Classificação da condição da OAE segundo os parâmetros. 

Nota de 
classificação 

Condição 
Caracterização 

estrutural 
Caracterização 

funcional 
Caracterização de 

durabilidade 

5 Excelente 

A estrutura apresenta-
se em condições 

satisfatórias, 
apresentando defeitos 
irrelevantes e isolados. 

A OAE 
apresenta 

segurança e 
conforto aos 

usuários. 

A OAE apresenta-
se em perfeitas 

condições, 
devendo ser 

prevista 
manutenção de 

rotina. 

4 Boa 

A estrutura apresenta 
danos pequenos e em 

áreas, sem 
comprometer a 

segurança estrutural. 

A OAE 
apresenta 
pequenos 

danos que não 
chegam a 

causar 
desconforto ou 
insegurança ao 

usuário. 

A OAE apresenta 
pequenas e poucas 

anomalias, que 
comprometem sua 
vida útil, em região 

de baixa 
agressividade 

ambiental. 

3 Regular 

Há danos que podem 
vir a gerar alguma 

deficiência estrutural, 
mas não há sinais de 
comprometimento da 
estabilidade da obra.     

Recomenda-se 
acompanhamento. 

Intervenções podem 
ser necessárias. 

A OAE 
apresenta 

desconforto ao 
usuário, com 
defeitos que 

requerem 
ações de médio 

prazo. 

A OAE apresenta 
pequenas e poucas 

anomalias, que 
comprometem sua 
vida útil, em região 
de moderada a alta 

agressividade 
ambiental ou OAE 

apresenta 
moderadas ou 

muitas anomalias 
em região de baixa 

agressividade 
ambiental. 

2 Ruim 

Há danos que 
comprometem a 

segurança estrutural da 
OAE, sem risco 

iminente. Sua evolução 
pode levar ao colapso 

estrutural. A OAE 
precisa de 

intervenções. 

A OAE com 
funcionalidade 
visivelmente 

comprometida 
com riscos de 
segurança ao 

usuário, 
requerendo 

intervenções de 
curto prazo. 

A OAE apresenta 
anomalias 

moderadas a 
abundantes, que 

comprometem sua 
vida útil, em região 

de alta 
agressividade 

ambiental. 

1 Crítica 

Há danos que geram 
grave insuficiência 

estrutural na OAE. Há 
elementos estruturais 
em estado crítico, com 

risco de colapso. A 
OAE necessita de 

intervenção imediata. 

A OAE não 
apresenta 
condições 

funcionais de 
utilização. 

A OAE encontra-se 
em elevado grau 
de deterioração, 

apontando 
problema de risco 

estrutural e/ou 
funcional. 

Fonte: NBR 9452:2016 adaptado. 
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Quadro 2 – Modelo de ficha de classificação da OAE. 

Fonte: NBR 9452:2016 adaptado. 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

No presente trabalho foi realizada a inspeção em um viaduto de concreto 

armado e concreto protendido, localizada no município de Santa Maria, com foco na 

avaliação visual da condição da estrutura, através das fichas e métodos de inspeção. 

A escolha por esta OAE se deu pelo fato de ser uma grande e importante 

estrutura à cidade de Santa Maria, pois liga-a ao norte do Estado do Rio Grande do 

Sul. Além disso, essa construção já atingiu mais de 50 anos na sua vida útil e também 

já sofreu uma significativa restauração em seu sistema estrutural. 

 

3.1 O ESTUDO DE CASO 

O viaduto escolhido localiza-se na cidade de Santa Maria no estado de Rio 

Grande do Sul, na rodovia BR-158, quilômetro 316, sobre o Vale dos Diabos, 

conectando a cidade ao norte do estado. Projetado por Walter Pfeil, construído pela 

empresa ESBEL (Empresa Sul Brasileira de Engenharia) e fiscalizado pelo DNER. 

Sua construção foi iniciada em 1957 e concluída em 1962 (Figura 6), sendo restaurada 

em 1976, projeto de Walter Pfeil e em 1996, projeto de Jairo Campos. Em 2002 foi 

aprovada a alteração do nome “Ponte sobre o Vale dos Diabos” para “Ponte sobre o 

Vale do Menino Deus”. Observa-se na Figura 7 a localização do viaduto. 
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Figura 6 – Registro da execução do viaduto. (Fonte: Revista Estrutura) 

 

Figura 7 – Localização da OAE. (Fonte: Google Inc, 2019) 
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As características obtidas da OAE para o desenvolvimento do trabalho foram 

coletadas a partir da Revista Técnica Estrutura, do projeto estrutural e do diário de 

obra da reforma de 1996 e também das últimas inspeções realizadas. 

O viaduto em curva circular possui 76 metros de altura, 245,20 metros em 

extensão e 10 pilares de sustentação, com uma estrutura dividida em três pórticos 

ligados por vigas simplesmente apoiadas. A superestrutura é composta pelo sistema 

viga caixão com célula única, paredes laterais inclinadas e dois vãos formados por 

vigas Gerber. Nas lajes, o trecho central possui 4,5 metros apoiado nas paredes 

inclinadas com dois balanços laterais de 2,75 metros, cada um, nos trechos retos e 3 

metros no trecho curvo circular cada um.  

A Figura 8 mostra uma vista lateral do projeto de reforço das vigas realizado 

em 1976. As vigas apresentavam fissuras de flexão, provocadas por emprego de 

CA50 com baixa aderência. 

As Figuras 9 e 10 mostram os cortes com a posição dos reforços de aço, a 

armadura ativa (cabos de protensão) no corte AA e a armadura passiva (armadura 

negativa e positiva) no corte BB, respectivamente. 

 

Figura 8 – Ficha técnica do projeto de reforço de 1976. (Fonte: Walter Pfeil, 1976 adaptado) 
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Figura 9 – Vista do corte A-A do projeto de reforço de 1976. (Fonte: Walter Pfeil, 1976 adaptado) 

 

Figura 10 – Vista do corte B-B do projeto de reforço de 1976. (Fonte: Walter Pfeil, 1976 adaptado) 

A restauração realizada em 1996 teve como foco principal a recuperação dos 

dentes das vigas Gerber, incluindo a troca dos aparelhos de apoio e, 

secundariamente, a instalação de juntas de dilatação tipo Jeene e injeção das fissuras 

com espessura maior ou igual a 0,3 mm. 

As Figuras 11 e 12 mostram os dois vãos com as vigas Gerber que passaram 

pela restauração em 1996. 
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Figura 11 – Projeto da reforma do primeiro trecho das vigas Gerber. (Fonte: Autora) 

 

Figura 12 – Projeto da reforma do segundo trecho das vigas Gerber. (Fonte: Autora) 

A Figura 13 apresenta o projeto da sequência de recuperação dos vãos Gerber, 

a reconstrução em parte do concreto e a troca dos roletes de apoio por aparelhos do 

tipo neoprene. 
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Figura 13 – Ilustração da sequência executiva da recuperação dos dentes Gerber. (Fonte: Autora) 

Na mesoestrutura, todos os pilares, com exceção dos dois extremos, 

engastam-se na viga longitudinal. A Figura 14 ilustra a locação dos pilares 

retangulares, as colunas centrais (3 a 8) têm seção vazada de 3 m e outra variável de 

1,2 a 1,6 m; nos pilares restantes (1,2, 9 e 10) seção maciça de 0,8m x 3m. 

A infraestrutura é composta por grandes blocos de concreto, fundação dos 

pilares 1 a 6 (encosta Santa Maria), e por tubulões a céu aberto nos pilares 7 a 10 

(encosta Júlio de Castilhos). 

 

Figura 14 – Locação dos pilares do viaduto. (Fonte: Arquivos DNIT, 2019) 
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A Figura 15 mostra a vista geral da OAE: 

 

Figura 15 – Vista geral do viaduto. (Fonte: Página In360º, 2017) 

 

3.2  PROCEDIMENTO DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

A metodologia de inspeção e avaliação do viaduto foi dividida em quatro etapas. 

A primeira, consistindo na coleta de informações sobre projetos, reformas, 

últimas inspeções efetuadas e acesso ao viaduto, para organizar e realizar a inspeção 

com os equipamentos necessários e em segurança. Não se obteve acesso ao projeto 

original do viaduto, as características coletadas foram buscadas no projeto da última 

restauração do viaduto e nas inspeções realizadas anteriormente. 

A segunda, constituindo-se de uma inspeção rotineira, com o objetivo de 

acessar o interior do viaduto, auxiliado pelo uso de lanternas, fotografá-lo interior e 

exteriormente com ajuda de um drone, observar a sinalização, iluminação e segurança 

da estrutura. 

A terceira etapa compondo o processamento e organização dos dados 

levantados, preenchimento das fichas de inspeção e avaliação da OAE, de modo a 
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apresentar o diagnóstico e condição da estrutura, de acordo com as normas 

estudadas. 

Por fim, a última etapa constituiu em apresentar a inspeção utilizada e as 

avaliações finais da OAE, de modo a conhecer o desempenho e os defeitos da obra, 

comparar as avaliações dos dois métodos adotados e, então, a conclusão da 

necessidade ou não da solicitação de uma Inspeção Especial. 

 

3.3  INSPEÇÕES ANTERIORES DO VIADUTO VALE DO MENINO DEUS 

De acordo com uma inspeção realizada pelo DNIT em 2010 (Anexo D), o 

viaduto apresentou nota 4 na avaliação final, com destaque nas anotações para as 

juntas de dilatação. 

Outra inspeção realizada em 2013 recomendou uma limpeza nos pilares do 

viaduto, uma revitalização com concreto jateado da face inferior da laje, a substituição 

das juntas de dilatação dos vãos Gerber por juntas transiflex e a colocação de 

defensas metálicas no passeio para aumentar a proteção dos pedestres. 

Ao final, as duas vistorias sugeriram a realização de uma inspeção especial no 

viaduto, porém não urgente. 
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4  RESULTADOS 

A estrutura apresenta específicos pontos com patologias, com ênfase na 

superestrutura do viaduto. Infelizmente, a vistoria não foi realizada por completa, pois 

obteve-se dificuldades ao acesso muito íngreme do lado do P10 ao P5, não sendo 

possível a entrada ao interior do viaduto, assim obtendo somente imagens laterais e 

superiores desse lado. A seguir, será apresentado os registros do viaduto realizados 

no dia da inspeção visual. 

4.1   INSPEÇÃO VISUAL 

4.1.1 Superestrutura 

Nas Figuras 16 e 17 percebe-se forte infiltração na laje em balanço devido à 

ausência de pingadeiras e também na laje principal, devido aos drenos muito curtos. 

 

Figura 16 – Infiltração na parte inferior da laje em balanço. (Fonte: Autora) 

 

Figura 17 – Infiltração na laje em balanço sem pingadeiras. (Fonte: Autora) 
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Na Figura 18 e 19 identifica-se, respectivamente, a posição e a armadura 

exposta com alta infiltração na lateral inferior da laje principal. 

 

Figura 18 – Laje principal com armadura exposta. (Fonte: Autora) 

 

Figura 19 – Armadura exposta com forte infiltração. (Fonte: Autora) 
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As Figuras 20 e 21 mostram algumas fissuras, localizadas interiormente na laje, 

injetadas com Sikadur – 52, um adesivo epóxi para injeção em trincas e fissuras 

estruturais. Esse procedimento ocorreu na restauração de 1996 e alguns tubos de 

injeção não foram retirados. 

 

Figura 20 – Fissuras injetadas com Sikadur – 52 em 1996. (Fonte: Autora) 

 

Figura 21 – Fissuras injetadas com Sikadur – 52 e preenchidas com Sikadur – 31. (Fonte: Autora) 
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Mais fissuras injetadas com Sikadur – 52, porém com o tubo de injeção retirado 

podem ser observadas nas Figuras 22 e 23. As trincas (fissuras w>0,3mm) depois de 

injetadas foram preenchidas com Sikadur – 31, um adesivo estrutural a base de epóxi 

para reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais. 

 

Figura 22 - Fissuras injetadas com utilização de Sikadur – 52 e Sikadur – 31. (Fonte: Autora) 

 

Figura 23 – Fissuras injetadas com utilização de Sikadur – 52. (Fonte: Autora) 

Algumas fissuras nas vigas também foram injetadas como mostram as Figuras 

24 e 25. 
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Figura 24 – Fissuras de vigas injetadas com Sikadur – 52 e revestidas com Sikadur - 31. (Fonte: Autora) 

 

Figura 25 - Fissuras de vigas injetadas com Sikadur – 52 e revestidas com Sikadur - 31. (Fonte: Autora) 
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Os dentes Gerber foram fotografados externamente, interiormente obteve-se 

acesso parcialmente somente ao primeiro vão, pois possuía muitos marimbondos, 

impossibilitando a passagem. As figuras 26 e 27 exibem a vista lateral do primeiro vão 

Gerber, entre os pilares P3 e P4, e apresentam forte incidência de infiltração na junta 

e nos apoios. 

 

Figura 26 – Vista lateral direita do primeiro vão Gerber. (Fonte: Autora) 

 

Figura 27 – Vista lateral esquerda do primeiro vão Gerber. (Fonte: Autora) 
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A Figura 28 mostra a vista inferior de um dos dentes Gerber com forte infiltração 

e deterioração do concreto com a possibilidade de armadura exposta. 

 

Figura 28 – Vista inferior do primeiro vão Gerber. (Fonte: Autora) 

A Figura 29 mostra possível armadura exposta com início de desplacamento 

do concreto na alça do dente Gerber. Para melhor identificação do problema e 

restauração, é necessária uma inspeção mais detalhada do local. 

 

Figura 29 – Dente Gerber com possível desplacamento do concreto no apoio. (Fonte:Autora) 
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A Figura 30 mostra o início do dente Gerber do primeiro vão, no interior do 

viaduto, onde não se percebe patologias no mesmo. Infelizmente não foi capaz o 

acesso aos aparelhos de apoio. 

 

Figura 30 – Primeiro dente Gerber no interior do viaduto. (Fonte: Autora) 

O segundo vão Gerber, entre os pilares P7 e P8, também se encontra com forte 

infiltração como mostra a Figura 31. 

 

Figura 31 – Vista lateral do segundo vão Gerber. (Fonte: Autora) 
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A Figura 32 indica forte deterioração e início de desagregação do concreto em 

outro dente Gerber, necessitando também de uma inspeção mais detalhada para 

possível reforma. 

 

Figura 32 – Dente Gerber com forte deterioração do concreto. (Fonte: Autora) 

Na Figura 33 visualiza-se infiltração na laje, as fissuras nas vigas injetadas com 

Sikadur – 52 e possivelmente a presença de novas fissuras. 

 

Figura 33 – Vista lateral da superestrutura. (Fonte: Autora) 
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A Figura 34 mostra a laje com forte infiltração, devido à ausência de 

pingadeiras, causando deterioração do concreto e possível exposição da armadura. 

Também é possível o surgimento de trincas na viga principal, necessitando uma 

inspeção mais especializada para identificação. 

 

Figura 34 – Laje em balanço com infiltração sem presença de pingadeiras. (Fonte: Autora) 

De acordo com a Norma 092 (DNIT, 2006), as juntas de dilatação devem 

garantir a transição suave entre os trechos por ela divididos e havendo 

recapeamentos, de asfalto ou de concreto, eles não devem criar degraus nem obstruir 

ou se sobrepor às juntas. Além disso, as juntas de dilatação têm vida útil muito menor 

que as pontes da qual fazem parte, devendo ser inspecionadas regularmente e 

mantidas livres de detritos. 

A Figura 35 mostra as duas juntas de dilatação do primeiro vão Gerber, entre 

os pilares P3 e P4, as quais não apresentam adequação com a norma pois estão 

cobertas com asfalto e apresentam muitos detritos. 

A Figura 36 mostra as outras duas juntas de dilatação, no segundo vão Gerber, 

entre os pilares P7 e P8, e também não apresentam adequação com a norma, além 

de cobertas com asfalto, presença de detrito, apresentam-se com buracos na 

pavimentação. 
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Figura 35 – Juntas de dilatação cobertas por concreto asfáltico. (Fonte: Autora) 

 

Figura 36 – Juntas de dilatação cobertas por concreto asfáltico. (Fonte: Autora) 
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Em uma inspeção realizada em Março de 2013, foi recomendado a substituição 

das juntas de dilatação por juntas do tipo transflex. Até a data da inspeção a troca não 

havia ocorrido. Avalia-se a substituição da junta como urgente. 

A Figura 37 mostra a acesso ao interior do viaduto exigido pelo sistema viga 

caixão. O acesso estava sem proteção. 

 

Figura 37 – Acesso ao interior do viaduto. (Fonte: Autora) 

As Figuras 38 e 39 mostram o interior do viaduto com os cabos de reforço 

colocados na reforma de 1976. 

 

Figura 38 – Cabos de protensão da reforma de 1976. (Fonte: Autora) 
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Figura 39 – Viga de reforço para os cabos de protensão. (Fonte: Autora) 

4.1.2  Mesoestrutura 

A Figura 40 mostra o aparelho de apoio neoprene entre a viga e o pilar P1. 

 

Figura 40 – Aparelho de apoio neoprene. (Fonte: Autora) 
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Devido à grande altura do viaduto, foi possível avaliar somente o aparelho de 

apoio dos pilares P1. De acordo com a Norma 091 (DNIT, 2006), os aparelhos de 

apoio elastoméricos não podem ser recuperados, porém sua substituição tem um 

custo elevado e várias dificuldades, logo sua inspeção deve ser minuciosa antes da 

decisão de troca.  

Na Figura 41 nota-se que há bastante sujeira para inspeção visual lateral e no 

meio do aparelho, a Figura 42 mostra que o aparelho está assentado diretamente 

sobre a estrutura e encontra-se esmagado. Os apoios elastoméricos têm 

comportamento vertical elástico e acomodam movimentos horizontais e rotações, se 

deformados, perdem sua função característica, necessitando substituição por novo 

aparelho. Logo, há necessidade de uma inspeção especial para verificar os outros 

aparelhos de apoio e, posteriormente, a confirmação pela troca dos aparelhos. 

 

Figura 41 – Vista lateral do aparelho de apoio. (Fonte: Autora) 
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Figura 42 – Vista da extremidade do aparelho de apoio. (Fonte: Autora) 

As Figuras 43 e 44 mostram o encontro da estrutura com aterro do lado da 

encosta de Santa Maria. 

 

Figura 43 – Encontro estrutura-aterro do lado direito do viaduto. (Fonte: Autora) 
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Figura 44 - Encontro estrutura-aterro do lado esquerdo do viaduto. (Fonte: Autora) 

A estrutura do viaduto não é apoiada no aterro, logo o aterro tem por função 

somente unir a obra ao sistema viário. 

As Figuras 45 e 46 mostram o pilar P3 com armadura exposta. Inicialmente não 

há um comprometimento da estrutura, porém deve ser reparado e monitorado. 

 

Figura 45 – Pilar P3 lado direito do viaduto. (Fonte: Autora) 
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Figura 46 – Armadura exposta do pilar P3. (Fonte: Autora) 

A Figura 47 mostra o pilar P4 com uma pequena desagregação do concreto, 

iniciando a exposição da armadura. Necessita reparo e monitoramento. 

 

Figura 47 – Pilar P4 com desagregação do concreto. (Fonte: Autora) 
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A Figura 48 mostra uma visualização atual de um dos apoios extremos que 

constituem elementos de enrijecimento transversal com dois pêndulos apoiados cada 

um sobre um tubulão. 

 

Figura 48 – Vista frontal dos pilares P1 do viaduto. (Fonte: Autora) 

4.1.3 Infraestrutura  

Não foi possível realizar uma inspeção visual na fundação do viaduto, pois foi 

coberta pela vegetação e pelo solo. 

Os tubulões dos apoios da Figura 48 podem ser visualizados na Figura 49, na 

época da construção do viaduto, onde não possuía cobrimento pela vegetação. 

 

Figura 49 – Vista frontal dos pilares extremos e da fundação em 1957. (Fonte: Revista Estrutura,1960) 
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A Figura 50 mostra a atual situação da fundação coberta pela vegetação e pelo 

solo. 

 

Figura 50 – Fundação dos pilares do viaduto. (Fonte: Autora) 

4.1.4 Rodovia 

4.1.4.1 Sistema de sinalização e iluminação 

As Figuras 51, 52 e 53 mostram a sinalização do viaduto no sentido Santa Maria 

para Júlio de Castilhos. O viaduto possui placas de sinalização, as quais indicam seu 

início, possuindo também uma placa indicativa do nome e da extensão da mesma. 

 

Figura 51 – Início da sinalização do viaduto. (Fonte: Autora) 
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Figura 52 – Sinalização da pista. (Fonte: Autora) 

 

Figura 53 – Placa com identificação nominal e comprimento do vão do viaduto. (Fonte: Autora) 

A Figura 54 mostra a sinalização do viaduto no sentido Júlio de Castilhos para 

Santa Maria. 

 

Figura 54 – Sinalização de viaduto em curva. (Fonte: Autora) 
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Não há placas com indicações de carga máxima permitida, gabarito vertical ou 

velocidade máxima. Não há presença de iluminação no viaduto. 

4.1.4.2 Dreno 

A Figura 55 mostra alguns drenos do viaduto. Há cerca de 16 drenos em cada 

extremidade lateral da pista. Alguns apresentam-se obstruídos por sujeira, 

necessitando limpeza. O viaduto não possui pingadeiras. 

 

Figura 55 – Drenos posicionados ao lado do guarda rodas. (Fonte: Autora) 

4.1.4.3 Revestimento 

O revestimento asfáltico na pista de rolamento apresenta fissuras transversais 

no encontro estrutura-aterro (Figuras 56 e 57), devido à ausência de laje de transição, 

trincas e formação de pequenos buracos (Figura 58) e Afundamento de Trilha de 

Rodas (ATR) (Figura 59) ao longo da sua extensão. 
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Figura 56 – Revestimento asfáltico com deficiência estrutural no encontro estrutura-aterro. (Fonte: 

Autora) 

 

Figura 57 – Revestimento asfáltico com deficiência estrutural no encontro estrutura-aterro. (Fonte: 

Autora) 
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Figura 58 – Trincas e buracos na pavimentação do viaduto. (Fonte: Autora) 

 

Figura 59 – Presença de ATR na pavimentação do viaduto. (Fonte: Autora) 

Não foi possível observar a sua condição de drenagem e acúmulo de água na 

pista, pois a visita foi realizada em um dia seco. 

4.1.4.4 Guarda-rodas e guarda-corpo 

De acordo com a Norma 088 (DNIT, 2006), pontes projetadas até 1960 devem 

possuir dois guarda-rodas de 0,30m de altura e 0,55m de largura e dois guarda-corpos 

de 0,15/0,60m. 
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A Figura 60 mostra o guarda-corpo de acordo com a norma e a Figura 61 

mostra o guarda-rodas com sua altura inferior ao valor da norma.  

 

Figura 60 – Guarda-corpo com altura de acordo com a norma. (Fonte: Autora) 

 

Figura 61 – Guarda-rodas com altura inferior ao descrito na norma. (Fonte: Autora) 

As Figuras 62 e 63 mostram que o guarda-corpo já sofreu colisões, foi reforçado 

com madeira, arames e fechos metálicos porém não foi substituído por novo. 
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Figura 62 – Guarda-corpo restituído após colisão. (Fonte: Autora) 

 

Figura 63 – Guarda-corpo reforçado com madeira e arames. (Fonte: Autora) 
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4.2   CLASSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA 

Após as etapas de inspeção do viaduto, a determinação da condição da 

estrutura foi realizada seguindo cada um dos seus métodos de avaliação. Como o 

relatório fotográfico da inspeção já foi apresentado, nas classificações será tratada a 

avaliação final, nota e critérios de classificação adotados de cada método. 

A superestrutura interna e a mesoestrutura do viaduto, lado de Júlio de 

Castilhos (entre os pilares P5 e P10) não foram avaliadas devido a impossibilidade do 

acesso deste lado. A infraestrutura do viaduto também não foi avaliada devido à 

impossibilidade de acesso visual dos elementos. 

4.2.1 Método de classificação segundo Manual de Inspeção de Pontes 

Rodoviárias (DNIT,2004) 

Na Figura 64 e 65, observa-se a ficha de inspeção proposta pela norma 

preenchida de acordo com as instruções do método e a situação da OAE. 
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Figura 64 – Ficha de inspeção rotineira expedita preenchida. 
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Figura 65 – Ficha de inspeção rotineira expedita preenchida. 

Através do método proposto, chegou-se a classificação de que a estrutura 

apresenta, numa escala de 0 a 5, nota técnica geral 3. 
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Esta nota representa, de acordo com o manual, uma obra potencialmente 

problemática, apresentando danos com alguma insuficiência estrutural, implicando em 

um acompanhamento contínuo da obra, através de inspeções, para detectar, em 

tempo hábil, um eventual comprometimento da estabilidade da estrutura. 

Os possíveis problemas apresentados nos dentes Gerber foram os 

determinantes para que tal nota fosse atingida. Com o tempo, a forte infiltração expõe 

a armadura, que no processo corrosivo, expande e gera tensões no interior do 

concreto surgindo fissuras e posteriormente desplacamento da estrutura. 

Na laje, a nota atribuída também foi 3, necessitando um acompanhamento da 

situação, pois a grande incidência de infiltração na laje em balanço, devido à ausência 

de pingadeira, e também na região das juntas, pode ocasionar desagregação do 

concreto e exposição da armadura. 

 Na mesoestrutura, a nota 4 representa uma obra sem problemas importantes, 

mas necessita de manutenção nas armaduras expostas e uma inspeção especializada 

nos aparelhos de apoio. 

A nota 3, atribuída a pista, as juntas de dilatação foram determinantes na 

avaliação, esclarecendo que há danos porém não comprometem a estabilidade da 

estrutura. A pista não apresenta outros sérios problemas. 

 

4.2.2   Método de classificação segundo a NBR 9452 (ABNT, 2016) 

A norma divide a classificação da estrutura entre os parâmetros estruturais, 

funcionais e de durabilidade, não obtendo somente uma nota final de avaliação. As 

atribuições de cada nota seguiram o proposto pelas instruções da norma. 

A Tabela 3 mostra as notas finais atribuídas. 

Tabela 3 – Notas de classificação final 

Parâmetro 

Elemento 

Super 
estrutura 

Meso 
estrutura 

Infra 
estrutura 

Elementos 
Complementares Pista 

Nota 
Final 

Estrutura Encontro 

Estrutural 3 3 NA - - 3 3 

Funcional 4 NA NA - - 4 4 

Durabilidade 3 4 NA - - 4 3 
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No parâmetro estrutural, todos os elementos avaliados tiveram uma nota 3, que 

condiciona a obra como estado regular, a qual existem danos que podem gerar uma 

insuficiência estrutural mas que ainda não comprometem a estabilidade. Os dentes 

Gerber foram determinantes na nota da avaliação da superestrutura, pois condicionam 

a estabilidade do viaduto. Na mesoestrutura, a necessidade de uma inspeção especial 

em todos os aparelhos de apoio resultou na nota atribuída. Na pista, devido há falta 

de manutenção e a solicitação de substituição das juntas de dilatação, resultou na 

nota 3. 

Em relação aos parâmetros funcionais, a nota 4 é consequência das 

irregularidades da pavimentação nas juntas de dilatação e da inadequada 

manutenção dos guarda-corpos, pois sendo um viaduto em grande altura, é 

imprescindível a sensação de segurança aos usuários, além da falta de iluminação e 

da sinalização incompleta. 

Para o parâmetro de durabilidade, nota 3, novamente os dentes Gerber foram 

importantes na atribuição da nota. A nota classifica o viaduto como regular havendo 

moderadas ou muitas anomalias que comprometem a vida útil da obra. 

Na Figura 66, observa-se a ficha de inspeção rotineira, retirada da norma, 

preenchida de acordo com as instruções a situação da OAE. 
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Figura 66 – Ficha de inspeção rotineira preenchida. (Fonte: NBR9452:2016 adaptada) 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o objetivo proposto desse trabalho, a partir da inspeção rotineira 

e da avaliação realizada no viaduto sobre o Vale do Menino Deus, em Santa Maria 

(RS), foi possível notar que existem patologias na estrutura, principalmente 

ocasionada pela infiltração da água e pela falta de manutenção na OAE. Reparos 

solicitados, há 6 anos, por outras inspeções não foram efetuados, contribuindo para a 

degradação da estrutura. 

Identifica-se, entre as manifestações patológicas encontradas, armaduras 

expostas, possíveis desplacamentos de concreto, aparelho de apoio deformado, 

infiltrações, juntas de dilatação danificadas e possíveis fissurações nas vigas 

principais, sendo necessário estudos mais aprofundados para confirma-lás. 

Os dois métodos de avaliação adotados chegaram a mesma avaliação final, 

isto é, a OAE apresenta danos, porém ainda não comprometem a estabilidade da 

estrutura, sendo necessário o monitoramento do viaduto com inspeções mais 

frequentes e com a possibilidade de futuras intervenções. 

Além da avaliação final, é necessário dar importância as justificativas e às 

anotações relacionadas à inspeção. A partir delas, concluiu-se que a OAE precisa de 

manutenções e trocas de aparelhos para manter seu funcionamento, antes mesmo de 

qualquer intervenção geral. Solicita-se uma inspeção especial no viaduto. 

Comparando-se os dois métodos, percebe-se que no método do DNIT, além 

de subdividir a classificação em elementos (laje, vigamento principal, pista, etc.), as 

instruções sugerem os possíveis problemas que cada sistema avaliado pode ter, 

direcionando a interpretação do profissional vistoriador. Já no método da NBR 9452 

(2016) há também a subdivisão da classificação em parâmetros (funcional, estrutural 

e durabilidade), gerando assim, uma avaliação mais clara e específica. 

Conclui-se que o estado atual da ponte é consequência da falta de interesse 

do órgão público em realizar manutenções, visto que a ponte passou por vistorias e 

solicitações de reparos que não foram efetuados, como, por exemplo, a substituição 

das juntas de dilatação. O descaso com solicitações de inspeções e manutenções, 

com o tempo, podem vir a causar o colapso total da estrutura, resultando em mais 

riscos e custos ao setor público. 
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ANEXO A 

FICHA DE INSPEÇÃO CADASTRAL EXPEDITA 
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FICHA DE INSPEÇÃO ROTINEIRA EXPEDITA 
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ANEXO B 

INSTRUÇÕES PARA ATRIBUIÇÃO DE NOTAS DE AVALIAÇÃO 
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ANEXO C 
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ANEXO D 

 



81 
 

 



82 
 

 



83 
 

 



84 
 

 



85 
 

 

 


