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RESUMO 

 

As estruturas de concreto, especialmente as pontes de concreto, estão sujeitas a um 

conjunto de ações que leva ao seu envelhecimento devido aos processos de 

deterioração, muitas vezes deixando de responder às exigências para as quais 

foram projetadas. Tal situação, em muitos casos, é agravada pela falta de 

conhecimento dos processos e mecanismos de degradação assim como o uso de 

técnicas tradicionais para inspeção de estruturas, estas muitas vezes se mostram 

limitadas quando são aplicadas isoladamente. 

Este trabalho mostra uma comparação entre a inspeção visual (usada há décadas) e 

a aplicação de métodos de ensaios não destrutivos e semi-destrutivos na avaliação 

da condição estrutural atual de pontes. Enquanto a inspeção visual mostra uma 

condição qualitativa, os métodos de ensaios não destrutivos são quantitativos e 

apresentam o potencial de determinar os danos no interior da estrutura que não são 

visíveis a olho nu. Portanto, visando alertar para o problema da degradação das 

pontes, busca-se integrar a inspeção visual com a avaliação através do uso de 

métodos de ensaio. 

Assim, neste trabalho é feito um estudo de caso da ponte sobre o rio Jaguari. Este 

estudo visa determinar a condição atual da estrutura através de ensaios não 

destrutivos e semi-destrutivos, estabelecendo uma correlação entre os resultados 

destes ensaios e a avaliação da inspeção visual. Dessa forma, procura-se 

apresentar uma alternativa na avaliação de pontes de concreto. 

 

 

Palavras-chave: pontes de concreto, inspeção, Durabilidade, avaliação de 

estruturas, métodos de ensaio. 



 
 
 

ABSTRACT 

Concrete structures, particularly concrete bridges, are subjected to a set of actions 

that leads to aging due to the processes of deterioration, and many times these 

structures do not respond to the demands for which they have been designed. This 

situation, in many cases, is exacerbated by lack of knowledge of processes and 

mechanisms of degradation and by the use of traditional techniques for inspection of 

structures, these techniques are limited when applied alone. 

This work shows a comparison between the visual inspection (used for decades) and 

the application of nondestructive testing methods and semi-destructive on the 

evaluation of current structural condition of bridges. While visual inspection shows a 

qualitative condition, the methods of nondestructive testing are quantitative and have 

the potential to determine the damage inside the structure that are not visible with a 

simple view. Therefore, in order to draw attention to the problem of deterioration of 

bridges, we seek to integrate the visual inspection with the assessment through the 

use of test methods.  

Thus, in this work a case study of the bridge about the river Jaguari is done. This 

study aims at determining the current condition of the structure through 

nondestructive and semi-destructive methods, establishing a correlation between the 

results of these tests and the evaluation of visual inspection. We seek to present an 

alternative in the assessment of concrete bridges. 

 

 

Keywords: concrete bridges, inspection, durability, assessment structures, test 

methods. 
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CAPÍTULO 1  

 

  

INTRODUÇÃO 

 

A primeira ponte surgiu de forma natural pela queda de troncos sobre os rios, 

processo prontamente imitado pelo Homem, dando origem a pontes feitas de troncos 

de árvores ou troncos amarrados entre si. Posteriormente surgiram pontes de pedra, 

usando suportes muito simples e traves mestras (PONTE, 2011). 

Os materiais utilizados na construção de pontes ao longo da história eram os 

disponíveis em cada época. As pontes mais antigas foram realizadas em madeira, 

fibras naturais e pedra. Durante milhares de anos foram estes os componentes que 

permitiram a construção de pontes, algumas delas ainda existentes e em serviço. Os 

sistemas estruturais utilizados progrediram naturalmente com a evolução da 

qualidade dos materiais disponíveis e com o aperfeiçoamento prático e teórico dos 

modelos estáticos. Assim, as primeiras pontes teriam sido formadas por simples 

troncos de madeira deitados, enquanto que as mais recentes, até ao século XVIII, já 

evidenciavam princípios científicos importantes, como é o caso das pontes de arco 

em pedra. (SANTOS, 2008). 

Os romanos que foram os mestres da construção em alvenaria, deram aos arcos um 

uso muito variável. Foram descobertas pontes em arco de alvenaria e tijolos, ao 

longo de toda sua rede de estradas (SALVADORI, 2006).  Eles foram os precursores 

do concreto preparado com um tipo primitivo de cimento formado por cal e 

pozolanas vulcânicas. 

Com a Revolução Industrial, no século XVIII, surgiu o uso intensivo do ferro e 

posteriormente do aço, surgindo as primeiras pontes metálicas. No decorrer no 

século XIX surgiu o cimento Portland e consequentemente o concreto com 

resistência aceitável para aplicação em estruturas de engenharia civil originando as 

pontes de concreto (SANTOS, 2008). 
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Desta forma, surgiu a era do concreto armado e, mais tarde, com o desenvolvimento 

do aço de pré-esforço, o concreto protendido. Com o aumento da resistência do 

concreto, ao longo do último século, rapidamente apareceram pontes com vãos cada 

vez maiores e com sistemas construtivos e estruturais diversos (MITRE, 2005). 

No início da utilização do concreto como material de construção acreditava-se que o 

concreto teria duração ilimitada. Para isso contribuiu o fato das peças serem 

fabricadas com grandes seções, espessuras de cobrimento elevadas, alta 

quantidade de cimento utilizado e concretagem cuidadosa (SANTOS, 2008). 

No entanto, com o passar dos anos estas estruturas começaram a apresentar 

problemas devido aos mecanismos que degradam o concreto, problemas tais como: 

fissuras, corrosão das armaduras, e a degradação interna, gerando a necessidade 

de inspeções continuas que permitam detectar os problemas na sua fase inicial, de 

forma a corrigi-los e deter a sua evolução. (LENCIONI, 2005). Estes processos de 

degradação atingem as pontes de concreto no mundo todo, exigindo manutenção ou 

reabilitação, tornando se muitas vezes antieconômico.  

De acordo com Radomski (2001): 

Nos Estados Unidos, mais de 40% das mais de 577.000 pontes rodoviárias 

têm sido classificadas como estruturalmente deficientes ou funcionalmente 

obsoletas. Onde a idade média do estoque de ponte neste país é de 

aproximadamente 45 anos. O custo total para manter a condição de uso e a 

capacidade de carga das pontes até os mínimos padrões desejados foi 

estimado em 75 bilhões de dólares, enquanto os orçamentos atuais só 

permitem a despesa de cerca de US$ 6 - $ 7 bilhões anuais.  

Na Europa, a situação varia de acordo com o país. Por exemplo, verificou-

se que, na França, cerca de 50% das mais de 20.000 pontes situadas ao 

longo de 30.000 km de estradas nacionais, são obrigadas a serem 

reparadas. Na Hungria, cerca de 50% das pontes das estradas principais e 

cerca de 60% das secundárias precisam ser urgentemente reparadas. 

Cerca de 50% das mais de 29.000 pontes rodoviárias na Polônia tem mais 

de 50 anos de serviço e quase 20% das pontes são estruturalmente 

deficientes e funcionalmente obsoletas (RADOMSKI, 2001). 
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Portanto, torna-se fundamental classificar o patrimônio existente de pontes de 

concreto conforme seu estado de conservação, de acordo com o conhecimento 

atual, para avaliar até que ponto cada obra de arte necessita de reabilitação.  

Segundo Mitre (2005), atualmente, as principais normas internacionais e nacionais 

de projeto e execução de estruturas de concreto armado e protendido, já definem 

parâmetros de durabilidade. No Brasil e na maioria dos países, para executar e 

projetar obras duráveis, é necessário atender ás especificações das normas. 

Na norma NBR 6118-2007, se encontram parâmetros como espessura mínima de 

cobrimento, qualidade, drenagem adequada e proteções adicionais em obras ou 

elementos expostos à agressividade do ambiente. O conhecimento sobre os 

materiais, processos de deterioração, modelos de previsão de vida útil e o 

atendimento das prescrições da norma, contribuirá para a durabilidade, economia e 

segurança das obras. 

Atualmente o uso de Métodos de Ensaios não destrutivos em concreto é 

relativamente novo. O lento desenvolvimento das técnicas para estes ensaios ocorre 

porque, ao contrário do aço, o concreto é um material altamente não homogêneo, 

que possui composições variadas e diferentes matérias-primas. Apesar dos 

inconvenientes acima, tem havido progresso no desenvolvimento de métodos de 

ensaios não destrutivos de concretos e a padronização destes métodos 

(MALHOTRA E CARINO, 2004). 

Muitos países já estão empregando métodos de ensaios não destrutivos e semi-

destrutivos na avaliação da condição estrutural de pontes, alcançando bons 

resultados. Alguns exemplos da utilização destes métodos de ensaio são mostrados 

a seguir. 

Nos Estados Unidos, há vários trabalhos relacionados ao uso destes métodos de 

ensaios. Como exemplo pode-se citar a ponte de Bahia Honda na Flórida construída 

no ano de 1972 (Figura 1.1).  Foram realizados trabalhos de inspeção dos pilares 

para determinar o uso dos métodos de ensaios mais adequados. Foram feitos 

ensaios de ultrassom, impacto-eco, tomografia, esclerometria, entre outros. A 

análise dos resultados mostrou que os pilares apresentavam corrosão nas 

armaduras, ataque químico e fissuras devidas a torção (FERRARO, 2003). 



21 
 
 

  

(a) Ponte de Bahia Honda-EUA. (b) desenho de danos encontrados. 

Figura 1.1 - Aplicação de métodos de ensaio na ponte Bahia Honda na Flórida-EUA (Fonte: 

FERRARO, 2003). 

O mesmo autor apresenta outro exemplo de aplicação dos métodos de ensaios na 

ponte sobre o canal Niles (Figura 1.2). Essa ponte foi construída em 1983 na Flórida 

e vistoriada em 2003. Depois da vistoria foram feitos ensaios de esclerometria, 

ultrassom e métodos acústicos. A partir da vistoria não foi observada deterioração 

visível dos pilares, embora alguns locais apresentassem descoloração, 

eflorescências e fissuras superficiais. Através do uso dos métodos de ensaios foram 

encontrados problemas de corrosão e ataques por cloretos. Entretanto não foram 

encontrados problemas que pudessem comprometer a estabilidade da estrutura 

(FERRARO, 2003). 

  

(a) Ponte sobre o canal Niles (b) Realização do ensaio de     

impacto-eco no pilar 

Figura 1.2 - Utilização dos métodos de ensaios na ponte sobre o canal Niles-EUA (Fonte: 
FERRARO, 2003). 

Fissuras
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Segundo a Universidade da Flórida (2007), no boletim da Civil and Coastal 

Engeneering, o Departamento de Transportes da Flórida (FDOT) está tentando 

entender os problemas pelos quais estão passando suas pontes. Em relação à 

durabilidade do concreto de cimento Portland, as pontes foram projetadas para 100 

anos.  Entretanto, elas enfrentam problemas de durabilidade devidos à corrosão da 

armadura de aço, causada pela infiltração de água salgada no concreto. Esta 

infiltração é um problema para as estruturas localizadas em zonas costeiras. 

A FDOT, em convênio com o Instituto Federal de Pesquisas de Materiais (BAM), em 

Berlim (Alemanha), está tentando instalar um programa de aplicação de métodos de 

ensaio, com o propósito de reduzir as falhas introduzidas pela construção deficiente. 

Atualmente estão sendo desenvolvidas pesquisas que avaliam o concreto da 

estrutura em campo e em laboratório (Figura 1.3).  

 

 

 

  

 

(a) Ponte escolhida para 

desenvolvimento de pesquisa 

(b) Alunos preparando ensaio de 

ultrassom em laboratorio 

Figura 1.3 - Desenvolvimento de pesquisa na utilização de métodos de ensaios pela 

Universidade da Flórida-EUA (Fonte: Universidade da Flórida, 2007). 

No Brasil, um exemplo de aplicação destes métodos foi realizado na ponte 

Presidente Costa e Silva, popularmente conhecida como Ponte Rio-Niterói (Figura 

1.4). A superestrutura foi feita de concreto protendido e é considerado o maior 

conjunto de estruturas protendidas das Américas e a sexta maior ponte do mundo. 

Ela é constituída por aproximadamente 43.000 cabos.  
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A ponte Rio - Niterói localiza-se na baía de Guanabara (na Rodovia: BR 101 / RJ), 

estado do Rio de Janeiro, ligando o município do Rio de Janeiro ao município de 

Niterói. A ligação rodoviária foi entregue em 4 de março de 1974, com extensão total 

de 13,29 km, dos quais 8,83 km estão sobre a água. Ela apresenta 72 m de altura 

em seu ponto mais alto, com previsão de um volume diário de 15.865 veículos. A 

ponte passou por manutenção no ano de 2006, motivado pelo surgimento de 

fissuras em algumas juntas entre as aduelas, precisamente na mesa inferior e no 

terço inferior das almas (ANTT, 2006). 

 

Figura 1.4 - Vista Panorâmica da Ponte Rio-Neterói - RJ (Fonte: WIKIPEDIA, 2011). 

Foram executados ensaios não destrutivos e semi-destrutivos, para a obtenção do 

teor de cloreto, da profundidade de carbonatação, da profundidade de fissuras e do 

módulo de elasticidade das cordoalhas. A extração dos corpos de prova é mostrada 

na figura 1.5 (ANTT, 2006).  
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(a) Equipamento MOOG utilizado na 

extração de corpos de prova 
(b) Extração de testemunho da alma da 

aduela 

Figura 1.5 - Aplicação dos métodos de ensaios na ponte Rio-Niterói - Brasil         (Fonte: 
ANTT, 2006).   

1.1 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é avaliar uma ponte de concreto através do uso de 

métodos de ensaios não destrutivos e semi-destrutivos, mostrar o potencial destes 

ensaios em conhecer a capacidade de resistência, qualidade do concreto e a 

integridade da estrutura. Estabelecer uma comparação entre os resultados da 

inspeção visual e resultados do uso de métodos de ensaio, sob o ponto de vista da 

durabilidade. Apresentar os problemas mais frequentes que afetam essas estruturas 

e os principais métodos de ensaio para seu diagnóstico. 

Além do objetivo principal, tem-se também por finalidade fornecer parâmetros para: 

• Conhecimento dos processos de degradação de pontes e viadutos de concreto; 

• Conhecimento de métodos não destrutivos e semi-destrutivos e sua aplicação 

orientada a avaliar o estado de conservação das obras existentes; 

• Apresentação dos resultados de uma inspeção detalhada, em forma de um 

modelo de relatório de vistoria. 

• Mostrar a aplicação de métodos de ensaio não destrutivos e semi-destrutivos 

na estrutura e em laboratório a partir dos corpos de prova extraidos da 
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estrutura, a fim de poder caracterizar o concreto, conhecer suas propriedades 

mecânicas assim como aspectos de sua durabilidade. Apresentar o uso de 

métodos de ensaio como uma alternativa de avaliação de pontes, muito além 

das inspeções periódicas. 

 

1.2 Justificativa 

Pontes e estruturas se deterioram com o tempo e o uso. O processo de deterioração 

é afetado por vários fatores: intensidade do tráfego, sobrecargas não previstas, 

chuva, poluição, temperatura, variações de umidade e a falta de manutenção 

(MÜLLER, 2004; LENCIONI, 2005). Este processo de deterioração pode levar a sua 

degradação ao longo do tempo e possivelmente chegar ao colapso. Portanto, é 

necessário que sejam feitas inspeções periódicas para avaliar a extensão, 

implicações e estado atual do processo de deterioração. 

“As inspeções não só ajudam a prevenir o insucesso, mas também fornecem 

informações necessárias para uma administração eficaz da rede de pontes. Durante 

as inspeções, as necessidades de reparos urgentes, manutenção e as substituições 

de partes dos elementos de pontes podem ser detectadas e notificadas. Com base 

no relatório de inspeção, os Sistemas de Gestão de Pontes (SGP) podem ainda 

definir prioridades e estabelecer programas para aplicar os recursos disponíveis para 

as pontes mais críticas” (MITRE, 2005). 

Quando a avaliação é realizada usando a inspeção visual, uma avaliação subjetiva 

será atribuída aos componentes da ponte pelo inspetor responsável (MANJUNATH, 

2007). A inspeção visual, só fornece informações úteis dos defeitos visíveis que 

começam a aparecer nos membros estruturais. Um exemplo é a presença de 

fissuras, que pode oferecer informação valiosa, mas só aparece mais tarde como 

resultado da deterioração da estrutura. Muitos danos no interior da estrutura, que 

não são visíveis, são difíceis de identificar (RODOMSKI, 2001). 

Este trabalho apresenta o uso de métodos de ensaios não destrutivos e semi-

destrutivos na avaliação de pontes, em comparação com a inspeção visual. As 

inspeções visuais só mostram uma condição qualitativa das pontes, definida 
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fundamentalmente como conjuntos de indicadores visuais, enquanto os ensaios não 

destrutivos e semi-destrutivos são quantitativos e tem potencial para determinar os 

danos que não são visíveis no interior da estrutura. 

A aplicação de métodos de ensaio não destrutivo nas inspeções das pontes ganhou 

interesse entre os investigadores de outros países, devido à sua capacidade efetiva 

na avaliação da condição estrutural (MANJUNATH, 2007). 

O uso de métodos de ensaio pode fornecer informações valiosas para os 

engenheiros na avaliação da integridade estrutural e na manutenção de uma 

estrutura existente. Ensaios não destrutivos incluem métodos de ensaio que podem 

ser aplicados a elementos estruturais, os quais durante a sua aplicação não 

reduzem a capacidade funcional da estrutura. 

Mehta e Monteiro (2008) descrevem que “ensaios não destrutivos podem ser 

utilizados para localizar fissuras, falhas, imperfeições e danos em meios 

heterogêneos como o concreto. Estes ensaios não destrutivos também servem para 

detectar áreas insalubres ou de concreto suspeitos de estar significativamente 

abaixo do nível de resistência exigida pelo projeto, ou o nível de durabilidade. O 

ensaio de esclerometría, juntamente com outros ensaios, como a resistência à 

penetração, ensaios de arrancamento e método de velocidade de pulso estão entre 

os métodos de ensaios não destrutivos disponíveis padronizados nas normas ASTM, 

CEB-FIP, BS 1881” (EVANGELISTA, 2002). 

Este estudo pretende mostrar que métodos não destrutivos e semi-destrutivos são 

eficazes na avaliação da deterioração do concreto existente na estrutura. Devido ao 

seu grande potencial, se pretende uma tentativa de integrar a avaliação não 

destrutiva a um sistema de gestão de pontes.  

Existe uma metodologia chamada avaliação de pontes utilizando ensaios não 

destrutivos (Bridge Evaluation Using Nondestructive Testing - BENT). Ela estabelece 

os critérios para determinar a inspeção de pontes com a técnica de avaliação não 

destrutiva e também ajuda a determinar os métodos não destrutivos que devem ser 

aplicado na inspeção. 
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1.2.1  Acidentes em pontes 

1.2.1.1 Acidentes de pontes no Brasil 

Acidente da ponte sobre o rio Jacuí (2010): a queda de uma ponte na RSC-287, 

em Agudo (RS) em Janeiro de 2010, motivou a Justiça a determinar a intensificação 

de vistorias de pontes de Santa Maria e outros municípios da região central, 

localizadas principalmente em áreas rurais (R7 NOTICIAS, 2010). 

Este acidente interrompeu o trafego, trazendo prejuízos financeiros e transtornos aos 

motoristas. A seguir é mostrado um detalhe da queda da ponte (Figura 1.6). 

 

Figura 1.6 - Acidente da Ponte sobre o rio Jacuí, em Agudo-RS (Fonte: R7 NOTICIAS, 
2010) 

Queda da ponte Osvaldo Cruz (2010): a queda desta ponte causou a interdição da 

Rodovia Osvaldo Cruz (SP-125). Duas pontes da estrada que liga Ubatuba a 

Taubaté foram atingidas pelo transbordamento do Rio Paraitinga e do Ribeirão do 

Chapéu, perto de São Luís do Paraitinga, a causa do acidente foi o afogamento da 

obra (ESTADÃO, 2010). Obras com problema de afogamento já se encontraram nos 

estados de Santa Catarina e São Paulo e foram comunicados através de relatórios 

(BRÜCKEN, 2011). 
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1.2.1.2 Acidentes de pontes no exterior 

Acidentes com quedas de pontes e viadutos são noticia no mundo todo, os 

problemas como ações atuais do trafego, sobrecargas não previstas, ações de 

intempéries, agentes de degradação, falta de manutenção, ou falhas na execução 

do projeto, fazem com que pontes tenham sua vida útil reduzida (MITRE, 2005). Foi 

selecionado, para ilustração, um caso inesperado para um pais desenvolvido como 

os Estados Unidos da America. 

A ponte sobre o rio Mississipi (I-35W), foi a ponte mais usada no estado do 

Minnesota, com cerca de 140.000 veículos a cruzá-la todos os dias, A ponte 

colapsou no ano de 2007 (figura 1.7), a National Transportation Safety Board chegou 

a algumas conclusões, que a I-35W tinha já 40 anos de existência e era considerada 

“estruturalmente deficiente”, por causa de mau estado de conservação da sua   

superestrutura, a ponte era composta por traves de metal que permaneciam juntas 

por meio de placas de junção e uma falha numa dessas placas poderia ter levado a 

consequências catastróficas. Foi noticiado que, quando se deu o acidente, estavam 

em andamento trabalhos de recuperação na ponte (REVISTA SEGURANÇA, 2007). 

Agora em resposta ao acidente, as autoridades exigiram inspeções rigorosas a todas 

as pontes do país que fossem suspeitas de estar em mau estado de conservação ou 

em risco de ruírem (REVISTA SEGURANÇA, 2007). 

 

  

Figura 1.7 - Vista aérea do acidente da ponte sobre o rio Mississipi (Fonte: PONTE I-35W,  
2010). 
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1.2.2 Aspectos técnicos 

Estes acidentes mostram a necessidade de ampliar o conhecimento e o controle das 

causas e mecanismos que degradam as estruturas a fim de minimizar o número de 

acidentes em pontes e viadutos. 

O intuito do presente trabalho é apresentar o estado de conservação de uma ponte 

de concreto, através da caracterização mecânica do concreto como material 

constituinte, por meio de métodos de ensaios não destrutivos e semi-destrutivos, 

com foco sobre os aspectos de durabilidade. 

Segundo Mitre (2005) e DNER (1994), a maioria de pontes de concreto no mundo é 

avaliada através de inspeções visuais, e no Brasil estes métodos de ensaios só são 

aplicados em casos mais relevantes. Daí a importância do uso destes métodos de 

ensaios como ferramenta para a  avaliação de pontes de concreto, em vista da 

deterioração contínua de nossas obras.  

Existe outra técnica de avaliação de pontes que é empregada no mundo, conhecida 

como monitoração estrutural SHM (Structural Health monitoring), um campo 

emergente da engenharia civil, aplicada já com sucesso em alguns países e no 

Brasil. Baseada no uso de sensores que são colados nas estruturas, onde a 

aquisição dos resultados se faz através de programas de computador (ASSIS, 

2007), Estes programas não seriam úteis, sem a prévia caracterização mecânica do 

concreto, portanto os resultados desta pesquisa além de avaliar a obra, são 

empregados como suporte para a monitoração de estruturas, no projeto que 

atualmente está sendo desenvolvido pela concessionária de rodovias Autopista 

Fernão Dias (Grupo OHL) e a USP. 

Atualmente existem normas que padronizam o desenvolvimento de métodos de 

ensaio não destrutivos para ensaios em concreto, vários métodos têm sido 

padronizados pela American Society for Testing and Materials (ASTM), a Canadian 

Standards Association (CSA), a International Standards Organization (ISO) e a 

British Standards Institute (BSI), entre outros.  
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1.3 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação apresenta um estudo sobre a aplicação de métodos não destrutivos 

e semi-destrutivos na avaliação da condição estrutural de pontes de concreto, 

considerando não apenas às condições visíveis da estrutura (inspeção visual), mais 

também ás características dos materiais que constituem os elementos das pontes de 

concreto. 

Capitulo 1 Introdução. Neste capítulo tem-se a introdução, o objetivo, assim como a 

justificativa do trabalho. 

Capítulo 2, intitulado “Mecanismos de deterioração do concreto”. São apresentados 

os principais mecanismos que degradam o concreto nas pontes, descrição de sua 

sintomatologia, e danos causados por estes mecanismos. 

Capítulo 3, intitulado “Manifestações patológicas em pontes e viadutos de concreto”, 

é apresentada a classificação dos fatores que deterioram as pontes. Essa 

classificação sera feita através da identificação dos danos mais comuns que ocorrem 

nas pontes e viadutos de concreto mostrando os locais de ocorrência, gravidade e 

extensão. Neste capítulo também é feita uma avaliação e classificação dos 

problemas existentes nas pontes de concreto. 

Capítulo 4, intitulado “Uso de métodos de ensaios para a caracterização mecânica 

do concreto e propriedades de durabilidade”. São analisados os principais métodos 

de ensaio aplicados ao concreto, classificados como métodos de ensaio não 

destrutivos e semi-destrutivos, considerando aspectos como abrangência, 

vantagens, limitações assim como os fatores que influenciam os resultados. 

Capítulo 5, intitulado “Estudo de caso: avaliação da ponte sobre o rio Jaguari”, este 

capítulo estará dividido em duas partes. Na parte A, “Avaliação da ponte de concreto 

sobre o rio Jaguari através da inspeção visual detalhada”, consta os resultados 

qualitativos da inspeção realizada, apresentado em forma de relatório de inspeção. 

Na parte B, “Avaliação da ponte de concreto sobre o rio Jaguari através do uso de 

métodos de ensaio”, constará a realização de ensaios não destrutivos e semi-

destrutivos, tanto na estrutura (campo) como em laboratório a partir dos corpos de 

prova extraidos, para a determinação das propriedades mecânicas e de durabilidade 
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do concreto da estrutura. Este capítulo é encerrado com a comparação de 

resultados obtidos em ambas as partes, formulação de um diagnóstico e respectivo 

prognóstico da estrutura, com as principais sugerências para a conservação da 

estrutura, a fim de prolongar a sua vida útil. Finalizando com a avaliação da ponte de 

concreto em estudo. 

Capítulo 6, intitulado “Conclusões e sugestões para trabalhos futuros”. São 

apresentadas as considerações finais, conclusões e sugestões para a continuidade 

deste trabalho. 

Capítulos 7.  São apresentadas as referências bibliográficas. 
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CAPÍTULO 2  

 

 

MECANISMOS DE DETERIORAÇÃO DO CONCRETO 

 

As manifestações patológicas são consequência dos mecanismos de deterioração 

das estruturas. O conhecimento e sua compreensão são necessários para que os 

profissionais possam avaliar as obras de arte e entendam o desenvolvimento destes 

mecanismos que degradam as estruturas de concreto. 

O concreto armado tem uma estrutura interna altamente complexa e heterogênea, e 

está sujeito a alterações ao longo do tempo. Em função de interações entre seus 

próprios constituintes ou interações com agentes externos no local de implantação 

da estrutura. Estas interações são conhecidas como mecanismos de degradação do 

concreto, disto, resultam anomalias que podem comprometer o desempenho da 

estrutura. 

A qualidade do concreto é um parâmetro importante no processo de degradação. 

Em concretos mais porosos, a degradação das estruturas é mais rápida e se inicia 

pela penetração de substâncias agressivas ao concreto e ao aço estrutural, na forma 

de gases, vapores e líquidos, através dos poros do concreto. Simplificadamente, a 

interação com o meio ambiente determinara o tempo em que uma estrutura mantém 

suas características mínimas de segurança, funcionalidade e estética estabelecidas 

(NEPOMUCENO, 2005). 

Segundo Helene (1997), os mecanismos de deterioração do concreto são todos 

aqueles relacionados às ações mecânicas, movimentação de origem térmica, 

impactos, ações cíclicas de deformação lenta (fluência), relaxação entre outros. 

Estes mecanismos são considerados na NBR 6118:2007 em vigor e afetam 

diretamente o concreto e as armaduras. Alguns dos mecanismos de degradação do 

concreto serão detalhados ao longo deste capítulo. 



33 
 
 

2.1 Ataque de sulfatos 

Os sulfatos podem estar presentes no solo, na água do mar ou no próprio concreto. 

A deterioração produzida por sulfatos no concreto se deve à sua ação expansiva, 

gerando fissuras. 

Os sulfatos solúveis mais comuns são de sódio, de cálcio e de magnésio. Todos 

estes sulfatos são danosos ao concreto e reagem com a pasta de cimento hidratado 

(DURAR, 1988). No ataque, os íons sulfato reagem com o hidróxido de cálcio 

[Ca(OH)2] e o aluminato tricálcico (C3A) originando etringita e o gesso. Este novo 

produto expande-se ocupando um volume maior, exercendo pressão e 

desintegrando a pasta de cimento. Uma forma de reduzir tal ataque é aumentar a 

resistência do concreto, através da redução da relação a/c, ou utilizar cimento 

resistente a sulfatos, com baixo teor de C3A, ou utilizar proporções adequadas de 

sílica ativa e cinzas volantes (AGUIAR, 2006). 

Em obras sujeitas à exposição de cloretos (orlas marinhas, por exemplo), 

recomenda-se utilizar concretos mais densos, com reduzida porosidade e 

permeabilidade. 

 

2.2 Ataque de cloretos  

Um concreto impermeável, de boa qualidade e cobrimento adequado protegem as 

armaduras, conferindo uma barreira física à penetração dos agentes agressivos 

externos e uma barreira química conferida pelo meio alcalino (elevado pH) que cria 

uma capa oxidada passivante sobre as barras de aço, que impedem a corrosão 

(FIGUEIREDO, 2005). 

Os cloretos (Cl-) são íons que estão presentes em atmosferas marinhas ou 

industriais, nas águas marinhas, em efluentes domésticos ou industriais, no próprio 

cimento, em aditivos para o concreto, na água usada na mistura ou na cura do 

concreto (FIGUEIREDO, 2005). Eles rompem a camada passivadora, protetora da 

armadura, gerando corrosão através de um fenômeno eletroquímico. Os processos 

de corrosão geram compostos (óxidos) expansivos, aumentando seu volume. Este 
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aumento de volume gera tensões radiais no entorno da armadura produzindo trincas 

radiais no concreto, propagando-se ao longo da armadura provocando a 

delaminação do concreto (DNIT, 2010). 

 

2.3 Carbonatação do concreto  

Segundo Andrade (1992), o dióxido de carbono (CO2), presente no ar penetra 

através dos poros do concreto e reage com os constituintes alcalinos da pasta de 

cimento, principalmente com o hidróxido de cálcio [Ca(OH)2]. Este processo leva à 

formação de carbonato cálcico (CaCO3) provocando um decréscimo na alcalínidade, 

diminuindo  o valor do pH de 13 para um valor em torno de 9. Este valor de pH é 

insuficiente para proteger a armadura contra corrosão. A profundidade de 

carbonatação aumenta com o tempo e as armaduras deixam de estar passivadas 

(DNIT, 2010). Existem equações que permitem calcular o tempo necessário para a 

profundidade de carbonatação atingir ás armaduras. 

  

2.4 Reação álcali-agregado 

O concreto sob reação álcali-agregado exibe, em sua superfície, um mapa de 

fissuras, que permite a entrada de mais umidade, acelerando ainda mais as reações 

expansivas. Estas podem passar despercebidas durante anos, antes de se tornarem 

evidentes. Para confirmar este problema são necessários ensaios de microscopia 

eletrônica (AGUIAR, 2006). 

 

2.5 Agressividade do meio ambiente 

Segundo Dnit (2010) esta se manifesta pela poluição atmosférica, através do dióxido 

de carbono e das chuvas ácidas, que reduzem a vida útil da estrutura, quando 

penetram nos poros do concreto ou em trincas e fissuras pré-existentes. 
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A maioria dos problemas não é considerada durante o projeto, uma vez que é muito 

difícil prever o seu desenvolvimento nocivo sobre as estruturas, como por exemplo, 

poluição atmosférica ou substâncias químicas nos rios (LENCIONI, 2005). 

 

2.6 Corrosão das armaduras 

Segundo Cascudo (2005), o concreto, apresenta um meio altamente alcalino, 

provendo um ambiente passivo para proteção das armaduras e impedindo o contato 

de agentes agressivos do meio com a superfície metálica.  

A despassivação das armaduras e consequente corrosão se dão devido à presença 

de cloretos no concreto ou à diminuição da alcalinidade do concreto, esta última 

pelas reações de carbonatação. Os óxidos expansivos gerados na corrosão ocupam 

um volume algumas vezes maior que o volume do aço original, gerando tensões 

internas de tração, inadmissíveis ao concreto, causando fissuras e destacamento da 

camada de cobrimento, facilitando o ingresso de mais agentes agressivos 

(ANDRADE, 1992; CASCUDO, 2005). 

Segundo Andrade (1992), além de um projeto adequado que evite circulações de 

água desnecessárias através do concreto, a qualidade do concreto e a espessura da 

camada de cobrimento são fatores fundamentais na proteção das armaduras. 

Quanto maiores os cobrimentos, maior serão o intervalo de tempo necessário para 

que a frente de carbonatação e íons cloreto atinjam a superfície das armaduras. 

 

2.7 Lixiviação do concreto 

Segundo Mitre (2005), “a lixiviação do concreto é o processo de dissolução e 

carregamento dos produtos solúveis da matriz de cimento hidratado para a 

superfície externa do elemento da estrutura devido à passagem de água. Os 

hidróxidos lixiviados costumam-se depositar na superfície do concreto e reagem com 

o dióxido de carbono (CO2) da atmosfera em meio aquoso, formando carbonatos 

que aparecem na forma de manchas claras e estalactites”. 
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Quando o concreto está em contato com a água em circulação ou água ligeiramente 

ácida, ocorre a redução do pH devido a um efeito de lavagem, que lixivía os 

compostos alcalinos contidos nos poros, aumentando ainda mais a porosidade do 

concreto, facilitando o ingresso de mais agentes agressivos e contribuindo com a 

deterioração do próprio concreto (ANDRADE, 1992). 

Segundo Cánovas (1988), os carbonatos depositados na superfície do concreto são 

chamados de eflorescências, que é uma manifestação patológica do mecanismo de 

lixiviação. A inspeção da lixiviação é visual e deve ser confrontada com outras 

observações, pois ela está interrelacionada a outros mecanismos, tais como a 

corrosão e a presença de fissuras. A lixiviação denuncia a porosidade e 

permeabilidade do concreto.  

 

2.8 Fissuras 

Devido ao enfoque dado ao capítulo 3 foi considerado o estudo das fissuras neste 

capítulo. 

De acordo com Lencioni (2005), as fissuras são um dos principais problemas 

patológicos, sendo um dos danos de ocorrência mais comum. As fissuras ocorrem 

sempre que tensões trativas, instaladas por diversos motivos superam a sua 

resistência última a tração. Sua caracterização depende sempre de sua origem, 

intensidade e magnitude. Elas podem se manifestar desde a concretagem até anos 

após a mesma. 

De acordo com a NBR 6118:2007, as aberturas das fissuras não devem ultrapassar 

os 0,2 mm para peças expostas a meios agressivos (industrial e respingo de maré); 

0,3 mm para peças expostas a meio agressivo moderado e forte (urbano, marinho e 

industrial); 0,4 mm para peças expostas a meios  fracos (rural). Evidentemente 

quando estes limites são ultrapassados, a armadura será despassivada 

rapidamente, o que indica a importância do mapeamento das fissuras nas pontes. 

Segundo Cánovas (1988), as fissuras presentes no concreto devem ser levadas em 

consideração, pois facilitam o acesso de agentes agressivos externos até a 
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superfície do aço, como por exemplo, gases ácidos que penetram mais facilmente 

em um concreto fissurado, possibilitando assim a propagação da corrosão. 

Segundo Lencioni (2005), muitas são as causas que geram estas fissuras, 

agrupando-se como causas intrínsecas (retração plástica do concreto, assentamento 

plástico do concreto, movimentação de fôrmas e escoramentos, deficiências de 

projeto e execução, retração térmica do concreto) e como causas extrínsecas 

(assentamento de apoios e fundações, variações térmicas, sobrecargas, corrosão 

das armaduras, reação álcali agregado, ataque de sulfatos). 

Portanto, para melhor entender estes mecanismos, seguem no seguinte capítulo a 

descrição das principais manifestações patológicas que ocorrem em estruturas de 

concreto. 
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CAPÍTULO 3  

 

 

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM PONTES E 

VIADUTOS DE CONCRETO 

 

A patologia das estruturas é o campo da engenharia das construções que se ocupa 

do estudo das origens, formas de manifestação, consequências e mecanismos de 

ocorrência das falhas e dos sintomas de degradação das estruturas. 

Mehta e Monteiro (2008) destacam a necessidade de atentar-se às questões 

relativas à durabilidade do concreto, que pode ser afetada por agentes naturais que 

lhe causariam um processo prematuro de deterioração estrutural. É essencial que o 

concreto resista às condições para a qual foi projetado, mantendo-se isento de 

deteriorações por um prazo longo (NEVILLE, 1997). 

Nos últimos 20 anos o conhecimento das patologias do concreto teve um grande 

avanço, podendo-se afirmar já serem em grande parte conhecidas. Os conceitos de 

qualidade de construção e de garantia da qualidade são questões relevantes, que 

carecem de uma análise sempre atualizada, assim como uma abordagem científica 

do comportamento estrutural ao longo do tempo, desde a concepção até a fase de 

manutenção. Desta forma o estudo das patologias das estruturas deve ser iniciado 

pelo cadastramento da atual situação das pontes e pelo estudo de alguns casos dos 

sintomas patológicos (ANDRADE, 1992). 

Portanto é importante que os profissionais que atuarão na inspeção e diagnóstico de 

Obras-de-Arte tenham conhecimento e experiência no trato das manifestações 

patológicas e anomalias mais frequentes. Este conhecimento deve ser teórico e 

prático de tal maneira que permita ao avaliador identificar, discernir, avaliar e 

classificar os problemas existentes em uma obra e formular um parecer técnico 

sobre as condições atuais da estrutura (DNIT, 2004). 
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Neste capítulo é apresentada uma classificação dos fatores que influenciam na 

deterioração das pontes e viadutos de concreto, buscando-se identificar os danos 

físicos causados por estes fatores, mostrando os locais de sua ocorrência, gravidade 

e extensão, assim como avaliar e classificar os problemas existentes nas pontes de 

concreto. 

 

3.1 Classificação dos fatores que levam à deterioração de 

pontes 

Foram feitas muitas tentativas de classificar as principais causas de dano nas 

pontes. O RILEM (Reunion International des Laboratories d’Essais et de Recherches 

sur les Materiaux et les Construction), no ano de 1991 propôs classificar tais fatores 

em quatro grupos fundamentais: fatores internos, fatores de cargas de tráfego, 

fatores ambientais e tempo e fatores de manutenção. 

 

3.1.1 Fatores internos 

Os fatores internos estão ligados à própria estrutura e à etapa de projeto, onde são 

definidas as especificações dos materiais a serem utilizados (água, areia, brita, 

cimento), bem como sua qualidade (resistência, durabilidade e permeabilidade), 

parâmetros geométricos e sistema estrutural. Uma ponte de tramo contínuo sofre 

menos com os efeitos dinâmicos produzidos pelos impactos das cargas do tráfego, 

em comparação com aquelas de tramo isostático, que são mais sensíveis a tais 

fatores (RADOMSKI, 2001). 

Assim, como alternativa viável, para as pontes modernas, a construção é feita com 

vigas pré-moldadas e a continuidade é dada utilizando lajes de concreto moldadas in 

loco. Estas lajes são denominadas de lajes elásticas e permitem a redução do 

número de juntas estruturais, que quando estão abertas aceleram a deterioração 

dos aparelhos de apoio e de seus elementos estruturais (DNIT, 2009). 
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Quanto ao processo construtivo, é importante evitar os pontos de infiltrações e 

acúmulo de água, pois o tamanho da junta de dilatação pode comprometer o bom 

comportamento das pontes (ANDRADE; SILVA, 2005).  

 

3.1.2 Fatores de carga de tráfego 

A carga de trafego exerce forte influência sobre o comportamento das estruturas no 

que diz respeito à durabilidade. Este é um fator de natureza externa. As ações do 

tráfego sobre as pontes e do peso próprio são as ações mais importantes. Deve-se 

ressaltar a intensidade e a velocidade do tráfego, bem como a concentração de 

cargas dos veículos que ocasionam danos como fissuras no pavimento, na laje e 

nas vigas longarinas, entre outros, devido aos efeitos dinâmicos de tal evolução de 

cargas. Frente a isto, muitas pontes construídas deixaram teoricamente de cumprir a 

função para as quais foram projetadas (SANTOS, 2008). 

 

3.1.3 Fatores ambientais  

Outros dois aspectos relevantes que causam danos às estruturas de uma ponte são 

de natureza climática e atmosférica. Estes fatores são gerados através da mudança 

de temperatura, pressão do vento e chuva. Diferentemente das estruturas de um 

edifício, que são protegidas por telhados ou camadas de tinta, as pontes estão 

submetidas a condições climáticas, agredindo diretamente as suas estruturas e 

comprometendo o seu funcionamento.  

Segundo Lencioni (2005), quando se realiza uma avaliação sobre as causas de uma 

determinada degradação estrutural, bem como as etapas de manutenção e 

recuperação, deve-se considerar o meio no qual a estrutura está inserida, uma vez 

que isto interfere diretamente em sua degradação, como supracitado. Ambientes 

agressivos são nocivos ao concreto armado provocando o surgimento de 

manifestações patológicas que podem levar a estrutura à ruína. 

A NBR 6118-2007 estabelece parâmetros de durabilidade de estruturas que devem 

ser levados em consideração durante as etapas de projeto. Tais parâmetros são: 

espessura de cobrimento, relação água/cimento, entre outros, acrescido das 
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questões do tempo e condições de exposição. A norma também estabelece quatro 

classes de agressividade do ambiente, porém micro climas particulares devem ser 

considerados no projeto de uma estrutura (NEPOMUCENO, 2005). 

 

3.1.4 Fatores de manutenção 

A manutenção está totalmente relacionada com a durabilidade das pontes, sendo 

este fator responsável por manter preservada a função para a qual esta foi 

projetada. Obras com elementos de concreto aparente expostos ao meio ambiente 

são protegidas com tintas ou verniz logo após o prévio tratamento da superfície.  Em 

muitos casos este é o fator decisivo no que se refere à durabilidade das estruturas. 

Segundo Lencioni (2005), muitas vezes a falta de recursos dificulta a manutenção 

estrutural de uma ponte. A conservação destas torna-se inviável, na medida em que 

se prolonga o tempo de manutenção, ocasionando o avanço do estágio de 

determinada degradação, este dano torna-se muitas vezes irreversível, atestando a 

importância de uma manutenção periódica. 

 

3.2 Identificação de danos que afetam as pontes de concreto 

Segundo Durar (1988), tanto a American Concret Institute (ACI) e o RILEM 

apresentam tabelas mostrando exemplos de como se podem tipificar os danos e 

como classifica-los. 

 

3.2.1 Superestrutura 

3.2.1.1 Danos na juntas de dilatação e de encontro 

Umas das principais causas de danos nas pontes têm sua origem no isolamento de 

lajes de pavimento. Tal isolamento permitiu a existência de juntas que atenuam os 

efeitos da temperatura e da retração, assim como os efeitos dinâmicos do tabuleiro. 

A água escorre através das juntas, degradando muitas vezes não somente os 

elementos da infra-estrutura, como também elementos da superestrutura, como 
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vigas longarinas (RADOMSKI, 2001). Em caso de pontes protendidas o dano é ainda 

maior, uma vez que, a oxidação das cabeças de ancoragem ocasiona a relaxação 

dos cabos de pro tensão e, consequentemente, perda de tensão dos cabos. 

Segundo o DNIT (2004), uma boa solução para este tipo de problema seria o uso de 

uma junta elastomérica de compressão a qual consiste em um bloco retangular de 

neoprene com aberturas alveolares. Estas aberturas possibilitam que o neoprene, 

inserido sob pressão e trabalhando sempre comprimido, possa acompanhar os 

movimentos de expansão e contração da ponte. A junta elastomérica deve ser 

encaixada entre cantoneiras de aço ou berços especiais de concreto armado. Na 

Figura 3.2 mostra-se um detalhe da junta. Ultimamente as cantoneiras de aço estão 

sendo substituídas por lábios poliméricos devido a que estes últimos oferecem 

melhor desempenho. 

 

Figura 3.1 - Junta elastomérica de compressão (Fonte: DNIT, 2004). 

A função da junta, conforme Jeene (2007) é torná-la impermeável, evitar a infiltração 

de líquidos e o acúmulo de materiais sólidos. A penetração de líquidos pode causar 

o mau funcionamento da junta e deteriorar elementos da estrutura. O acúmulo de 

sólidos pode comprometer o comportamento estrutural da obra por transmitir 

esforços não previstos. 

3.2.1.2 Drenagem 

Segundo o DNIT (2004) a finalidade dos sistemas de drenagem é remover 

rapidamente as águas pluviais da pista, evitando acidentes de tráfego e as danosas 
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consequências de sua permanência, pois, a água acumulada infiltra pelas fissuras 

do pavimento e da laje, causando lixiviação e consequentemente a eflorescência. 

É recomendável que as pontes tenham declividade longitudinal, assim como 

sobrelevação, onde a drenagem da pista pode ser natural, sem necessidade de 

drenos ou outro dispositivo especial. Os drenos não são padronizados mas muitas 

vezes são de material PVC com Ø 4”.  Estes drenos comumente conhecidos como 

buzinotes, quando são curtos, acabam descarregando a água na face da viga 

longarina de borda, podendo   prejudicar a durabilidade do concreto (BRÜCKEN, 

2010). 

3.2.1.3 Pavimentação 

A principal função do pavimento da ponte é de suportar as pistas de rolamento por 

onde o tráfego possa fluir livremente e com segurança. Estas transferem as cargas 

dos veículos para os elementos estruturais da ponte (DNIT, 2010). 

Segundo o DNIT (2004) entre os distintos tipos de pavimentos, os de asfalto, 

apresentam a vantagem de ser de fácil aplicação e substituição. Entretanto, seus 

componentes podem ser carregados através de trincas ou fissuras que aparecem na 

laje de concreto, trazendo futuros danos ao próprio concreto. Uma forma de evitar o 

excesso de água no pavimento é a construção de canaletas no tramo de 

aproximação, evacuando as águas pluviais da pista antes de entrarem na obra. A 

Figura 3.3 mostra detalhes dos diferentes processos de deterioração do pavimento. 
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Figura 3.2 - Causas físicas apresentadas na pavimentação (Fonte: DNIT, 2010). 

 

Baseado no gráfico da figura 3.2, Radomski cataloga os distintos tipos de danos no 

pavimento, os quais são identificados através da seguinte numeração: 

1–Trincas transversais; 2 – Contaminação junto às barreiras; 3 – Falhas e 

defeitos; 4 – Trincas junto às juntas de dilatação; 5 – Trincas longitudinais; 6 

– Deterioração e vazamentos junto às barreiras; 7 – Deformação do 

pavimento; 8 – Deformação do pavimento, na forma de impressões das 

rodas; 9 – Deterioração do pavimento, resultante da fraqueza do material; 

10 – Rugosidades do pavimento nas regiões de transição aterro-ponte, por 

falta de laje de transição e por assentamento do aterro de acesso 

(RADOMSKI, 2001). 

 

3.2.1.4 Lajes 

As lajes suportam o tráfego de veículos e fissuram, permitindo a passagem de água 

pluvial. Como consequência, manchas de umidades e as leves lixiviações na face 

inferior de lajes aparecem, em decorrência desta infiltração. A Figura  3.4 mostra os 

possíveis tipos de fissuras nas lajes (DNIT, 2010). 
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Figura 3.3 - Tipos de fissuras apresentadas nas lajes (Fonte: DNIT, 2010). 

Além das fissuras, um dos mecanismos de degradação fortemente influenciados 

pelos fatores ambientais é a lixiviação do concreto. O produto lixiviado interage com 

o dióxido de carbono presente no ar e resulta na precipitação superficial de crostas 

brancas de carbonato de cálcio, fenômeno este conhecido por eflorescência (Figura 

3.5). 

  

(a) Vazamento de água pluvial através da 

junta 

(b) Inícios de lixiviação 

Figura 3.4 - Vazamento de água pluvial através da laje causando lixiviação  
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3.2.1.5 Vigas Longarinas 

Segundo o DNIT (2004), a maioria das pontes com superestrutura moldada no local 

tem suas vigas longitudinais com seção “T”. Estas vigas estão monoliticamente 

ligadas às lajes, podendo ser isostáticas e contínuas, de dois ou mais vãos. Também 

há a possibilidade de dispor várias vigas em cada tramo isostático denominando-se 

de estrutura em grelha. 

 As vigas longarinas de borda são as que se encontram mais expostas ao ambiente, 

as quais podem apresentar regiões com lixiviações nas faces externas, 

carbonatação ou problemas causados por ação da chuva ácida (BRÜCKEN, 2010). 

Segundo Lencioni (2005), a chuva ácida é um típico agente que degrada as obras 

de concreto que estão expostas a ações atmosféricas. Esta chuva contém 

compostos ácidos, os quais em contacto com o concreto, dissolvem e removem os 

compostos mais solúveis. Um claro exemplo pode ser entendido no fato dos ácidos 

sulfúricos da chuva reagir com o C3A do cimento, cristalizando-se e formando um 

sal chamado de Candlot´s. Este fenômeno induz o efeito de inchaço e a destruição 

da estrutura de concreto. Outro efeito, de certa forma, é a diminuição do pH do 

concreto exposto, comprometendo também, a durabilidade do concreto  

As vigas longarinas podem apresentar fissuras por flexão, devido ao peso próprio e 

as solicitações do tráfego, assim como também fissuras de retração, pela perda de 

água para o ambiente gerando tensões internas de tração (Figura 3.5).  

  

Fissuras devido à flexão Fissuras devido à retração 

Figura 3.5 - Detalhes de fissuras como manifestação patológica 
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3.2.1.6 Vigas Transversinas 

Os principais danos encontrados nas vigas transversinas são as fissuras, 

decorrentes dos próprios efeitos dinâmicos da própria estrutura ou por efeitos de 

retração hidráulica do concreto. De acordo com Lencioni (2005), elas ocorrem 

durante a fase construtiva, quando ainda no estado fresco, não apresentam 

resistências iniciais à tração, suficientes para resistir aos esforços advindos da perda 

acelerada de água e da reação exotérmica de hidratação do cimento. Estas fissuras 

são passivas, ou seja, não sofrem variações de sua abertura ao longo do tempo e 

não representa comprometimento estrutural, devendo ser tratadas apenas para o 

combate a penetração de agentes agressivos. 

Segundo Radomski (2001), é necessário saber as causas que levam o concreto a 

fissurar, a fim de avaliar se estas comprometem a durabilidade da ponte. As causas 

da fissuração dependem principalmente de três fatores: 

• Tempo de sua formação depois da construção da ponte; 

• Sua aparência externa ou padrão; 

• Sua largura e número. 

 

3.2.2     Mesoestrutura 

3.2.2.1 Encontros 

Os encontros são elementos localizados nas duas extremidades da obra, as quais 

se encontram expostas ao ambiente, podendo registrar regiões com leves 

lixiviações, decorrentes da chuva ácida. 

Segundo Aguiar (2006), o concreto dos encontros também é atacado por águas 

contendo CO2 livre em terrenos pantanosos. Em zonas rurais, estas águas são 

deixadas no pavimento pelos pneus dos veículos e arrastadas pelas chuvas para os 

elementos dos encontros. 

Outros danos que sofrem os encontros são as fissuras, que normalmente se 

apresentam devido as cargas da superestrutura, impacto dos veículos, retração 

hidráulica ou assentamento irregular das fundações. 
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Dnit (2010) apresenta um gráfico mostrando estes tipos de danos (Figura 3.7). A 

figura (a) mostra danos causados pela água denominados de: 1 – vazamento sobre 

a parede, 2 – delaminação do concreto, 3 – detritos no suporte dos apoios. Na figura 

(b) estão mostradas trincas em paredes com baixa taxa de armadura e terreno de 

fundação não uniforme (horizontal), e trincas de força cortante resultantes da falta ou 

de bloqueio de juntas de dilatação (vertical). 

  
(a) Danos causados por água (b) Fissuras 

Figura 3.6 - Danos causados nos encontros (Fonte: DNIT, 2010). 
 

3.2.2.2 Aparelhos de apoio 

 De acordo com DNIT (2004), o aparelho de apoio é um dispositivo que faz a 

transição entre a superestrutura e a mesoestrutura, ou a infra-estrutura. As três 

funções principais dos aparelhos de apoio são: 

• Transmitir as cargas da superestrutura para a mesoestrutura; 

• Permitir os movimentos longitudinais da superestrutura devidos à retração da 

própria superestrutura e aos efeitos da temperatura, expansão e retração; 

• Permitir rotações da superestrutura, causadas pelas deflexões provocadas 

pela carga permanente e pela carga móvel. 

Segundo o DNIT (2004), existem aparelhos fixos e móveis. O material usado é 

chumbo, elastômero ou concreto (tipo Freyssinet), tipo do aparelho pode ser 

pendulares de concreto, metálicos ou pendulares de aço (Figura 3.8). 
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Os aparelhos de apoio devem estar corretamente alinhados, isentos de detritos e em 

completo contato com o apoio (sem folgas). Os aparelhos de elastômeros ressecam, 

sofre declividades, ruptura, esmagamento, perdendo a capacidade de se 

movimentar (DNIT, 2010). Os aparelhos metálicos oxidam rapidamente quando não 

recebem manutenção e os aparelhos de chumbo esmagam rapidamente. De acordo 

com BRÜCKEN (2010), os aparelhos de apoio tipo pêndulo, rapidamente perdem a 

estabilidade devido às solicitações do tráfego ou esforços que atuam na 

superestrutura. Atualmente estes tipos de apoio estão sendo trocados devido à sua 

instabilidade. 

  

(a) Aparelho de apoio metalico (b) Aparelho de apoio de elastômero 

Figura 3.7 - Exemplos de aparelhos de apoio (Fonte: DNIT, 2004). 
3.2.2.3 Pilares 

Segundo o Dnit (2010, além dos danos anteriormente mencionados, existem danos 

que são registrados propriamente em pilares. Para isto consideram-se três tipos de 

pilares. 

Pilar parede: geralmente um pilar parede de dois apoios (figura 3.9) sofre trincas de 

tração no topo, em virtude das cargas nas extremidades (a), um pilar com três 

apoios (b) sofre três tipos de danos: (1) no suporte do apoio externo, (2) vazamento 

através da junta de dilatação da superestrutura, afetando a parede do pilar e (3) 

trincas no concreto em virtude da baixa taxa de armadura do pilar. 
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(a) Trincas de tração no topo do pilar  (b) Três tipos de danos que podem 
ocorrer no pilar 

Figura 3.8 - Danos nos pilares (Fonte: RADOMSKI, 2001). 

Pilar isolado com travessa de ligação: segundo Radomski (2001), este é um típico 

pilar pórtico com travessa. Geralmente, estes são os pilares centrais de pontes de 

tramo contínuo. Os danos que sofrem estes tipos de pilares, mostrados na figura 3.9, 

são: (1) vazamento sobre a travessa de ligação; (2) trincas longitudinais provocadas 

por corrosão de armaduras, (3) delaminação do cobrimento do concreto, provocado 

por vazamentos de água através das juntas de dilatação da superestrutura e (4), 

trincas que resultam do excesso de carregamento na travessa mostrados na figura 

(b). 

  

(a) Pilar pórtico com travessa (b) Travessa danificada com fissuras 

Figura 3.9 - Danos em pórtico pilar - travessa (Fonte: DNIT, 2010). 
 

Por último de acordo com DNIT (2010), se tem a inclinação do pilar em virtude do 

colapso da fundação ou da fixação defeituosa do pilar na sua base. Pois muitas 

vezes os pilares podem ser danificados por correntezas dos rios ou choques de 

embarcações (Figura 3.11). 
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Figura 3.10 - Pilar instável devido a fundação defeituosa. (Fonte: RADOMSKI, 2001). 

 

3.2.3 Infraestrutura: fundações 

Segundo o Dnit (2004), as fundações podem ser profundas ou superficiais, mas 

geralmente estão enterradas. As fundações superficiais têm sua profundidade 

mínima prescrita pela NBR 6122:1996. A fundação deve ser tal que garanta que o 

solo de apoio não seja influenciado pelos agentes atmosféricos ou fluxos das águas 

dos rios.  

Estas podem apresentar instabilidade, erosão e falência dos materiais. Muitas vezes 

são protegidas com camisas de concreto, com a finalidade de evitar a ação das 

águas (Figura 3.12). 

  

Figura 3.11 - Erosão do solo ao redor das estacas pelas águas do rio (Fonte: DNIT, 
2004).  

  



52 
 
 

CAPÍTULO 4  

 

 

USO DE MÉTODOS DE ENSAIOS PARA A 

CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DO CONCRETO E 

PROPIEDADES DE DURABILIDADE 

 

Na avaliação de uma estrutura de concreto acabada deve considerar se aspectos 

tanto de durabilidade quanto de resistência e estabilidade. Os aspectos de 

durabilidade envolvem investigações sobre condições da armadura (passivadas ou 

não). Sobre as condições de carbonatação do concreto, deve considerar-se a 

presença de agentes agressivos tais como cloretos e sulfatos, ou eventual presença 

de agregados reativos no concreto. Estes aspectos podem ser avaliados através de 

métodos de ensaio tais como: potenciais de corrosão, resistividade elétrica, 

resistência de polarização, profundidade de carbonatação, teor de cloretos e 

sulfatos, porosidade, absorção de água, análise petrográfica entre outros 

(CASCUDO, 2001). 

Além disso, a avaliação da resistência e estabilidade de estruturas de concreto 

emprega métodos de ensaio tais como: pacometria, esclerometria, ultrassom, 

ensaios a partir de corpos de prova extraídos, provas de carga, etc. Na abordagem 

desta pesquisa, estes métodos de ensaio serão apresentados como métodos de 

ensaio não destrutivos e semi-destrutivos. 

Métodos de ensaio podem fornecer informações valiosas para avaliar as 

propriedades do concreto, tais como: massa específica, módulo de elasticidade e 

resistência. Ainda pode ser investigada a dureza superficial, absorção, 

permeabilidade, condições de umidade, e também a localização das armaduras, 

existência de vazios e fissuração. Estes são ensaios que não causam dano no 

elemento ensaiado, assim como não provocam perda da capacidade resistente do 

elemento. (EVANGELISTA, 2002). 
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Os ensaios não destrutivos e semi-destrutivos são utilizados para se obter 

informações que possam contribuir para o processo de tomada de decisão quando 

não se observa a presença de deterioração aparente ou prevista, ou ainda, quando 

a condição de deterioração da estrutura se mostra extrema, ou onde não se tenha 

desempenho estrutural satisfatório. 

Segundo Santos (2008), a aplicação de métodos de ensaios não destrutivos ganhou 

interesse entre os investigadores devido a sua capacidade efetiva na avaliação 

estrutural de pontes. A avaliação da segurança estrutural de pontes existentes é 

essencial no âmbito da gestão de pontes, permitindo uma racionalização dos meios 

disponíveis e o prolongamento da vida útil das pontes com vantagens do ponto de 

vista econômico, ambiental e da preservação do patrimônio.  

Nesse sentido, o presente capítulo tem como objetivo apresentar uma revisão de 

literatura acerca de métodos de ensaio mais comumente utilizados para a avaliação 

de estruturas de concreto, apresentar o princípio de cada método de ensaio e 

normalização existente. Na abordagem considera-se apenas a descrição dos 

métodos de ensaio a ser utilizados na presente pesquisa do total de métodos 

existentes. A escolha de ensaios a serem realizados deve-se à disponibilidade de 

aparelhos, ao conhecimento na manipulação dos mesmos, assim por serem os mais 

representativos. 

Pela importância científica da aplicação de métodos de ensaios não destrutivos e 

semi-destrutivos, e pelo fato de ser uma das áreas onde ainda há muito a investigar 

para a obtenção de resultados confiáveis, no item 4.1 estão apresentadas os 

principais métodos não destrutivos e semi-destrutivos utilizados na inspeção e 

avaliação de pontes e viadutos de concreto. 

 

4.1 Métodos de ensaios não destrutivos 

4.1.1 Método do Pacômetro 

A detecção de armaduras bem como do seu cobrimento de concreto pode ser 

realizada usando o detector de armadura conhecido como pacômetro, onde o ensaio 
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leva o nome do aparelho. Este ensaio baseia-se na leitura da interação entre as 

armaduras e a baixa freqüência de um campo eletromagnético criado pelo próprio 

aparelho. A partir dos dados recolhidos (intensidade e freqüência) é possível 

localizar as barras de aço, assim como estimar o diâmetro e cobrimento das 

armaduras (SANTOS, 2008). 

Segundo Santos (2008), a base do método de ensaio está descrita em ACI 228 2R-

98. As medidas podem ser obtidas em milímetros para o cobrimento, para distância 

horizontal entre armaduras e para o diâmetro da armadura para a estrutura. 

Após a calibração do aparelho, o ensaio consiste em percorrer os pontos 

previamente marcados com a sonda, identificando por sinal sonoro a existência de 

armadura nas proximidades do ponto, fazendo-se então a leitura do cobrimento da 

armadura e o espaçamento entre essas.  

 

4.1.2 Método do esclerômetro 

Segundo Bungey e Millard (2006), em 1940 o engenheiro suíço Schmidt relatou 

experiências com um martelo de ensaio de concreto que mede a dureza da 

superfície de concreto. O dispositivo conhecido como o Rebound Schmidt Hammer 

mede a repercussão de uma massa de mola impactando a extremidade livre de um 

êmbolo (barra de aço) que é mantido contra a superfície do concreto (Figura 4.1). O 

martelo causa um impacto sobre o êmbolo, e a massa controlada pela mola sofre um 

recuo, reflexão ou rebote após o choque, registrando certo valor numérico, 

denominado de índice esclerométrico ou índice de reflexão, dependendo da rigidez 

da mola e da massa selecionada. A esclerometria permite a determinação da 

qualidade do concreto e sua resistência à compressão. 
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Figura 4.1- Princípio do Rebound Schmidt Hammer (Fonte: MEHTA e MONTEIRO, 2008). 

Segundo Malhotra (2004), um dos pioneiros em aplicar este tipo de método no 

concreto foi Greene (1954), quem também apresentou dados sobre a correlação 

entre o número rebote e o módulo de ruptura obtido nos ensaios de flexão em vigas 

de concreto. A esclerometria é amplamente utilizada em combinação com outros 

métodos de ensaio não destrutivos, o que aumenta a precisão da previsão.  

4.1.2.1 Aplicações 

A esclerometria fornece dados a respeito da dureza superficial do concreto no ponto 

onde foi realizado o ensaio. É um ensaio normalizado através da NBR-7584:1995. 

Como o aparelho deve sempre ser posicionado sobre o concreto, sem revestimento, 

sua aplicação em pontes é bastante interessante. 

A partir da medição da distância de retorno do pistão  obtida no ensaio com o 

martelo de Schimidt é possível, através de correlações existentes, avaliar a 

resistência à compressão do concreto baseado em curvas de calibração 

(MENEGUETTI, 2009). 

Segundo Mehta e Monteiro (2008), o método de esclerômetro de Schmidt é de uso 

simples e oferece um meio rápido e barato de avaliação da uniformidade do concreto 

endurecido in loco e a estimativa da resistência do concreto, com danos 

praticamente nulos à superfície do material. Contudo, a precisão na estimativa da 

resistência do concreto em ensaios de laboratório pode variar de 15 a 20% e 25% 
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em ensaios realizados em estrutura de concreto.  Além disso, é necessário que os 

ensaios sejam realizados por um profissional capacitado, de modo a evitar possíveis 

erros e decisões precipitadas. 

4.1.2.2 Vantagens e limitações 

Segundo Meneghetti (2009), entre as vantagens de usar este método de ensaio 

estão o baixo custo, a simplicidade da execução e a rapidez do ensaio. Por ser um 

ensaio bastante antigo e difundido existe uma experiência consolidada assim como 

curvas de correlação. 

Segundo o Dner (1994), entre as desvantagens podemos dizer que a sua utilização 

isolada não é recomendável para a determinação da resistência do concreto, onde 

se recomenda considerar pelo menos dois tipos de ensaio para uma avaliação mais 

precisa. Além disso, os resultados dos ensaios de Esclerometria podem ser 

influenciados pelos seguintes fatores: 

4.1.2.2.1 Tipo e teor de cimento utilizado 

Segundo a BS 1881: Part. 202 (1986), a variação dos resultados do ensaio para 

diferentes tipos de cimento não ultrapassa em 10% nas correlações. (BUNGEY E 

MILLARD, 2006), indicando que mudanças no teor de cimento não correspondem a 

mudanças na dureza superficial do concreto. 

4.1.2.2.2 Tipo de agregado utilizado 

Neville (1997) indica que o tipo de agregado influencia na dureza superficial do 

concreto para um determinado índice esclerométrico. A resistência à compressão é 

maior para um concreto feito com agregado calcário do que um concreto feito com 

agregado de seixo silicoso. 

4.1.2.2.3 Estado da superfície ensaiada. 

De acordo com a norma NBR 7584:1995, para o sucesso na realização deste ensaio 

é necessário que haja uma superfície lisa e bem compactada; Em superfícies 

irregulares estas podem ser polidas com prisma ou disco de carborumdum, o índice 

esclerométrico pode ser influenciado pelo tipo de superfície do concreto. 
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4.1.2.2.4 Grau de umidade da superfície 

Segundo Bungey e Millard (2006), o índice esclerométrico é menor para concretos 

com superfícies úmidas. Esta diferença pode chegar até 20% para um concreto de 

superfícies secas. As condições de umidade do concreto podem ser afetadas pelo 

método de cura adotado. 

4.1.2.2.5 Profundidade de Carbonatação da superfície 

De acordo com a norma NBR 7584:1995, concretos carbonatados podem 

superestimar os índices esclerométricos, devendo-se usar fatores corretivos a fim de 

reduzir tal efeito. 

4.1.2.2.6 Idade da estrutura ensaiada 

Bungey e Millard (2006) indicam que a relação existente entre dureza superficial do 

concreto e a resistência variam com o tempo. Variações no endurecimento inicial, 

cura e condições de exposição do concreto influenciam na correlação,  

4.1.2.2.7 Outros fatores 

Segundo a norma NBR-7584:1995, o ensaio também é influenciado por outros 

fatores tais como a posição do aparelho durante o ensaio, operador do aparelho, 

esbeltez do elemento ensaiado, proximidade entre a área de ensaio e uma falha no 

concreto, estado de tensão do concreto, massa específica. 

 

4.1.3 Método de velocidade de ultrassom 

Este ensaio é normalizado pela ASTM C 597-97 e pela NBR 8822:1994. Este ensaio 

consiste na avaliação da velocidade de propagação de pulsos ultra-sônicos através 

de dois pontos estabelecidos. O aparelho de ultrassom registra o tempo que o pulso 

leva de um ponto ao outro. Com o tempo fornecido pelo aparelho e a distância entre 

os dois pontos obtém-se a velocidade do pulso.  

 

Segundo Santos (2008), para a realização deste ensaio em estruturas de concreto 

devem-se utilizar aparelhos com freqüência entre 20 e 250khz, uma vez que a 

heterogeneidade do concreto acabaria por dissipar a energia durante a propagação 

de pulsos com freqüências mais elevadas. Desta forma, quanto maior a freqüência, 
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menor deve ser a distância entre os pontos em estudo, isto permite relacioná-la com 

as propriedades elásticas do concreto. 

 

A disposição das superfícies disponíveis para o ensaio podera condicionar a escolha 

da localização das leituras e a sua precisão, já que condicionará, do mesmo modo, a 

posição dos transdutores. Em geral são possíveis três tipos de leitura, em função da 

disposição adotada para os transdutores (Figura 4.2). 

  

Figura 4.2 - Processos de Medição direta e semi-direta (Fonte: Nepomuceno, 1999). 
 

Transmissão direta: é o tipo de posicionamento mais adequado, onde a propagação 

da onda é direta, os transdutores as posicionam em faces opostas do elemento sob 

ensaio e o tempo de percurso pode ser medido com grande precisão 

(NEPOMUCENO 1999). 

Transmissão semi-direta: pode ser usado satisfatoriamente se a distância entre 

transdutores não for muito longa e o ângulo não for muito grande. 

Transmissão indireta: segundo Meneghetti (2009), é o método menos satisfatório, 

em relação à transmissão direta. A medição da distância de percurso de onda está 

sujeita a muitas incertezas, este método é usado quando se tem acesso a apenas 

uma face do elemento ensaiado. A norma BS 1881 (1986) indica que a diferença 

entre os resultados dos métodos de transmissão direta e indireta é 

aproximadamente de 3%. A figura 4.3 mostra um detalhe do método indireto.  
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Figura 4.3 - Processos de Medição indireta (Fonte: Norma NBR 8802:1994). 

Conforme a norma NBR 8802, para reduzir a imprecisão deste ensaio, para a 

determinação da velocidade de propagação de onda, deve-se montar um gráfico 

correlacionando as leituras do tempo de percurso com as posições dos receptores, 

sendo a velocidade média dada pela inclinação da melhor regressão linear (Figura 

4.4).  

 

Figura 4.4 - Correlação entre tempo de propagação da onda e comprimento para 
determinação da velocidade de ultrassom (Fonte: Norma NBR 8802:1994).  

 

4.1.3.1 Aplicações 

Através deste ensaio pode obter-se a seguinte informação aproximada: módulo de 

elasticidade dinâmico do concreto, resistência à compressão, localização de vazios, 

profundidade de fissuras internas e deteriorações existentes (NAIK, 2004). A 

velocidade de ultrassom pode ser determinada a partir da seguinte equação.  
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V =  LT (4.1) 

Onde: 

V = Velocidade de propagação de onda (m/s); 

L = é o comprimento do percurso (mm); 

T = é o tempo de percurso dado pelo aparelho (µs). 

Segundo Bungey e Millard (2006) pode-se ter um coeficiente de variação de 2,5% na 

determinação da velocidade, também é possível estabelecer uma relação entre a 

velocidade de ultrassom e o módulo de elasticidade dinâmico com um erro de ±10%. 

O conhecimento do módulo de deformação dinâmico é importante porque está 

ligado a cargas de impacto, como é o caso das pontes, e pode ser determinado com 

mais exatidão pelo ensaio de ultrassom (MEHTA E MONTEIRO, 2008). 

 De acordo com Levi (2001), o conhecimento do módulo de elasticidade permite 

entender o comportamento da estrutura, calcular as flechas máximas admissíveis, 

ou seja, as flechas que não provocam fissuras além de determinados limites. 

Quando estes limites são ultrapassados, a armadura é despassivada rapidamente 

devido à presença de agentes agressivos encontrados no meio ambiente e que 

ingressam ao interior através das fissuras. Se despassivada, a armadura estará 

propensa às reações de corrosão, que são responsáveis pela redução da vida útil da 

estrutura. O módulo de elasticidade dinâmico pode ser determinado segundo a 

equação. 

E� =  ρ. V
. �1 +  ν���1 − 2ν���1 − ν��  (4.2) 

Onde:   

Ed = módulo de elasticidade dinâmico (MPa); 

ν� = coeficiente dinâmico de Poisson; 

ρ = densidade (kg/m3); 

V = velocidade de ultrassom (m/s). 
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O valor de νd está entre 0,22 e 0,28; Conhecidos os valores de νd e ρ, é possível 

determinar o valor de Ed.  

O RILEM NDT1 (1972), indica que se pode estimar a resistência à compressão a 

partir da velocidade de ultrassom, para isto estima-se parâmetros a partir de corpos 

de prova de controle do concreto da estrutura, na indisponibilidade destes corpos de 

prova pode-se calcular estes parâmetros a partir do ensaio a compressão axial 

realizado em corpos de prova extraídos da estrutura. 

Segundo Canovas (1988), através do módulo de elasticidade dinâmico torna-se 

possível calcular a resistência do concreto para concretos normais com módulo de 

deformação compreendidos entre 20 e 47 GPa. Para a determinação da resistência 

do concreto em uma estrutura usa-se a seguinte relação: 

f� = 3,5. 10��. E�
 − 10��. E� + 200 (4.3) 

Onde os valores para Ed e fc, estão expressos em kgf/cm2.  

Bungey e Millard (2006) indicam que é possível estimar a resistência de um concreto 

a partir de ensaios de ultrassom em corpos de prova moldados, com um erro de ± 

10%, já em estruturas a imprecisão aumenta, até 20% ou mais. 

Segundo Nepomuceno (1999), a norma britânica BS 1881: Part. 203: 1986 

estabelece correlações entre as grandezas mostradas, permitindo estimar 

diretamente o módulo estático e dinâmico a partir da medição da velocidade de 

propagação de ultrassom. A precisão pode ser de ± 10%. A correlação é 

apresentada na tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Relação  entre a velocidade de ultrassom no concreto e o módulo de elasticidade 
estático e dinâmico (Fonte: Nepomuceno, 1999). 

Velocidade 
dos ultra-sons(V), 

em (km/s) 

Módulo de elasticidade 
Dinâmico (Ed) 

(MN/m2) 
Estático (Es) 

(MN/m2) 
3,6 24000 13000 
3,8 26000 15000 
4,0 29000 18000 
4,2 32000 22000 
4,4 36000 27000 
4,6 42000 34000 
4,8 49000 43000 
5,0 58000 52000 
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Segundo Bungey e Millard (2006), no estudo da qualidade do concreto, é possível 

conhecer a profundidade das fissuras nas estruturas pelo uso do método indireto, 

colocando os transdutores em posições equidistantes em relação à fissura numa 

posição conhecida. A figura 4.5 mostra detalhes do arranjo.  

 

Figura 4.5 - Esquema para a determinação da profundidade de fissura (Fonte: Bungey e 
Millard (2006). 

 

A profundidade da fissura pode ser conhecida com uma precisão de ± 15%. A 

equação 4.5 mostra a expressão matemática para o cálculo da profundidade. 

h = x. �t�
t�
 − 1 (4.4) 

Onde: 

h = é a profundidade da fissura; 

x = distância entre a fissura e a face mais próxima dos transdutores; 

tc = Tempo de percurso da onda na zona com fissura; 

ts = tempo de percurso da onda numa zona próxima não fissurada. 

4.1.3.2 Vantagens e limitações 

Segundo Meneguetti (2009), o equipamento para este ensaio é de fácil operação e 

de custo baixo. Este método é completamente não destrutivo e pode avaliar o 

concreto em toda a espessura do elemento estrutural, caso seja feita a transmissão 

direta.  A boa ligação entre o concreto e o transdutor é um ponto crítico do método, 

assim como a interpretação dos resultados, que pode ser difícil. 
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Entre as desvantagens, muitos são os fatores que influenciam nas leituras do ensaio 

de ultrassom, tais como: 

4.1.3.2.1 Distância entre as superfícies de contato dos transdutores 

De acordo Malhotra e Carino (2004), teoricamente a velocidade de propagação de 

onda não é geralmente influenciada pelo comprimento do percurso, desde que este 

possua um valor mínimo suficiente para eliminar qualquer influência resultante da 

natureza heterogênea do concreto. O RILEM-NDT 1 (1972) indica uma distância 

mínima de 100 mm para um tamanho máximo de agregado de 30 mm, e 150 mm 

para um tamanho máximo de agregado de 45 mm. 

4.1.3.2.2 Presença de armaduras 

Segundo Bungey e Millard (2006), a presença do aço no concreto altera os 

resultados obtidos da velocidade da onda ultra-sônica. Se a disposição do aço for 

perpendicular à onda, será necessário fazer uma correção nos valores obtidos. Para 

barras longitudinais a influência é significativamente maior. Ressalta-se que próximo 

a fissuras a velocidade será menor. 

4.1.3.2.3 Densidade do concreto 

De acordo com Manjunath (2007), a velocidade de propagação de onda está ligada 

as propriedades do meio no qual se movimenta, um concreto de maior densidade 

tera maior velocidade de propagação de onda. 

4.1.3.2.4 Tipo e características dos elementos ensaiados 

De acordo com Bungey e Millard (2006), a velocidade de propagação de onda é 

independente do tamanho do corpo ensaiado, recomendam-se dimensões mínimas 

de 65 mm para corpos de prova, com velocidades acima de 3,50km/s. 

4.1.3.2.5 Tipo de cimento e grau de hidratação 

Segundo Evangelista (2002), pesquisas realizadas por Sturrup em 1984 constataram 

que velocidades entre 3,50 e 4,50 km/s representaram menores resistências para 

concretos feitos com cimento portland do que para concretos feitos com cimento 

portland de alta resistência inicial. 
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4.1.3.2.6 Idade do concreto 

Segundo Malhotra e Carino (2004), o efeito da idade do concreto na velocidade de 

propagação de onda é semelhante aos efeitos sobre a sua resistência, concretos 

mais velhos terão maiores velocidades. 

4.1.3.2.7 Teor de umidade 

De acordo com Nepomuceno (1999), a velocidade de propagação de onda pode ser 

até 5% bem mais rápida num concreto úmido do que num concreto seco, esta 

influência será menor em concretos de alta resistência do que em concretos de 

baixa resistência, 

4.1.3.2.8 Temperatura do concreto 

Segundo Malhotra e Carino (2004), para temperaturas entre 5 a 30oC, não existe 

mudanças na velocidade das ondas ultra-sônicas; a velocidade é influenciada pela 

temperatura para valores acima abaixo de 5 e 30oC. 

 

4.1.4 Método de carbonatação 

A corrosão das armaduras é a principal causa de deterioração precoce do concreto 

armado, onde a causa mais importante esta associada à carbonatação do concreto. 

Segundo Pauletti (2004), a carbonatação do concreto é um fenômeno físico-químico 

causando a neutralização dos produtos alcalinos hidratados do cimento, fenômeno 

em que o pH do concreto é reduzido de 13 ou 12 para um nível inferior de 9. Isto 

ocorre pela reação entre os compostos hidratados do cimento tais como o hidróxido 

de cálcio e outros, e o CO2 da atmosfera produzindo a neutralização. O avanço da 

frente de carbonatação está diretamente relacionado à facilidade com que o CO2 

tem de difundir-se para o interior do concreto. 

De acordo com o CEB/BI 148 (1982), as maiores taxas de carbonatação ocorrem 

quando a umidade relativa situa-se entre 50 a 60%. Com umidades inferiores a 20%, 

ou superiores a 95%, a carbonatação ocorre lentamente ou simplesmente não 

ocorre. 
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Segundo Andrade 1992, quando os poros estão secos, o CO2 difunde até ás regiões 

mais internas sem dificuldades. Porém, a reação de carbonatação não ocorre devido 

à falta de água. Quando os poros estão cheios de água, a frente de carbonatação é 

freada devido à baixa velocidade da difusão do CO2 na água. Em poros parcialmente 

preenchidos com água, a frente de carbonatação avança devido à coexistência dos 

dois fatores; água e possibilidade de difusão de CO2. 

O ensaio para medição da profundidade de carbonatação do concreto consiste em 

submeter uma superfície, recentemente exposta (fraturada) do concreto, com 

indicador químico à base de fenolftaleína ou timolftaleína, e verificar a cor com que 

fica a superfície. Em função da cor é possível estimar o pH do concreto e obter uma 

clara evidência do avanço da frente de Carbonatação para o interior do cobrimento 

de concreto, cor violeta mostra um concreto com pH superior a 13 e superfícies sem 

cor mostram concreto carbonatado com pH inferior a 9.  Esse ensaio é recomendado 

pelo RILEM 1988 – Recommendation CPC 18. O ensaio requer pequenos serviços 

de reparo superficial do concreto. 

Segundo Kazmierczak (2005), a velocidade e profundidade da carbonatação do 

concreto dependem de fatores relacionados às características do concreto 

endurecido e do meio ambiente. 

4.1.4.1 Fatores ambientais 

Segundo Figueiredo (2005), entre os fatores ambientais encontram-se a 

concentração de CO2, umidade relativa do ambiente e saturação dos poros e 

temperatura. Quanto maior a concentração de CO2, maior a velocidade de 

carbonatação, principalmente em concretos com elevada relação a/c. Esta 

concentração varia de ambiente para ambiente em ambientes especiais como 

túneis, garagens, indústrias etc. a concentração de CO2 pode ser maior.  

Com relação à umidade relativa do ambiente e saturação dos poros, as maiores 

taxas de carbonatação ocorrem quando a umidade relativa encontra-se entre 50 e 

60%, Na prática, a relação da umidade com a profundidade e tempo é muito 

complexa, pois envolve ciclo de molhagem e secagem. A umidade influencia 

diretamente na quantidade de água contida nos poros do concreto e esta na difusão 

do CO2. 
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Com relação à temperatura, a variação da velocidade de carbonatação em função 

da temperatura não é significativa em temperaturas usuais (FIGUEIREDO, 2005). 

4.1.4.2  Características do concreto 

Entre os fatores relacionados à qualidade do concreto encontram-se o tipo e 

qualidade do cimento, relação a/c, condições de cura e fissuras. 

O tipo do cimento influi na quantidade de material alcalino disponível para reagir com 

o CO2, Cimentos com adições apresentam desempenho inferior em relação à 

resistência a carbonatação, apesar dos cimentos pozolânicos refinarem os poros do 

concreto, diminuindo sua permeabilidade, suas reações consomem os álcalis livres, 

diminuindo os teores de álcalis da pasta, aumentando a velocidade de carbonatação 

(FIGUEIREDO, 2005). 

A relação a/c está relacionada ao tamanho e a quantidade de poros do concreto, 

além das propriedades mecânicas finais. Quanto maior a relação a/c, maior a 

porosidade e permeabilidade do concreto e consequentemente maior facilidade terá 

o CO2 para difundir-se. Logo, por causa da conhecida relação entre a relação a/c e a 

resistência à compressão do concreto, a carbonatação diminui com o aumento da 

resistência do concreto (HELENE, 1993). 

Em quanto às condições de cura, Quanto maior o tempo de cura e mais eficiente for 

o método de cura empregado, maior o grau de hidratação do cimento, menor a 

porosidade e a permeabilidade e, por conseqüência, menor a carbonatação 

(FIGUEIREDO, 2005). 

A presença de fissuras permite ao CO2 penetrar mais rapidamente no interior do 

concreto, o processo de carbonatação pode ser responsável pelo fenômeno de 

autocicratização da fissura, ou seja, o acúmulo de carbonatos na superfície da 

fissura (FIGUEIREDO, 2005). 
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4.1.5 Vida útil das estruturas 

O presente tema não é um método de ensaio, contudo será abordado já que permite 

determinar a vida útil das estruturas a partir dos resultados do ensaio de 

carbonatação. 

A deterioração das estruturas de concreto armado tem sido um problema frequente 

em todo o mundo. Esta deterioração, manifestada na maioria das estruturas pela 

corrosão das armaduras, ocorre devido ao envelhecimento precoce das estruturas 

existentes. Neste sentido, pesquisas sobre a durabilidade das estruturas tentam 

estabelecer modelos de previsão e evolução dos mecanismos de deterioração, para 

com isso obter o comportamento ao longo do tempo. O conhecimento desse 

comportamento da estrutura ao longo do tempo permite que sejam estabelecidos 

parâmetros de projeto que visam à durabilidade, bem como, na estimativa da vida 

útil. 

Segundo Andrade (1997), um dos conceitos de durabilidade mais difundidos 

atualmente é o proposto pelo CEB-FIB MC-90(1990), o qual faz algumas 

considerações para a obtenção de estruturas duráveis. Segundo esse código, as 

estruturas de concreto devem ser projetadas, construídas e operadas de tal forma 

que, sob condições ambientais esperadas, mantenham sua segurança, 

funcionalidade e aparência aceitável durante um período de tempo.  

4.1.5.1 Vida Útil 

A definição de vida útil de uma estrutura permite quantificar e mensurar (em anos) a 

expectativa de duração de um determinado empreendimento. 

Helene (2001) adaptou o modelo clássico de Tuutti para definir de forma objetiva as 

diferentes fases da vida útil das estruturas de concreto armado atacadas por 

corrosão das armaduras. Para tal, classificou a vida útil em: vida útil de projeto, vida 

útil de serviço ou utilização, vida útil última ou total e vida útil residual, conforme 

figura 4.6. 
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Figura 4.6 - Conceituação de vida útil das estruturas de concreto armado tendo como 
referência à corrosão das armaduras (Fonte: Helene, 2001). 

Entende-se por vida útil de projeto o período de tempo durante o qual as 

características das estruturas de concreto são mantidas, sem exigir medidas extras 

de manutenção e reparo, isto é, após esse período que começa a efetiva 

deterioração da estrutura, com o aparecimento de sinais visíveis como: produtos de 

corrosão da armadura, desagregação do concreto e fissuras. Esta definição de vida 

útil de projeto está prescrita na NBR 6118:2003.  Esta norma estabelece 50 anos 

como vida útil mínima para todas as estruturas.  

No modelo apresentado na figura 4.6, a vida útil de projeto vai até o ponto em que a 

estrutura apresenta sinais de corrosão das armaduras. Este critério foi adotado por 

ser o mais comumente encontrado nas estruturas de concreto armado e também por 

ser o mais estudado no meio acadêmico. O parâmetro corrosão das armaduras, para 

definir o período de vida útil de projeto, é questionável, visto que outros fatores 

desencadeiam este processo e que se considerados na fase de projeto podem 

prolongar a vida útil total. Pode-se estabelecer como parâmetro a despassivação da 

armadura. 
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4.1.5.2 Previsão de Vida Útil 

As estruturas de concreto armado, que antes eram consideradas eternas, 

apresentam falhas que incentivam pesquisas relacionadas a vida útil das estruturas. 

Estes estudos necessitam correlacionar os diversos fatores que influenciam na 

previsão da vida útil. Atualmente encontram-se diversas formulações para a previsão 

da vida útil das estruturas, porém tem-se dificuldade na validação destas propostas, 

fato justificável pelo número de variáveis que envolvem o processo. 

Segundo Helene (2001) existem quatro métodos de previsão de vida útil: com base 

em experiências anteriores, ensaios acelerados, métodos deterministas e 

estocásticos ou probabilistas. O primeiro, adotado inicialmente em muitas normas, é 

um método com pouca fundamentação teórica, apenas baseada em resultados 

anteriores. A antiga NBR 6118:1986 propunha os valores de cobrimentos mínimos 

baseados neste método. 

4.1.5.3 Modelos da estimativa da profundidade de carbonatação 

Segundo Aguiar (2006), existe basicamente dois grupos de modelos desenvolvidos 

para representar a degradação de uma estrutura. Um grupo considera a corrosão 

das armaduras e o outro a deterioração do concreto, sendo que os processos de 

degradação mais investigados são os relacionados com a corrosão das armaduras, 

devido à sua maior importância. Entre estes estão o ataque por cloretos, a 

carbonatação do concreto e o processo de corrosão. 

Segundo Helene (2001), o estudo da durabilidade das estruturas de concreto tem 

evoluído graças ao maior conhecimento dos mecanismos de transporte de líquidos e 

de gases agressivos nos meios porosos como o concreto. Os modelos propostos 

para representar os fenômenos de deterioração relacionados com o concreto 

permitem relacionar o tempo com os modelos matemáticos, os quais expressam 

qualitativamente esses mecanismos, permitindo a avaliação da vida útil expressada 

em número de anos. 

O tempo de iniciação da corrosão por carbonatação é considerado como sendo o 

período de tempo necessário para a carbonatação completa da camada de 

cobrimento, ou seja, quando a frente de carbonatação atingir a armadura. 
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 De acordo com Hyvert (2010), o transporte do CO2 no concreto se dá por difusão 

para o interior através dos poros do concreto. A profundidade de carbonatação pode 

ser medida a partir da lei de Fick, a qual foi adotada por diversos pesquisadores. A 

partir desta conceituação geral foram desenvolvidos diversos modelos, como os de 

TUUTTI (1982), PAPADAKIS (1993), SCHREFLER e VITALIANI (1993), CEB (1993) 

e HELENE (1997) entre outros. 

4.1.5.3.1 Modelo de TUUTTI (1982) 

O tempo de iniciação da corrosão por carbonatação é considerado como sendo o 

período de tempo necessário para a carbonatação completa da camada de 

cobrimento, ou seja, quando a frente de carbonatação atingir a armadura. 

De acordo com Carmona (2005), dos vários modelos propostos para esta avaliação, 

o modelo de TUUTI, apresentado em 1982 parece ser o mais adequado. Este 

modelo parte da interpretação da lei de Fick e estabelece uma relação entre o nível 

de degradação devido à corrosão das armaduras e o tempo. A seguinte equação 

expressa a relação da forma mais simples: 

e�!
 =  k�!
√t (4.5) 

Onde: 

kco2 = Coeficiente de carbonatação (m/s1/2); 

eco2= espessura da camada de concreto carbonatado (m). 

t = Tempo (s). 

4.1.5.3.2 Modelo de HELENE (1997) 

Segundo Carmona (2005), Helene propõe a adoção de ábacos para a determinação 

de cobrimentos de armaduras de estruturas expostas a carbonatação, assim como 

de uma equação para o cálculo de kco2, o qual permite estimar a profundidade de 

carbonatação em função da resistência do concreto, do tempo, e das condições de 

exposição. Esta equação foi produto de diversos experimentos realizados no Brasil e 

este valor pode servir como parâmetro de comparação com os resultados de ensaios 
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experimentais em campo ou laboratório. A correlação entre kco2 e a resistência 

mecânica mostra-se na equação: 

k�!
 = 6,7882 − 0,1131f�' (4.6) 

Onde: 

Kco2 = coeficiente de carbonatação (mm/ano1/2); 

fck = resistência característica do concreto em (MPa). 

 

4.1.6 Método para estimativa do teor de cloretos 

Os cloretos presentes em ambientes industriais ou próximos ao mar não atacam o 

concreto propriamente dito, mas, ao penetrarem no material, por processos de 

difusão e/ou capilaridade, podem atingir as barras de aço que compõem a armadura 

iniciando, em presença de oxigênio e umidade, um processo de corrosão 

eletroquímica. 

Em ambientes agressivos, como aqueles que contêm quantidade apreciável de íons 

cloreto, o desempenho do concreto em longo prazo depende fundamentalmente da 

composição química do aglomerante utilizado e da micro-estrutura do material. 

Frente a isto a norma NBR 6118:2007 não se reporta em relação ao teor de cloretos, 

mas enfatiza que não é permitido utilizar aditivos contendo cloretos em sua 

composição na execução de estruturas de concreto armado, a NBR 6118:1978 limita 

o teor máximo total de cloretos em 500 mg/l em relação à água de amassamento. 

Segundo Helene (1993), não existe um limite do teor de cloretos que possa se 

afirmar que não haverá despassivação Pode se considerar como um limite geral 

0,4% em relação à massa de cimento ou de 0,05 a 0,1% em relação ao peso de 

concreto, estas são quantidades de cloretos totais suficientes para despassivar o 

aço. 

De acordo com Pereira (2001), os métodos mais conhecidos para a determinação 

em laboratório do teor de cloretos em concretos, envolvem técnicas analíticas por via 
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úmida, métodos tais como a gravimetria, a titulometria, a potenciometria e métodos 

microanáliticos como a cromatografia de íons. Neste estudo será utilizado apenas o 

método por potenciometria por ser este o mais empregado. 

O método de potenciometria baseado nas normas da ASTM consiste em medir a 

diferença de potencial entre dois eletrodos, um de referência de potencial conhecido 

e outro cujo potencial depende da concentração de íons específicos em uma 

solução. O ensaio consiste em dispor de um único eletrodo, indicador, o qual 

depende do tipo de reação envolvida. O eletrodo empregado é o de prata-cloreto de 

prata, um fio recoberto com uma fina película de cloreto de prata, imerso em uma 

solução de cloreto de potássio de concentração conhecida (PEREIRA 2001). 

Os métodos citados anteriormente são realizados em amostras. Existe outro que é 

realizado a partir de corpos de prova para a determinação da profundidade de 

penetração de cloretos. Neste ensaio o corpo de prova é selado quase totalmente 

deixando apenas uma ou duas faces para obter uma penetração unidirecional. 

Inicialmente os corpos de prova são imersos em uma solução contendo íons-cloreto 

e, depois de certo tempo, determina-se o perfil de cloretos do corpo de prova 

(MEDEIROS, 2007). 

4.1.6.1 Fatores que influenciam a despassivação por ação dos cloretos 

Segundo Figueiredo (2005), basicamente os parâmetros que influenciam a 

penetração dos íons cloreto no concreto são os mesmos envolvidos na penetração 

do CO2. Entretanto, estes parâmetros nem sempre influenciam da mesma forma. 

Entre os fatores encontram-se a composição, tipo e quantidade de cimento, a 

relação água/ cimento adensamento e cura, grau de saturação dos poros e 

concentração de íons cloreto, efeito específico do cátion que acompanha o íon 

cloreto, fissuras, a própria carbonatação, temperatura e a medida da profundidade 

de alcance dos íons cloreto no interior do concreto. 

Segundo Aguiar (2006), a penetração de cloretos ocorre, usualmente, em duas 

situações: quando o cloreto é incorporado ao concreto durante a mistura, na forma 

de aditivos aceleradores ou quando a estrutura está exposta a ambientes com 

presença de névoa salina (regiões litorâneas). No caso de incorporação durante a 

mistura, o teor de cloretos é homogêneo em toda a estrutura. No caso de 
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contaminação por deposição de sais na superfície do concreto há uma contínua 

penetração destes sais, a partir da superfície, formando um perfil de cloretos com 

maior concentração próxima à superfície e menor em maiores profundidades. 

Quando o cloreto atinge a armadura inicia-se o processo de corrosão. A velocidade 

de penetração depende, principalmente, da distribuição de poros do concreto e de 

sua umidade interna. 

Na atualidade existem muitos métodos para a determinação do teor de cloretos no 

concreto, a NBR 9917:1987 descreve o método para a determinação do teor de sais 

e cloretos solúveis em água e presentes nos agregados. A ASTM C 114/07 e a 

ASTM C 1152/04 abordam o tema da determinação de cloretos solúveis em água, a 

determinação de cloretos total e solúvel em concreto é feita por potenciometria. 

 

4.1.7 Método de resistividade elétrica 

 A resistividade do concreto é um parâmetro importante para a avaliação da corrosão 

das armaduras de estruturas de concreto armado, pois concretos de alta 

resistividade apresentam menor predisposição para o desenvolvimento de corrosão 

das armaduras. Assim, esta propriedade pode ser relacionada com a velocidade de 

corrosão das armaduras.  

As primeiras aplicações de medições de resistividade elétrica para monitorar as 

propriedades dos materiais a base de cimento datam da década de 1920. Elementos 

de concreto podem ser monitorados com mais precisão por métodos elétricos, ao 

invés de métodos mecânicos ou térmicos.  

Segundo Cascudo (2005) existem basicamente dois métodos para a determinação 

da resistividade elétrica do concreto: o método dos quatro eletrodos (método de 

Wenner) e o método adotado pela NBR 9204:1985, que é conhecido por método dos 

três eletrodos. 

O método de Wenner, normalizado pela ASTM G57:1990, era   empregado para 

medir a resistividade de solos. Entretanto, para que este pudesse ser utilizado em 

concreto foram feitas algumas adaptações. Este método pode ser aplicado in loco e 
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é considerado totalmente não destrutivo, pois os equipamentos utilizados para o 

ensaio apenas entram em contato com a superfície do concreto. 

A resistividade elétrica é uma grandeza que está relacionada com a resistência do 

material. Quando existe uma diferença de potencial aplicada, a relação entre a 

corrente (I) e a diferença de potencial (V) é dada pela Lei de Ohm: 

I =  VR (4.7) 

A resistividade é uma medida da oposição de um material ao fluxo de corrente 

elétrica. Quanto mais baixo for a resistividade, mais facilmente o material permite a 

passagem de corrente elétrica. A resistência elétrica R está relacionada com a 

resistividade  ρ de um material por: 

R =  ρ LA (4.8) 

Onde: 

ρ = resistividade elétrica (Ωm); 

R = resistência elétrica (Ω); 

L = comprimento da amostra (m); 

A = área da seção transversal da amostra (m2). 

Segundo Lauer (2004), o método da resistividade elétrica consiste na introdução de 

uma pequena corrente elétrica na superfície do concreto, que é medida no terminal 

receptor localizado a uma distância finita da fonte. A diferença de potencial é medida 

entre dois pontos P1 e P2. Segundo a figura 4.8, se os espaçamentos entre a fonte 

C1 e o ponto P1 e entre o terminal receptor C2 e o ponto P2 são iguais ao 

espaçamento entre os eletrodos (a), a resistividade para esse arranjo é definida por: 

ρ =  2π. a. VI  (4.9) 
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Onde: 

ρ = resistividade elétrica do concreto (ohm. cm); 

a = espaçamento entre os eletrodos (cm); 

V = tensão (volts); 

I = corrente (ampére). 

 

Figura 4.7 - Desenho esquemático da localização dos eletrodos (Fonte: MEDEIROS, 
2001) 

4.1.7.1 Vantagens e limitações 

O ensaio é simples e rápido e pode ser feito tanto em campo como em laboratório. 

Os resultados obtidos podem ser usados para complementar resultados de outros 

ensaios de monitoramento, tais como, potencial de corrosão e velocidade de 

corrosão (MEDEIROS, 2001). 

Entre as desvantagens está a possibilidade de danos superficiais em concretos 

carbonatados, para a retirada de tal camada e a necessidade de experiência para a 

interpretação dos resultados do ensaio, já que a resistividade do concreto é 

influenciada por muitos fatores simultaneamente. 
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4.1.7.2 Fatores que influenciam na resistividade elétrica do concreto 

Segundo o RILEM TC 154-EMC (2000), entre os fatores que influenciam na 

resistividade elétrica do concreto encontram-se: a temperatura, a umidade, a 

carbonatação e a presença de íons agressivos. 

4.1.7.2.1 Temperatura 

As mudanças de temperatura exercem influência sobre a resistividade do concreto. 

A alteração da temperatura é inversamente proporcional à resistividade do concreto. 

Ou seja, para temperaturas mais elevadas ocorre à diminuição de sua resistividade. 

Já para temperaturas mais baixas observa-se o aumento da resistividade. Isto é 

causado por alterações na mobilidade de íons na solução dos poros que interagem 

com a superfície do concreto. 

4.1.7.2.2 Umidade 

A resistividade elétrica do concreto depende fundamentalmente da umidade contida 

em seus poros. Isto ocorre porque a corrente elétrica que atravessa o concreto é 

conduzida pela solução aquosa dos poros, que diminui de volume com a redução do 

teor de umidade, aumentando, consequentemente, o grau de interação entre os 

íons. Essas interações podem ser diferentes para cimentos com diferentes 

composições químicas e concretos com diferente relação a/c. 

4.1.7.2.3 Carbonatação 

A presença de carbonatação no concreto provoca um significativo aumento em sua 

resistividade. Pois a carbonatação aumenta a dureza superficial, reduz a porosidade 

da pasta e aumenta a densidade da pasta de cimento endurecida. Além disso, a 

taxa de corrosão é maior em concretos carbonatados, 

4.1.7.2.4 Íons agressivos 

Segundo Hoppe (2005), a presença de íons agressivos no concreto aumenta a 

concentração iônica da solução aquosa dos poros, elevando a sua condutividade 

elétrica. Um concreto contaminado com íons cloreto e sulfato terá baixa resistividade 

elétrica.  



77 
 
 

4.1.8 Método de ensaio para a determinação da 

porosidade (índice de vazios) e absorção de água 

A durabilidade das estruturas de concreto armado depende muito da facilidade com 

a qual os fluidos, tanto líquido como gases, podem penetrar na estrutura e se 

deslocar no seu interior trazendo consigo agentes agressivos. 

A estrutura de poros no concreto tem grande importância nos fenômenos que afetam 

a durabilidade, particularmente a corrosão das armaduras. Os mecanismos de 

transporte, tanto de água como de substâncias agressivas, estão fortemente 

relacionados com as dimensões e distribuição dos poros.  Portanto, o conhecimento 

da estrutura dos poros permite prever a durabilidade de um concreto. Algumas 

formas de se verificar a configuração da estrutura de poros de um concreto são 

pelos ensaios de porosidade (índice de vazios) e absorção de água, normalizados 

pela NBR 9778:2005. 

Nepomuceno (2005) indica que os mecanismos de transporte de fluidos e/ou 

agentes nocivos pelos poros das pastas, pode ocorrer por capilaridade (absorção), 

gradiente de pressão (permeabilidade), gradiente de concentração (difusão), ou 

devido à aplicação de um campo elétrico (migração). 

De acordo com Mehta e Monteiro (2008), as propriedades do concreto, tais como a 

resistência e a durabilidade são influenciadas pelas características microestruturais, 

isto é, o tipo, a quantidade e a distribuição de sólidos e vazios. A quantidade de 

vazios no concreto depende diretamente da relação a/c e do grau de hidratação. 

Quando a relação a/c é alta e o grau de hidratação é baixo, a pasta de cimento terá 

elevada porosidade capilar, pois seus poros serão grandes e bem conectados. 

De acordo com Petry (2004), os poros presentes no concreto têm origens diversas. 

Enquanto alguns são originados pelos produtos de hidratação dos compostos 

cimentícios, outros são originados pelo ar aprisionado por defeitos na hora da 

concretagem, por microfissuras que se formam entre o agregado e a pasta na zona 

de transição. A presença de poros no concreto deve-se também ao ar incorporado 

(NEVILLE, 1997). 
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Segundo Mehta e Monteiro (2008), a relação a/c influencia diretamente na 

permeabilidade. O uso de altas relações a/c implica em um baixo grau de hidratação 

e alta porosidade capilar, pois seus poros serão grandes e bem conectados (entre 3 

e 5 µm) ocasionando assim alta permeabilidade. Já em pastas de cimento bem 

hidratadas, assim como relação a/c baixa, os vazios capilares variam de 10 e 50 nm. 

O ensaio de absorção de água por imersão (A), segundo a NBR 9778:2005, é o 

processo pelo qual a água é conduzida e tende a ocupar os poros permeáveis de 

um corpo sólido poroso. A metodologia para o cálculo de absorção de água é dada 

pela seguinte expressão: 

A = m�./ − m�m� x100 (4.10) 

Onde: 

msat = massa da amostra saturada em água após imersão e fervura; 

ms = massa da amostra seca em estufa. 

O ensaio para o cálculo do índice de vazios (Iv), também conhecido como ensaio de 

porosidade, é descrito na mesma norma e indica a relação entre o volume de poros 

permeáveis e o volume total da amostra.  

O ensaio de porosidade pode ser feito nas mesmas amostras utilizadas para o 

ensaio de absorção de água. Neste ensaio a amostra é totalmente saturada depois 

de várias horas de fervura, seguido do resfriamento lento, para posteriormente 

registrar o peso saturado e o peso submerso.  O índice de vazios é expresso em 

porcentagem e utiliza a seguinte expressão: 

I0 = m�./ − m�m� − m1 x100 (4.11) 

Onde mi é a massa da amostra saturada imersa em água após fervura. 
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4.1.9 Ensaio de absorção capilar 

Segundo Neville (1997), a absorção capilar é um fenômeno que ocorre em 

estruturas porosas e consiste na ação de forças de atração dos poros da estrutura 

sobre os líquidos que estão em contato com sua superfície. As moléculas da 

superfície de um líquido estão sujeitas às forcas de atração de suas moléculas 

adjacentes. Os poros capilares exercem atração sobre as moléculas da superfície 

dos líquidos. Quando um líquido é absorvido através deste fenômeno, pode levar 

junto consigo sais ou outros elementos prejudiciais ao sistema concreto-aço. 

De acordo com Mehta e Monteiro (2008), quanto menor o diâmetro dos capilares, 

maiores as pressões e, consequentemente, mais rápida a absorção da água pelo 

concreto. Toda estrutura de concreto externa está sujeita a ciclos de molhagem e 

secagem e, como a absorção capilar trata do transporte de fluidos em vazios não 

saturados, esta propriedade tem grande influencia no transporte de água e outros 

agentes agressivos para o interior de concreto. 

Segundo Neville (1997), a resistência do concreto está diretamente relacionada com 

a estrutura da pasta de cimento endurecida, além de uma forte associação com as 

demais propriedades deste material. Propriedades como módulo de elasticidade, 

permeabilidade, resistência a meios agressivos, são diretamente relacionadas com a 

resistência e podem ser avaliadas a partir deste dado. De modo geral, quanto maior 

a resistência do concreto, menor a porosidade e consequentemente menor a 

permeabilidade e maior a durabilidade.  

De acordo com Helene (1993), quanto maior o diâmetro dos capilares menor a 

profundidade de absorção e maior a quantidade total de água absorvida. Sugere-se 

que a distribuição de tamanho dos poros, e não a porosidade capilar total seja um 

melhor critério para avaliar as características do concreto. Geralmente concretos de 

reduzida relação a/c têm capilares de menor diâmetro e ao mesmo tempo esses 

capilares são menos intercomunicados. Também, quanto menor o diâmetro dos 

poros, maior a altura de ascensão capilar e menor a absorção de água. 

A norma NBR 9779:1995 descreve o desenvolvimento deste método de ensaio, 

conhecido também como absorção de água por capilaridade, este método de ensaio 
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permitira determinar a absorção de água através de absorção capilar. Para o cálculo 

é utilizada a seguinte equação: 

C = A − BS  (4.12) 

Onde: 

C = absorção de água por capilaridade, em g/cm2; 

A = massa do corpo de prova que permanece em contato com a água, em g.; 

B = massa do corpo de prova seco, em g.; 

S = área da seção transversal, em cm2. 

 

4.1.10 Método de ensaio para a determinação de teor de 

umidade. 

Todo material possui uma umidade de equilíbrio com a do ambiente, quando 

exposto à umidade relativa do ar ou a infiltrações. Este teor de umidade depende do 

próprio meio ambiente e das características intrínsecas de cada material. Isto quer 

dizer que, quanto maior a umidade relativa do ar, ou maior a exposição da estrutura 

a chuvas, maior será a umidade de equilíbrio. É claro que materiais mais porosos 

tendem a absorver mais água até atingir o equilíbrio.  

Segundo Andrade (1992), o concreto é um material que absorve com facilidade a 

umidade do ambiente, mais em compensação seca muito devagar. Quando a 

umidade externa é constante, chega-se a estabelecer um equilíbrio entre o conteúdo 

de umidade do interior e a umidade relativa ambiental. Assim quando a umidade 

exterior oscila o interior do concreto não pode acompanhar a troca à mesma 

velocidade e, consequentemente, só a capa externa da estrutura é que mantém 

equilíbrio com a umidade relativa exterior. 

Existem métodos que permitem obter o teor de umidade no concreto, tais como 

métodos nucleares, métodos eletrônicos descritos na norma ACI-364:1993, 

magnéticos, de emissão acústica, mecânicos e de permeabilidade (EVANGELISTA, 
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2005). Um dos métodos simples é o método mecânico descrito a continuação na 

seguinte equação, expressada em porcentagem. 

U�%� = �m7 − m��m� x100 (4.13) 

Onde: 

U = umidade de equilíbrio expressada em porcentagem; 

mu = massa úmida do corpo de prova exposta ao meio ambiente, em g.; 

ms = massa do corpo de prova seco, em g.; 

Vale ressaltar que o teor de umidade do concreto controla o acesso dos agentes 

agressivos para o interior do concreto, tais como oxigênio, gás carbônico e outros 

elementos necessários para a ocorrência das reações de corrosão. O teor de 

umidade influi ainda na resistividade elétrica do concreto que, por sua vez, influi na 

velocidade de corrosão das armaduras. Na presença de poros saturados de água se 

terá menor resistividade no concreto e o acesso de oxigênio será dificultado, na 

presença de poros secos o oxigênio chegará com facilidade até a armadura, se terá 

resistividade alta e velocidades de corrosão baixas (HELENE, 1993). 

 

4.2 Métodos de ensaio semi-destrutivos 

4.2.1   Método de ensaio de resistência à compressão 

axial 

As propriedades mecânicas do concreto são a base para que seja dimensionada 

uma estrutura de concreto. Estes projetos estruturais são feitos com base na 

resistência à compressão do concreto, este parâmetro pode ser determinado através 

do ensaio de compressão axial e, o conhecimento do deste parâmetro é de 

importância na avaliação da estrutura. 

Segundo Silva (2002), a extração e ensaio à compressão de corpos de prova, é a 

técnica mais comumente aceita para estimar a resistência à compressão do concreto 
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da estrutura acabada. Este ensaio proporciona dados das condições reais da 

estrutura, como lançamento, compactação, cura, estado de saturação, solicitações 

ou danos durante o uso, que não são proporcionados através de ensaios realizados 

em corpos de prova de controle. A partir dos resultados destas propriedades poderá 

ser confirmado se estes estão de acordo com os valores admitidos em projeto e se o 

comportamento da estrutura em serviço é inadequado ou apresenta deficiências 

como fissuras ou deformações funcionais superiores às previstas originalmente 

(OZYILDIRIM e CARINO 2006). 

A norma NBR 7680 (2007) indica que os corpos de prova devem ser representativos 

do concreto da obra, deve-se extrair o menor número possível de testemunhos de 

cada componente estrutural em estudo, devem ser extraídos de locais próximos ao 

centro do elemento estrutural, assim como não conter materiais estranhos ao 

concreto tais como madeira e barras de aço. O diâmetro dos corpos de prova seja 

no mínimo igual a três vezes o tamanho máximo do agregado graúdo, para se obter 

um material homogêneo e para que a influência da extração não seja grande. 

Quanto maior for o diâmetro do corpo de prova, mais próximo será o resultado obtido 

com o da resistência à compressão real do concreto. 

Admite-se que os corpos de prova extraídos do concreto da obra possam fornecer 

valores de resistência inferiores aos da resistência característica esperada. Isto 

ocorre devido às condições não ideais de operações de transporte, concretagem, 

compactação, cura, entre outros, durante a etapa construtiva. Além disso, esta 

redução da resistência se deve, entre outras razões, à influência das dimensões dos 

corpos de prova em relação a dos elementos da estrutura, às condições de 

contorno, às microfissuras geradas pela extração, retificação, etc. A fim de corrigir 

estes efeitos, as normas EUROCODE II (2004), ACI 214.4R-10 (2010), ACI 437R-

03, ACI 318M-08 (2010) entre outros, recomendam multiplicar os resultados por um 

coeficiente que varia de 0,836 a 1,225. Recomenda-se, portanto, comparar os 

resultados com resultados fornecidos por outros métodos de ensaios (HELENE, 

2011). 

De acordo com Helene (2011), a norma ACI 214.4R-2010, capítulo 9 item 9.1, indica 

que para a avaliação da segurança da estrutura, a norma prevê uma guia para 

interpretação dos resultados da resistência do ensaio por compressão axial. Estes 
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resultados devem sofrer pelo menos 4 correções para que o concreto do corpo de 

prova extraído possa ter a resistência equivalente a de um corpo de prova moldado. 

Estas correções estão dadas na seguinte equação: 

 

f� = F9/�. F�1.. F;�. F�. f�!<= (4.14) 

Onde: 

fc = resistência do concreto do corpo de prova; 

Fl/d = fator que depende da relação altura/diâmetro; 

Fdia = fator que depende do diâmetro; 

Fmc = fator que depende do sazonamento; 

Fd = correção pelo efeito deletério do broqueamento; 

fcore = resistência do concreto do corpo de prova extraído, obtida do ensaio a   
compressão axial. 

A tabela 4.2 apresenta o critério da norma ACI 214.4R - 2010 das relações para as 

diferentes condições. 

Tabela 4.2 - Fatores de correlação de acordo a norma ACI 214.4R-2010. 
Condição Fator 

Relação l/d =2 Fl/d = 1,00 
Relação l/d =1 Fl/d = 0,87 

Diametro = 150 mm Fdia = 0,98 
Diametro = 100 mm Fdia = 1,00 
Diametro = 50 mm Fdia = 1,06 

Sazonamento:  
Padrão (imediatamente extraído) Fmc = 1,00 

Submerso 2 dias Fmc = 1,09 
Seco 7 dias (câmara seca) Fmc = 0,98 

Broqueamento Fd = 1,06 

 

Ressalta-se que a NBR 5739:2007 apresenta uma tabela de correlação 

altura/diâmetro de corpos de prova extraídos, com fatores de correção compatíveis 

com a norma ACI 214.4R - 2010. 
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Ozyildirim e Carino (2006) concluem a partir de seus estudos que, a resistência à 

compressão de corpos de prova de 100 mm de diâmetro é equivalente à dos de 150 

mm de diâmetro e 10% superior quando comparada com a dos corpos de prova de 

75 mm de diâmetro. 

4.2.1.1 Determinação da resistência à compressão do concreto 

Conforme a NBR 5739:2007 e ACI 214.4R - 2010, a resistência à compressão deve 

ser calculada através da seguinte expressão: 

f�!<= = 4FπD
 (4.15) 

Onde: 

fcore= resistência à compressão em megapascais (MPa); 

F = força máxima alcançada em Newton (N); 

D = diâmetro do corpo de prova em milímetros (mm). 

4.2.1.2 Vantagens e limitações 

Entre as vantagens podemos indicar que é o método que permite caracterizar o 

concreto de forma mais completa. Uma das desvantagens do método é que de 

acordo com Silva (2002), a extração de testemunhos para obtenção da resistência 

do concreto provoca um dano destrutivo no elemento que se estuda. Nesse sentido, 

deve-se contemplar previamente a análise da segurança estrutural que se deriva da 

extração. Quanto menor o dano produzido, menor o efeito sobre a estrutura. 

Entre as desvantagens ressalta-se que a resistência à compressão de corpos de 

prova extraídos de elementos estruturais é influenciada por diversos fatores tais 

como as dimensões dos corpos de prova, relação altura/diâmetro, sazonamento, 

efeitos deletérios do broqueamento e retífica do corpo de prova. Mostra-se a 

continuação alguns dos aspectos que devem ser considerados na realização do 

ensaio. 
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4.2.1.2.1 Preparação das faces 

Deve ser feita primeiramente, a regularização das superfícies superiores e inferiores 

do corpo de prova para torná-las planas e perpendiculares ao eixo longitudinal, a fim 

de garantir a distribuição uniforme do carregamento. Se as irregularidades das 

superfícies forem superiores a 0,1 mm é preciso fazer o capeamento com enxofre 

líquido, retífica ou capeamento elastomérico. 

Segundo Barbosa et al. (2010), existe uma diferença nos resultados do ensaio de 

compressão axial quando é usado o enxofre líquido como capeamento do corpo de 

prova ou a retífica. Os resultados de ensaios realizados pelos autores mostraram 

uma diferença de até 10% entre estes métodos de preparo de superfície. De acordo 

com esta pesquisa, o melhor desempenho se obteve para o capeamento com 

enxofre. 

4.2.1.2.2 Ruptura dos corpos de prova 

Segundo a NBR 7680 (2007), a ruptura deve ser feita nas condições termo-

higrométricas na qual o concreto está trabalhando em obra. Se o concreto da obra 

encontra-se submerso, os corpos de prova devem de ser rompidos úmidos 

(saturados), já em condições ambientais, estes devem ser rompidos secos. Canovas 

(1988) indica que as diferenças são da ordem de 15 a 20%.  

4.2.1.2.3 Influência da idade 

A resistência do concreto aumenta ao longo do tempo. Este ganho de resistência 

não é considerado no cálculo da resistência do concreto (CANOVAS 1988).  
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CAPÍTULO 5  

 

 

ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO 

JAGUARI 

 

No desenvolvimento deste estudo de caso pretende-se realizar uma inspeção visual 

detalhada em campo, apresentá-la na forma de um relatório de inspeção, para assim 

ter conhecimento detalhado da obra em estudo; serão aplicados ensaios não 

destrutivos e semi-destrutivos, para avaliar o estado mecânico, físico, químico e 

eletroquímico da estrutura, também será feita  a avaliação dos parâmetros de 

caracterização dos materiais e de durabilidade, para que se possa, estabelecer uma 

correlação entre os resultados da inspeção com os resultados dos ensaios. 

De acordo com Repette (1991), o termo avaliação não deve ser confundido com 

inspeção. Com relação aos aspectos gerais sobre avaliação de pontes de concreto o 

termo inspeção se caracteriza pela ação de vistoriar uma estrutura a fim de obter 

subsídios para sua avaliação. Existem dois métodos de avaliação de uma estrutura, 

conhecidos como teórico (baseado em modelos matemáticos) e experimental 

(realizado através de ensaios), o método de avaliação utilizado neste estudo de caso 

será experimental e sua realização  não deve comprometer a segurança da 

estrutura. 

Para um melhor desenvolvimento do estudo de caso, este capítulo está dividido em 

duas partes denominadas de parte A: Avaliação da ponte de concreto sobre o rio 

Jaguari através da inspeção visual detalhada e parte B: Avaliação da ponte de 

concreto sobre o rio Jaguari através do uso de métodos de ensaio,  Este estudo de 

caso busca exemplificar  a aplicação desta pesquisa, na avaliação da ponte sobre o 

rio Jaguari. 
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5.1 PARTE A: Avaliação da ponte de concreto sobre o rio 

Jaguari através da inspeção visual detalhada 

A presente inspeção detalhada faz parte do desenvolvimento de pesquisa em 

parceria entre a concessionária de rodovias Autopista Fernão Dias (Grupo OHL) e a 

USP, que prevê o desenvolvimento de pesquisas na área de avaliação de estruturas 

rodoviárias. A  ponte sobre o rio Jaguari encontra-se dentro deste programa e foi 

escolhida tendo em vista questões como dificuldade de acesso e de segurança  na 

obra. 

A inspeção visual detalhada foi realizada em julho de 2010, pela equipe do 

Laboratório de Estruturas e Materiais (LEM), da Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo (EPUSP). Para a inspeção foi considerada a norma DNIT 010/2004. 

Devido a inexistência de um modelo de laudo técnico, foi desenvolvido juntamente 

com a BRÜCKEN Engenharía de Inspeção de Estruturas e a partir de uma amplia 

revisão bibliografia, um modelo de apresentação de resultados,  que foi adaptado 

para a apresentação dos resultados dessa inspeção. 

 

5.1.1 Objetivo da Inspeção 

A inspeção realizada tem por objetivo apresentar as características principais da 

obra: geométricas, estruturais, funcionais e de durabilidade. A ponte sobre o rio 

Jaguari encontra-se localizada no km 946+300, da BR-381 – Rodovia Fernão Dias. 

São apresentadas nas figuras 5.1, 5.2, e 5.3, referências da ponte em estudo. 
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Figura 5.1 - Mapa de localização da ponte sobre o rio Jaguari - pista sul, km 946+300, da 
BR 381 (Fonte: Brücken, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 - Vista longitudinal superior da ponte sobre o rio Jaguari. 
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Figura 5.3 - Planta de localização da ponte sobre o rio Jaguari (Fonte: OHL, 2010). 

 

5.1.2 Dados Gerais 

A rodovia BR 381 - Fernão Dias interliga as capitais dos estados de São Paulo (SP) 

e Minas Gerais (BH), apresentando-se em pista dupla (SP x BH: pista norte; BH x 

SP: pista sul), apresentando-se em pista dupla. Como mostrado na figura 5.3, a pista 

do lado esquerdo representa a pista norte (SP x BH), enquanto a pista do lado 

direito representa a pista sul (BH x SP). A obra em análise encontra-se localizada no 

km 946 + 300, na pista sul (BH x SP), próxima ao município de Extrema (MG). A 

rodovia apresenta um volume diário médio de veículos elevado (5300 v/dia), com 

predomínio de veículos pesados de carga e de transporte coletivo de passageiros. 

Seu traçado, neste trecho, é acompanhado de retas curtas e de topografia pouco 

acidentada. O curso do rio se dá da esquerda para direita, (considerando-se o 

sentido BH x SP). 

O tabuleiro da obra apresenta um traçado horizontal em curva à esquerda, normal 

em relação ao obstáculo. Longitudinalmente, apresenta-se em rampa descendente, 
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no sentido BH x SP e com caimento transversal (sobrelevação) para a esquerda 

(sentido fluxo), função de seu traçado curvilíneo. Os níveis superiores do tabuleiro 

foram obtidos do projeto original da obra, encontrando-se em rampa longitudinal de 

5,9% e sobrelevação transversal de  até 8%. A transposição do rio Jaguari se dá 

por duas obras-de-arte (pontes), uma em cada pista (Norte e Sul), com projetos 

idênticos (Figura 5.4). 

Os concretos descritos no projeto estrutural foram: fck > 25 MPa para a 

superestrutura, fck > 20 MPa para a meso e infraestrutura, fck > 16 MPa para os 

tubulões. Os cobrimentos mínimos descritos no projeto das armaduras para a meso 

e a superestrutura são 2,5 cm e para a infraestrutura 3,0 cm. A obra vistoriada (Sul) 

tem idade inferior a 10 anos.  

 

 
 

(a) Corte tranversal da ponte sobre o rio 

Jaguari. 

(b) Ilustração mostrando os pilares da 

ponte. 

Figura 5.4 - Ilustrações mostrando a mesoestrutura da ponte sobre o rio Jaguari . 
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5.1.3 Convenção adotada em campo e no relatório 

As peças da super e mesoestrutura foram numeradas de acordo com o projeto 

estrutural, mostradas nas figuras 5.5 e 5.6 considerando-se como referência o lado 

da cidade de Belo Horizonte. Um exemplo da distribuição dos elementos estruturais 

pode ser visto na figura 5.5. 

                

Figura 5.5 - Detalhe da planta de tabuleiro, mostrando distribuição dos elementos 
estruturais. 

VIGA TRANSVERSINA

VIGA LONGARINA V1

ENCONTRO BH

ENCONTRO SP

PILAR

VIGA LONGARINA V2

TRAMO l
V
1

V
2
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A convenção adotada para a interpretação dos desenhos é: 

V = Viga longarina; 

TR = Viga transversina; 

VT = Viga travessa / Viga de travamento; 

C = Viga de contraventamento; 

P = Pilar; 

JD = Junta de dilatação. 

 

5.1.4 Características Geométricas e Estruturais 

5.1.4.1 Superestrutura 

A superestrutura apresenta-se em 5 (cinco) tramos contínuos e dois balanços de 

extremidade. Ela é feita de concreto armado, moldado in loco, com fôrmas lisas. O 

tabuleiro é formado por duas vigas longarinas de traçado curvilíneo, com altura 

constante e largura variável (engrossamento nos apoios). Ele também é de concreto 

armado, moldado in loco, com fôrmas lisas. Os tramos de extremidade apresentam 

duas vigas transversinas de vão/tramo, os tramos intermediários II e IV apresentam 

3 (três) vigas transversinas em cada tramo, o tramo central III apresenta 4 vigas 

tranversinas de vão/tramo. Existem vigas transversinas de apoio, sobre o eixo de 

cada apoio, com mesma altura que as VT´s de vão; indica-se que as vigas 

transversinas não são solidarizadas à laje superior do tabuleiro, havendo pequeno 

vão que separa as peças estruturais. A laje do tabuleiro é em concreto armado 

moldado in loco, fôrmas lisas, com mísulas na transição com as vigas longarinas. 

As dimensões principais da obra são: comprimento da obra de 126,00 m. largura 

total do tabuleiro de 11,70 m. área do tabuleiro de 1.474,20 m², comprimentos dos 

tramos com medidas entre eixos de pilares, dos tramos I e V: 20,00 m, dos tramos I 

e IV, 26,00 m, do tramo III (central), 30,00 m, espessura da laje do tabuleiro de 20 

cm, altura das vigas longarinas de 2,80 m. Cortinas e alas incorporadas aos 

balanços de extremidade da superestrutura. 
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5.1.4.2  Transição da super para a mesoestrutura 

A transferência de esforços do tabuleiro para os pilares é feita por meio de aparelhos 

de apoio em elastômero fretado. 

5.1.4.3 Mesoestrutura 

A mesoestrutura é formada por 6 (seis) apoios que acompanham o traço curvilíneo 

do tabuleiro e estão dispostos ortogonalmente ao tabuleiro. Os apoios são formados 

por par de pilares de seção circular, maciços, em concreto armado, moldado in loco, 

fôrmas lisas, superfícies aparentes, com desníveis entre si, função da sobrelevação 

necessária ao tabuleiro em curva. Em função das alturas dos pilares, identificam-se 

vigas de travamento (ou contraventamento) inferiores, de seção prismática, em 

concreto armado, moldado in loco, fôrmas lisas, superfícies aparentes. Todos os 

pilares apresentam diâmetro (Ø) de = 1,20 m e são separados entre si por 4,70 m. 

Os apoios de extremidade se encontram parcialmente enterrados como pode ser 

visto na Figura 5.6. 

 
Figura 5.6 - Detalhe do corte longitudinal mostrando elementos estruturais 

 

5.1.4.4 Infraestrutura 

Dos projetos obtidos verifica-se que as fundações projetadas são em tubulões de 

concreto armado com bases alargadas; estes tubulões estão parcialmente expostos 

em alguns apoios (Figura 5.7). 

 

CORTE LONGITUDINAL
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(a) Detalhe esquemâtico do tubulão (b) Foto do tubulão embaixo do pilar 

Figura 5.7 - Detalhes do tubulão sob o pilar P4B 
 

 

5.1.5 Características dos Elementos de Desempenho 

Funcional 

5.1.5.1 Distância de visibilidade da obra nas aproximações 

As aproximações da obra, para quem vem nos dois sentidos, não permitem uma 

identificação antecipada da ponte. 

Deve-se considerar que mesmo com a existência das faixas laterais de acostamento 

ao longo do tabuleiro e nas aproximações, há certo desconforto psicológico nos 

motoristas, devido a que a aproximação a estrutura é em curva, potencializando os 

riscos de acidentes.  

5.1.5.2 Aproximações e taludes 

Os terraplenos encontram-se estáveis; as saias dos aterros dos taludes laterais nos 

encontros apresentam-se protegidas com vegetação natural. O talude sob a 

projeção da obra, na extremidade Belo Horizonte, apresenta proteção superficial em 



95 
 
 

concreto, em patamares escalonados, enquanto que na extremidade São Paulo a 

proteção é feita em pedra argamasada. Apesar da altura dos taludes dos encontros 

não identificam-se drenagens nos encontros. A obra possui laje de aproximação em 

ambas as extremidades. Os taludes das margens do rio encontram-se protegidos 

com pedra argamassada. 

5.1.5.3 Pista 

As faixas de rolamento assim como as faixas laterais de segurança estão 

demarcadas; verificou-se a existência de acostamentos. A pista encontra-se 

pavimentada; não há defensas metálicas (guard-rails) na aproximação e saída da 

obra. Existem juntas de dilatação nas extremidades da obra as quais estão sem 

vedação. 

5.1.5.4 Circulação de Pedestres 

A obra não dispõe de passeios laterais. Os guarda-rodas (barreiras rígidas em 

concreto armado) são do tipo New Jersey e apresentam uma altura de 75 cm, 

mostrando-se suficientes para impedir a queda de pedestres. 

5.1.5.5 Drenagem e Condução de Águas Pluviais da Pista e Tabuleiros 

Foram localizados 08 (oito) buzinotes de ∅ 4”, todos na lateral esquerda (lado 

montante), no tramo II entre os apoios II e III. ás pingadeiras nas bordas das lajes 

laterais em balanço cumprem sua função. 

5.1.5.6 Elementos Acessórios 

Não há iluminação superior ao tabuleiro e não há áreas destinadas à passagem de 

tubulações de concessionárias. 
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5.1.6 Quadro Patológico Apresentado 

5.1.6.1 Superestrutura 

Quadro de Deformações (Flechas): A obra não apresenta deformações visíveis do 

tabuleiro, pela observação de suas linhas principais, longitudinais, superiores e 

inferiores. 

Quadro de Fissuração da laje, Vigas Longarinas e Transversinas: No fundo da 

laje se registraram poucas fissuras significativas (04) nos tramos IV e V mostrados 

na Figura 5.8. Tais fissuras aparentemente foram consequência do processo 

construtivo, na etapa da concretagem da laje. Elas permitem a percolação da água, 

lixiviando o concreto do fundo da laje. 

 

  
(a) Percolação da água no tramo IV, entre 

transversinas TR14 e TR13 

(b) Percolação da água danificando a 

viga longarina V1 

Figura 5.8 - Danos produzidos no fundo da laje, por percolação da água através de 
juntas de construção.                       

 

Na viga longarina V1, no trecho compreendido entre os pilares P4 e P5, identificam-

se fissuras de retração e flexão. Já na viga longarina V2 foram registradas fissuras 

de retração na face interna, sendo que no trecho próximo ao pilar P4B, foi notada 

uma grande fissuração com presença de umidade. Durante a inspeção, não foi 

possível distinguir se havia exposição da armadura ou acúmulo de resíduos (Figura 

5.9 e 5.10). As fissuras por retração são originárias da fase construtiva da obra 

(congênitas) e dizem respeito aos efeitos da retração hidráulica e térmica do 
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concreto, em sua fase de secagem e endurecimento, não havendo qualquer relação 

com solicitações mecânicas ou comportamentos estruturais anômalos. 

 

    

(a) Fissuras por flexão entre pilares P5A-

P4A 

(b) Fissuras por retração na face inferior 

da viga V1 entre os pilares P5A e P4A 

Figura 5.9 - Detalhes de fissuras produzidos na viga V1 
 

Nas transversinas entre os tramos IV e V, foram observadas fissuras por retração, 

mas nada que comprometa a integridade do concreto. 

 

         

(a) Fissuras por retração na transversina 

TR20 entre os pilares P6A e P6B 
(b) Fissuras por retração na transversina 

TR15 

Figura 5.10 - Fissuras por retração nas transversinas 
 

O registro das fissuras encontradas nas vigas longarinas se apresenta nas tabelas 

5.1, 5.2 e 5.3. 
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Tabela 5.1 - Registro de Fissuras na viga longarina V1 
Registro de Fissuras 

V1 Face Interna / Jusante 
Tramo Nº  fissura Espessura (mm) Causa 

I F1 0,1 Retração 
I F2 0,1 Retração 
I F3 0,1 Retração 
I F4 0,1 Retração 
I F5 0,1 Retração 
I F6 0,1 Retração 
I F7 0,1 Retração 
I F8 0,2 Retração 
I F9 0,1 Retração 
I F10 0,2 Retração 

 

Tabela 5.2 - Registro de fissuras na viga longarina V2  
Registro de Fissuras 

V2 Face Interna / Montante 
Tramo Nº Fissura Espessura (mm) Causa 

I F1 0,1 Retração 
I F2 0,1 Retração 
I F3 0,1 Retração 
I F4 0,1 Retração 
I F5 0,1 Retração 
I F6 0,1 Retração 
I F7 0,1 Retração 
I F8 0,2 Retração 
I F9 0,3 Flexão 
I F10 0,2 Flexão 
I F11 0,1 Flexão 
I F12 0,2 Flexão 
I F13 0,1 Flexão 
I F14 0,2 Flexão 
I F15 0,1 Flexão 
I F16 0,1 Flexão 

 

Tabela 5.3 - Registro de fissuras na viga transversina VTR 20 
Registro de Fissuras 

Elemento Estrutural: VTR 20 Face: BH 
Tramo Nº Fissura Espessura (mm) Causa 

I F1 0,1 Retração 

 

A superestrutura não apresenta regiões com amaduras corroídas nem segregação 

do concreto. A viga longarina V1 apresenta-se com lixiviação moderada devido à 

percolação de águas pluviais através da laje.   
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5.1.6.2 Transição da Superestrutura para a Mesoestrutura 

Os aparelhos de apoio apresentam-se em bom estado, registrando-se, leves 

distorções devido a declividade geométrica da ponte (Figura 6.11). Não há sinais de 

comportamento estrutural anômalo, nem reflexos, para os elementos do tabuleiro. 

 

  
(a) Detalhe de aparelho sobre o pilar P4A (b) Detalhe do aparelho sob o pilar P4B  

Figura 5.11 - Detalhes de aparelhos de apoio no topo dos pilares 

5.1.6.3 Mesoestrutura 

Os pilares possuem superfície aparente e não apresentam sinais de 

comprometimento de sua estabilidade e segurança estrutural, apresentando-se 

alinhados, nivelados, longitudinalmente e aprumados. Os pilares intermediários e 

vigas travessas superiores, não apresentam nenhum tipo de anomalia (Figura 5.12). 

  

(a) Vista dos pilares dos apoios IV, V e 

VI. 

(b) Pilar semi enterrado no tramo V 

Figura 5.12 - Vista dos pilares na mesoestrutura 
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5.1.6.4 Infraestrutura 

Não há sinais de recalque ou qualquer comprometimento das fundações, nem 

reflexos visíveis sobre a meso e superestrutura. 

5.1.7 Falhas de desempenho funcionais 

5.1.7.1 Distância de visibilidade 

A aproximação pelo lado BH se faz em curva aberta possibilitando uma identificação 

antecipada da obra de arte. Recomenda-se a implantação de sinalização vertical 

anunciando a presença de uma ponte e conseqüente estreitamento da pista. 

5.1.7.2 Aproximações e taludes 

Os terraplenos se encontram em boas condições. Os taludes dos encontros SP e 

BH, sem sinais aparentes de erosão dos taludes laterais à obra. Estão protegidos 

com vegetação natural. Os taludes sob projeção da obra nas duas extremidades BH 

e SP, encontram-se protegidos com pedra argamassada (Figura 5.13). 

  

(a) Detalhe do talude São Paulo. (b) Detalhe do talude Belo Horizonte. 

Figura 5.13 - Detalhe dos taludes sob a projeção da obra. 

 

As drenagens dos taludes Laterais aos Encontros estão Inexistentes. As águas 

pluviais podem gerar erosão dos taludes, nas duas extremidades da obra. 

Recomenda-se, portanto, instalar canaletas de concreto para evacuar as águas 

pluvias da pista. 
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5.1.7.3 Taludes nas margens do rio 

Os taludes das margens do rio encontram-se protegidos com pedra argamassada, 

localizados sobre terreno íngreme, com algumas vegetações tanto na margem 

esquerda como direita. 

5.1.7.4 Pista superior 

A sinalização horizontal se encontra em bom estado, a pavimentação em bom 

estado, com algumas fissuras na pista. Durante a inspeção verificou-se a 

inexistência das defensas metálicas (guard-rails), na aproximação e saída da obra. 

Os guarda rodas encontram-se em bom estado conforme mostrados na Figura 5.14. 

 

  

Figura 5.14 - Detalhes das barreiras rígidas de concreto tipo New Jersey. 
 

5.1.7.5 Circulação de pedestres 

A obra não apresenta passeios laterais para pedestres; recomenda-se a implantação 

dos passeios uma vez que obra se encontra perto da zona urbana.  

5.1.7.6 Drenagem e condução de águas pluviais da pista e tabuleiros 

Os buzinotes da pista encontram-se em bom estado e cumprem sua função. As 

bordas das lajes em balanço nas duas laterais da obra (montante e jusante) fazem a 

função de pingadeiras. 
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5.1.7.7 Juntas de dilatação transversais do tabuleiro 

As juntas de dilatação existentes nas extremidades do tabuleiro apresentam-se 

preenchidas com Concreto Betuminoso Usinado ao Quente- CBUQ. 

5.1.7.8 Características hidráulicas de vazão do rio na interface com a 

obra 

No dia da vistoria a obra apresentava um gabarito vertical fluvial de 14,43 m, 

distância obtida entre o nível de água e o fundo das vigas longarinas. 

 

5.1.8 Atributos de durabilidade 

As superfícies em concreto da superestrutura e mesoestrutura foram concebidas, 

aparentes, sem revestimento. A obra está localizada num ambiente que pode ser 

classificado como rural, com nível de agressividade baixo, com risco de deterioração 

da estrutura, moderada, podendo-se classificar a agressividade ambiental como 

classe I, agressividade fraca e risco de deterioração insignificante, segundo a NBR 

6118:2007. 

Verifica-se, entretanto, que alguns elementos estruturais estão mais sujeitos ao 

intemperismo e aos efeitos nocivos das chuvas em que se encontra a obra. 

Recomenda-se, portanto, a proteção superficial do concreto aparente nos guarda-

rodas, alas e, principalmente, vigas longarinas.  

A obra vistoriada encontra-se em boas condições estruturais, funcionais e de 

durabilidade, devendo receber pequenas intervenções reparadoras. 
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5.2 PARTE B: Avaliação da ponte de concreto sobre o rio 

Jaguari através do uso de métodos de ensaio 

Os ensaios experimentais que estão sendo propostos nesta pesquisa têm como 

objetivo levantar informações disponíveis sobre a caracterização do concreto in loco, 

tais como a resistência à compressão, dados da sua integridade, assim como 

diagnosticar e levantar dados sobre a cinética do processo corrosivo, contribuindo 

para um melhor diagnóstico estrutural e de durabilidade.  Essas informações 

subsidiarão as observações levantadas durante a inspeção detalhada.  

 Para um melhor entendimento do desenvolvimento da pesquisa, serão 

apresentados, juntamente com a realização de cada ensaio, os critérios de avaliação 

utilizados e a respectiva interpretação de resultados. 

 

5.2.1 Seleção das áreas de estudo 

Os locais onde os maiores problemas se apresentam em pontes são nas faces 

externas e sob as juntas de dilatação, as quais estão expostas ao sol, chuva e 

vento. Estes agentes atingem diretamente elementos como guarda-rodas, lajes em 

balanço e faces externas das vigas longarinas. 

Selecionaram-se áreas que apresentavam maiores estágios de deterioração (áreas 

fissuradas), assim como áreas que apresentavam bom estado, no intuito de 

comparar resultados e verificar a homogeneidade do concreto da estrutura. O 

acesso a algumas áreas foi limitado, já que a ponte encontrava-se cercada com 

malhas de arame impossibilitando o acesso. 

A presença das condições climáticas e ambientais no entorno da estrutura 

conhecida como micro-clima, envolve fatores tais como: variações de temperatura, 

do vento, de chuvas, de insolação, fazem com que a obra apresente diferentes 

graus de deterioração, de um elemento estrutural em função a outro.  Contudo 

procurou-se escolher, além das limitações circundantes à estrutura, áreas 

representativas. A tabela 5.4 descreve o aspecto de cada área de estudo, 

denominadas de zonas. 
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As áreas de estudo têm extensão de 0,60x1,0 m e foram selecionadas de forma a 

obterem-se resultados representativos, como o caso da viga longarina V1 e viga 

transversina TR20. 

Tabela 5.4 - Descrição das áreas selecionadas 
Zona Local Face Lado Problemas existentes 

Z1 TR20 BH Esquerdo Fissuras  
Z2 TR20 BH Direito Fissuras  
Z3 V1 Jusante SP Fissuras  
Z4 V1 J/M SP Fissuras  

 

As zonas onde foram realizados os ensaios estão ilustradas nas figuras 5.15 e 5.16. 

As zonas serão denominadas de Z1, Z2, Z3 e Z4. As zonas Z1 e Z2 referem-se à 

viga transversina TR20 (encontro SP) faceando para BH, a zona Z3 refere-se á viga 

longarina V1 faceando para jusante, a zona Z4 refere-se a ambas as faces da viga 

longarina V1(montante/jusante). 

 

 

Figura 5.15 - localização das zonas Z1 e Z2 na viga transversina TR20. 
 

 
Figura 5.16 - localização das zonas Z3 e Z4 na viga longarina V1. 
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5.2.2 Seleção dos métodos de ensaio  

Os ensaios experimentais propostos serão abordados como ensaios não destrutivos 

e semi-destrutivos. Os métodos de ensaio foram selecionados em função da 

disponibilidade de aparelhos e das características a serem estudados, estes ensaios 

são citados a seguir: 

• Ensaio de pacometria: permite a demarcação e localização das armaduras 

para a realização dos demais ensaios, assim como obter a melhor escolha do 

local para a retirada dos testemunhos; 

• Ensaio de esclerometria: fornece dados a respeito da dureza superficial do 

concreto, permite avaliar sua resistência à compressão e verificar a sua 

homogeneidade, no local onde será realizado o ensaio; 

• Ensaio de ultrassom: fornece dados como o módulo de elasticidade dinâmico 

do concreto, a resistência à compressão, a localização de vazios na massa de 

concreto, deteriorações existentes e a profundidade de fissuras internas; 

• Ensaio de carbonatação: permite conhecer a profundidade de carbonatação, 

assim como a qualidade do concreto e as possíveis causas de corrosão;  

• Ensaio de resistividade elétrica do concreto: permite conhecer as 

propriedades do concreto que influenciam no processo eletroquímico da 

corrosão; 

• Extração de corpos de prova: não constitui propriamente um ensaio, mas 

permite a coleta de corpos de prova para análise em laboratório e permite a 

inspeção visual do furo; 

• Ensaio de compressão axial do concreto: ensaio realizado a partir de 

testemunhos extraídos. Permite caracterizar o concreto e verificar a sua 

homogeneidade; 

• Ensaio de porosidade (índice de vazios), absorção de água por imersão, 

absorção capilar e umidade de equilíbrio: caracterizarão a qualidade do 

concreto e a sua capacidade de proteção contra a possível corrosão das 

armaduras; 

• Ensaio para a determinação do teor de cloretos: permite conhecer o grau de 

contaminação por cloretos e a possível causa da corrosão; 
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• Ensaio para a reconstituição do traço do concreto: utilizado para o 

conhecimento das proporções da mistura original e a avaliação de eventuais 

deficiências de dosagem. 

 

5.2.3 Realização de ensaios 

Um dos problemas que se enfrenta durante a realização dos ensaios é a 

coincidência dos lugares a serem ensaiados com as barras de reforço existentes na 

estrutura, por tanto é prioridade inicial a detecção e localização dessas barras com o 

intuito de não se ter interferências durante os ensaios.  

 

5.2.3.1 Ensaio de pacometria 

O ensaio de pacometria descrito no ACI 228 2R-98, permitiu determinar a 

localização das armaduras, o valor do cobrimento e o diâmetro das barras de 

reforço. Para isto usou-se o pacômetro de marca Profometer 5 da Proceq Ásia Pte 

Ltda, com precisão de 1mm foram feitas leituras em cada uma das zonas,  onde 

foram localizadas as barras e estimado o seu diâmetro. Esses resultados foram úteis 

para os ensaios de ultrassom, esclerometria, extração de testemunhos, e também na 

estimativa da previsão de vida útil residual. As figuras 5.17, 5.18 e 5.19 mostram a 

realização do ensaio assim como a localização das barras de reforço da armadura e 

das zonas ensaiadas. 

  

(a) Desenho esquemático mostrando a 
localização das barras. 

(b) Foto detalhando a marcação da 
peça como resultado do ensaio. 

Figura 5.17 - Ensaios de pacometria realizados na zona Z1. 
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Os desenhos esquemáticos, gerados pelos resultados do ensaio mostram uma leve 

variabilidade no espaçamento entre barras comparadas com o projeto da obra. A 

tabela 5.5 apresenta apenas os resultados dos cobrimentos das barras de reforço 

externos ou verticais, já que estas seriam as primeiras a serem atingidas pelos 

agentes de despassivação das armaduras. A tabela 5.5 não apresenta os 

respectivos diâmetros por não serem de importância para este estudo. 

 

 

 

 

 
 

(a) Desenho esquemático mostrando a 
localização das barras. 

(b) Foto mostrando a realização do ensaio. 

Figura 5.18 - Ensaios de pacometria realizados na zona Z2. 

  

(a) Desenho esquematico mostrando a 
localização das barras. 

(b) Foto mostrando a marcação da peça 
utilizada, como resultado do ensaio. 

Figura 5.19 - Ensaios de pacometria realizados na zona Z3.  
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Tabela 5.5 - Cobrimento das barras de reforço das zonas estudadas.  
BARRAS 

VERTICAIS 
ZONAS 

Z1 Z2 Z3 
B1 2,73 2,65 2,65 
B2 2,54 2,55 2,65 
B3 2,62 2,55 2,70 
B4 2,55 2,60 2,80 
B5 2,75 2,64 2,75 

Média 2,64 2,60 2,71 
 

Na determinação do cobrimento das armaduras, em algumas zonas não foi possível 

a determinação das barras de aço devido à excessiva densidade de armadura. 

Segundo o projeto da ponte, foi especificado um cobrimento de 25 mm para os 

elementos da super e mesoestrutura e de 30 mm para elementos da infraestrutura. A 

partir da análise do cobrimento das armaduras das zonas estudadas, determinada 

pelo ensaio de pacometria, verificou-se que as peças apresentaram uma camada de 

cobrimento suficiente nos locais ensaiados. 

De acordo com a NBR 6118:2007, os elementos estruturais da ponte em questão 

enquadram-se na classe I de agressividade ambiental. Esta classe representa 

agressividade fraca e risco de deterioração insignificante, na qual o cobrimento 

nominal deve ser no mínimo de 25 mm, verificando o cumprimento do exigido por 

norma. 

 

5.2.3.2 Ensaio de esclerometria  

Para este ensaio utilizou-se o esclerômetro da marca DIGI SCHMIDT 2000 da 

PROCEP, que possui energia de percussão de 2,50 Nm, modelo N, serve para o 

controle do concreto nos casos normais de construção de edifícios e pontes.  Para 

execução deste ensaio seguiu-se a norma NBR-7584:1982, com o mínimo de 9 

impactos por região estudada.  

A calibração do equipamento foi realizada de acordo com o procedimento indicado 

pelo fabricante, o qual é feito através da verificação do índice esclerométrico em um 

material de dureza conhecida, chamado de bigorna de aferiação do esclerômetro.  
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As áreas ensaiadas devem ser preparadas por meio de polimento enérgico com 

pedra abrasiva ou disco de carborumdum através de movimentos circulares. Toda 

poeira e pó superficial devem ser removidos, preferencialmente a seco. Deve ser 

evitada a aplicação de esclerometria em superfícies úmidas ou carbonatadas como 

também sobre agregados, armaduras e bolhas. 

O número mínimo de ensaios deve ser função da heterogeneidade do concreto e 

deve ser aplicado um número mínimo de nove impactos, este número pode ser 

majorado até dezesseis impactos em cada área individual a ser ensaiada. 

Para a obtenção da resistência do concreto, os fabricantes fornecem tabelas e 

curvas que correlacionam o índice esclerométrico com a resistência a compressão 

do concreto, levando em consideração, tamanho e forma do corpo de prova. A 

equação utilizada para o cálculo da resistência a compressão do concreto, que é 

fornecida pelo aparelho, é mostrada a seguir. 

 

f� = 1,3577. IE − 26,465 (5.1) 

Onde: 

fc = resistência à compressão do concreto, em MPa; 

IE = índice esclerométrico. 

Foi realizado um total de 11 ensaios, dos quais, 03 estão na zona Z1, 03 na zona 

Z2, 03 na zona Z3 e 02 ensaios na zona Z4. As figuras 5.20, 5.21 e 5.22 mostram os 

locais de medição e a tabela 5.6 mostra os resultados dos ensaios. 
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Figura 5.20 - Diagrama e foto do ensaio de esclerometría realizado na zona Z1. 

 
 

 

 

 

Figura 5.21 - Diagrama e foto do ensaio de esclerometría realizado na zona Z2. 
 

 

 
 

Figura 5.22 - Diagrama e foto do ensaio de esclerometría realizado na zona Z3. 
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Tabela 5.6 - Resultado do ensaio de esclerometria mostrando a dureza superficial do concreto 
e a resistência estimada  

Zona Área 
Índice esclerométrico Resistência à compressão 

estimada 
IE  (Média) fc (MPa) Média (MPa) 

Z1 A1 45,96 
45,95 

35,93 
35,93 Z1 A2 45,20 34,90 

Z1 A3 46,70 36,94 
Z2 A4 49,00 

47,70 

40,00 

38,27 
Z2 A5 47,10 37,50 
Z2 A6 47,00 37,30 
Z3 A7 49,70 

49,70 
41,01 

41,01 Z3 A8 50,20 41,69 
Z3 A9 49,20 40,33 
Z4 A10 47,60 

48,70 
38,10 

39,60 Z4 A11 49,80 41,10 
Média 47,93 

- 
38,62 

- Desvio padrão 1,70 2,31 
Coeficiente de variação 3,55% 5,67% 

 

Neste trabalho são utilizadas apenas as medidas estatísticas tais como a média 

aritmética, desvio padrão e coeficiente de variação na descrição dos resultados, por 

ser de mais fácil interpretação. 

Foi utilizada a correlação da equação 5.1 para o cálculo da resistência à compressão 

de cada ensaio. Na análise foram consideradas as zonas de estudo da ponte 

conhecidas como Z1, Z2, Z3 e Z4. Os resultados mostram que a zona Z3 apresenta 

maior índice esclerométrico (IE), portanto maior resistência a compressão.  

Na avaliação do concreto das zonas ensaiadas, podemos indicar que as zonas Z1 e 

Z2 mesmo pertencendo a um mesmo elemento da estrutura, mostram uma diferença 

entre elas de 6,51% na estimativa da resistência à compressão. Esta variabilidade 

da resistência a compressão de um local de ensaio para outro pode ser atribuída à 

heterogeneidade do concreto de uma betonada para outra, ou por ter atingido 

agregados, gerando estes, índices esclerométricos maiores.  Do mesmo modo, as 

zonas Z3 e Z4 pertencentes a outro elemento estrutural apresentam uma diferença 

entre elas de 3,56% na estimativa da resistência à compressão.  

Avaliando o concreto da estrutura como um todo. A norma ASTM C 805 indica que 

se pode ter um desvio padrão de 2,5 na avaliação dos resultados para a obtenção 

da resistência à compressão do concreto. Neste ensaio obteve-se um desvio padrão 



112 
 
 

de 2,31. A norma britânica BS 1881: Part 202 (1986) indica que um concreto 

homogêneo e de boa qualidade deve apresentar coeficiente de variação no intervalo 

entre 2,0% a 15,0%. O coeficiente de variação no ensaio, para a estimativa da 

resistência à compressão foi de 5,67%.  

Por tanto se conclui que o concreto através deste ensaio, é um concreto de boa 

qualidade e homogêneo. No item 5.2.5.1 serão comparados estes resultados com os 

resultados dos ensaios de ultrassom e compressão axial. 

 

5.2.3.3 Ensaio de ultrassom 

A norma NBR 8802:1994 descreve o desenvolvimento deste ensaio. Foi utilizado o 

aparelho PUNDIT- (Portable Ultrasonic Non Destrutive Digital Indicating Test), que 

mede o tempo decorrido desde a emissão da onda até sua recepção. Este tipo de 

ensaio permitiu caracterizar o concreto da obra in loco, o qual será comparado com 

os resultados dos ensaios em corpos de prova extraídos. Na tabela 5.7 mostra-se o 

critério utilizado para a avaliação da qualidade do concreto em função da velocidade 

de propagação de onda. 

Tabela 5.7 - Critério utilizado para a avaliação da qualidade do concreto (Fonte: Cánovas 1988). 

Velocidade de propagação 
linear (m/s) 

Qualidade do concreto 

V > 4500 Excelente 

3500 < V < 4500 Ótimo 

3000 < V < 3500 Bom 

2000 < V < 3000 Regular 

V < 2000 Ruim 
                                                              

Para execução do ensaio é necessário fazer uma regularização prévia da superfície 

com pedra abrasiva ou com lixadeira mecânica. A calibragem do equipamento é 

simples, se faz usando uma barra de referência que faz parte do equipamento. Foi 

utilizado gel a fim de garantir um bom acoplamento entre o concreto e os 

transdutores. A disposição das superfícies disponíveis para ensaio poderá 

condicionar a escolha do método de ensaio. 
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Devido a limitações de acesso foram realizados nas zonas Z1 e Z2 apenas ensaios 

indiretos, na Zona Z3, ensaios diretos e indiretos, na zona Z4 apenas ensaios 

diretos. Detalhes dos ensaios realizados estão mostrados nas Figuras 5.23, 5.24 e 

5.25. 

 

 

 

Figura 5.23 - Diagrama e foto do ensaio de Ultrassom na zona Z1. 
 

 
 

Figura 5.24 - Diagrama e foto do ensaio de Ultrassom na zona Z2. 

  

Figura 5.25 - Diagrama e foto do ensaio de Ultrassom na zona Z3. 
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Seguindo os procedimentos indicados acima, as leituras dos tempos dos pulsos 

ultrassônicos foram obtidas diretamente no visor do aparelho em micro-segundos 

(µs). Logo, a partir dos tempos medidos e da distância entre as sondas, determinou-

se a velocidade de propagação de onda utilizando a equação 4.1, obtendo-se os 

valores indicados nas tabelas 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11. O transdutor usado foi de 50 mm 

e 54 kHz. Foi usado o critério da norma NBR 8802:1994 para o cálculo das 

velocidades respectivas dos ensaios realizados pelo método indireto.  

Tabela 5.8 - Resultados dos ensaios de ultrassom pelo método indireto, na zona Z1 

Zona  Medidas 

Posição 
do 

emissor 
(E) 

Posição 
de 

receptor 
(R) 

Distancia 
entre E, R 

(cm) 

Tempo 
(µs) 

Velocidade 
(m/s) 

Z1-A 

1A 21 22 15 76,6 

4253,50 
2A 21 23 30 83,26 
3A 21 24 45 134,5 
4A 21 25 75 204,6 

Z1-B 

5A 25 24 30 89,05 

4137,50 
6A 25 23 45 119,0 
7A 25 22 60 146,2 
8A 25 21 75 197,90 

Z1-C 

9A 45 44 30 86,32 

4054,90 
10A 45 43 45 116,6 
11A 45 42 60 156,3 
12A 45 41 75 195,9 

 

Tabela 5.9 - Resultados dos ensaios de ultrassom pelo método indireto, na zona Z2 

Zona Medidas 
Posição do 

emissor 
(E) 

Posição de 
receptor 

(R) 

Distancia 
entre E, R 

(cm) 

Tempo 
(µs) 

Velocidade 
(m/s) 

Z2-A 

1B 22 23 15 36,6 
2125,90 2B 22 24 45 115,3 

3B 22 26 75 303,8 

Z2-B 

4B 42 43 15 47 
2124,70 5B 42 44 45 126,3 

6B 42 46 75 314,6 
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Tabela 5.10 - Resultados dos ensaios de ultrassom pelo método indireto, na zona Z3 

Zona Medidas 
Posição do 
emissor (E) 

Posição de 
receptor 

(R) 

Distancia 
entre E, R 

(cm) 

Tempo 
(µs) 

Velocidade 
(m/s) 

Z3-A 

1C 32 33 15 46,1 
2828,50 2C 32 34 30 134,8 

3C 32 36 60 201,7 

Z3-B 

4C 41 42 15 61,0 

3181,50 
5C 41 43 30 86,8 
6C 41 45 60 217,4 
7C 41 46 75 267,0 

 
A partir dos ensaios indiretos realizados foram obtidos os resultados das velocidades 

mostradas nas Figuras 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31e 5.32. 

 

 

Figura 5.26 - Interpretação dos resultados do ensaio de ultrassom na zona Z1-A. 

 

 

Figura 5.27 - Interpretação dos resultados do ensaio de ultrassom na zona Z1-B. 
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Figura 5.28 - Interpretação dos resultados do ensaio de ultrassom na zona Z1-C. 

 

 

Figura 5.29 - Interpretação dos resultados do ensaio de ultrassom na zona Z2-A. 

 

 

Figura 5.30 - Interpretação dos resultados do ensaio de ultrassom na zona Z2-B. 
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Figura 5.31 - Interpretação dos resultados do ensaio de ultrassom na zona Z3-A. 

 

 

Figura 5.32 - Interpretação dos resultados do ensaio de ultrassom na zona Z3-B. 
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Zona 
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emissor (E) 

Posição de 
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Distancia 
entre E, R 

(cm) 
Tempo (µs) 

Velocidade 
(m/seg) 

Z3-1 41 42 40 89,00 4494,38 
Z3-2 43 44 40 89,76 4456,24 
Z4-1 31 32 40 91,18 4386,70 
Z4-2 33 34 40 90,13 4438,00 
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e Z4 podem ser considerados de ótima qualidade. Os das zonas Z2-A, Z2-B, Z3-A e 

Z3-B seriam considerados regulares. Porém, por se encontrarem em zona fissurada 

os resultados foram desconsiderados. O intuito dos ensaios em zonas fissuradas foi 

a de se avaliar a profundidade das fissuras detectadas durante a inspeção visual. 

Segundo os resultados, descarta-se a possibilidade de ter vazios internos e falhas 

de adensamento do concreto, indicando que a variabilidade nas velocidades de 

pulso ultrassônico deve-se somente a presença de fissuras. 

Foram utilizadas as equações 4.2 e 4.3 no cálculo do módulo de elasticidade 

dinâmico (Ed) e resistência à compressão do concreto (fc). Foram utilizados os 

resultados dos ensaios pelo método indireto das zonas Z1-A, Z1-B, Z1-C, 

(previamente estes resultados foram acrescentados em 3% conforme a norma BS 

1881:1986). Também foram utilizados os resultados dos ensaios realizados pelo 

método direto nas zonas Z3 e Z4. Mostram-se na tabela 5.12 os resultados obtidos 

para a caracterização do concreto.  

Tabela 5.12 - Resultados do ensaio de ultrassom para o cálculo do módulo de elasticidade 
dinâmico e resistência à compressão do concreto 

Zona 
Velocidade de ultrassom Modulo de elasticidade 

calculada 
Resistência à compressão 

calculada 
V(m/s) Média (m/s) Ed (GPa) Média (GPa) fc (MPa) Média (MPa) 

Z1-A 4381,11 
4273,10 

37,83 
36,00 

32,26 
29,44 Z1-B 4261,63 35,80 29,06 

Z1-C 4176,55 34,38 27,00 
Z3-1 4494,38 

4475,31 
40,17 

39,83 
36,30 

35,69 
Z3-2 4456,24 39,49 35,09 
Z4-1 4386,70 

4412,35 
38,26 

38,72 
32,98 

33,76 
Z4-2 4438,00 39,17 34,53 

Média 4370,66 
– 

37,87 
– 

32,46 
– D. Padrão 113,35 2,09 3,36 

C. Variação 2,59% 5,52% 10,31% 

 

Os resultados do ensaio, mostrados na tabela 5.12 indicam um coeficiente de 

variação de 2,59% para a obtenção da velocidade de ultrassom, Bungey e Millard 

(2006) admitem que o coeficiente de variação possa ser de até 2,5%. 

Avaliando os resultados para a estimativa da resistência à compressão, o valor 

obtido da zona Z1 é menor em 21,22% comparado ao concreto da zona Z3, e 
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14,67% menor ao da zona Z4 Esta excessiva diferença deve-se possivelmente à 

presença de fissuras pouco profundas na zona Z1. 

Na avaliação do módulo de elasticidade dinâmico, Bungey e Millard (2006) indicam 

que podem ser calculados com uma precisão de 10%. Nossos resultados mostram 

um coeficiente de variação de 5,52% validando, portanto, o valor obtido para o 

módulo de elasticidade. Analisando o ensaio como um todo, pode-se dizer que, na 

estimativa da resistência à compressão do concreto, se tem um coeficiente de 

variação de 10,31%. Bungey e Millard (2006) admitem que possa ser determinada a 

resistência à compressão com um erro de ate 20%. 

A norma ACI 228.1R (1986) indica que para uma melhor avaliação dos resultados 

dos ensaios, estes devem ser comparados com resultados do ensaio de resistência 

à compressão axial, realizados em corpos de prova extraídos, dita comparação será 

realizada no item 5.2.5.1. 

Além da estimativa da resistência à compressão. Neste ensaio também foi 

determinada a profundidade de fissura dos elementos estruturais estudados. Para 

isso foram usadas as velocidades estimadas através dos ensaios de ultrassom em 

campo e a velocidade média do ensaio realizado nos corpos de prova em laboratório 

mostrados na tabela 5.20. Foram usadas apenas as posições dos transdutores a 

distâncias equidistantes das fissuras conforme mostrado na figura 4.5.  Para a 

realização do cálculo foi usada a equação 4.4. A tabela 5.13 mostra os resultados 

das profundidades de fissuras calculados. 

Tabela 5.13 - cálculo de profundidade de fissuras para a caracterização do concreto  in loco 
através do ensaio de ultrassom. 

Zona Medida Distância X (cm) ts (m/s) tc (m/s) h (cm) 

Z1-A 2A 15,0 3588,52 4379,05 10,49 

Z3-A 3C 30,0 2974,71 4475,31 33,72 

Z3-B 7C 30,0 2808,99 4475,31 37,21 

 

As descontinuidades no interior do concreto, como é o caso das fissuras, podem ser 

detectadas devido a diferenças de velocidade de propagação de onda. Este ensaio 

vai muito além de permitir uma estimativa aproximada da resistência do concreto. A 

partir dos cálculos pode-se observar que a fissura da zona Z1-A é uma fissura que 
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atinge aproximadamente metade da espessura do elemento (espessura = 20 cm). 

As fissuras das zonas Z3-A e Z3-B quase atravessam o elemento todo (espessura = 

40 cm). Estes dados são importantes porque permitem conhecer o estado da obra, 

em detalhe.  

Conclui-se deste ensaio, que o concreto nos locais do estudo é um concreto de 

ótima qualidade, homogêneo, com presença de fissuras em algumas zonas, sem 

bicheras e sem ninhos de concretagem.  

 

5.2.3.4 Ensaio de carbonatação 

O ensaio é realizado em concreto recém fraturado, livre de pó e sem presença de 

danos. É feita uma abertura no concreto que é molhada com uma solução de 

fenolftaleína, diluída em 1% de álcool etílico. A carbonatação é identificada pela 

coloração do concreto, violeta determina região alcalina, sem carbonatação com pH 

próximo de 12, e a ausência de cor, significa que é uma região carbonatada, com pH 

inferior a 9. 

 Foram ensaiados ao todo 11 pontos ou áreas. A tabela 5.14 mostra uma descrição 

das áreas selecionadas para a realização do presente ensaio. 

Tabela 5.14 - Descrição das áreas selecionadas para o ensaio de carbonatação. 

Área 
ensaiada 

Condição 
de 

exposição 
Local Descrição 

A1 

Seco 

V1 Face interna da V1, entre TR18 e TR19 
A2 TR20 Viga transversina TR20, Lado V2 
A3 TR19 Transversina TR19, Face BH, lado V2(jusante) 
A4 C5 Contraventamento C5, próximo pilar P5B  
A5 V1 Face interna V1 
A6 V1 Face interna V1, Zona 3 
A7 V1 Face interna da v1 
A8 

Ciclos de 
molhagem 
e secagem 

V2 Face externa, entre TR18 e TR19 
A9 P5B Pilar P5B, lado V2 face jusante 
A10 V2 Face externa V2 
A11 TR20 Viga transversina TR20, lado V1 (montante) 

 

A figura 5.33 mostra um dos locais onde foram realizados os ensaios. 
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Figura 5.33 - Localização do ensaio de carbonatação na Z2 e Z3. 

As medidas foram realizadas com paquímetro com precisão de 1 mm. Foram 

realizadas 2 leituras para cada condição de exposição e o critério de julgamento 

adotado para a análise dos resultados de carbonatação foi baseado em parâmetros 

estatísticos. A tabela 5.15 mostra os resultados dos ensaios de carbonatação. 

Tabela 5.15 - Resultado do ensaio de carbonatação 

Área 
Profundidade 

furo (mm) 
eco2 min 

(mm) 
eco2 max 

(mm) 
eco2 médio 

(mm) 
A1  37,00 9,50 12,60 11,05 
A2 35,62 10,30 13,60 11,95 
A3 33,55 5,89 11,36 8,63 
A4 22,08 5,83 12,09 8,96 
A5 70,00 13,41 14,01 13,71 
A6  30,91 16,90 17,30 17,10 
A7 29,80 8,20 11,51 9,86 
A8 38,84 8,32 13,29 10,81 
A9 31,25 10,10 15,15 12,63 
A10 80,00 16,10 16,80 16,45 
A11 67,00 13,70 13,93 13,82 

Média 12,27 
Desvio Padrão 2,81 

Coeficiente de Variação 23% 

 

Pode-se observar uma alta variabilidade na profundidade de carbonatação, 

mostrando a heterogeneidade do concreto ao longo da estrutura, portanto há 

possibilidade de existirem concretos mais porosos em algumas zonas. A estrutura 

apresenta também uma alta profundidade de carbonatação, considerando que a 

ponte é uma obra nova com tempo de existência de 8 anos. Possivelmente esta alta 

profundidade deve-se ao emprego de concreto feito com cimentos com teor de 

escória de alto forno, pozolanas ou cinzas volantes. Deve-se indicar que, como a 



122 
 
 

velocidade de carbonatação depende das características dos materiais e da 

qualidade da execução do concreto. 

Um modo de saber se a estrutura em estudo está pouco ou altamente carbonatada é 

comparando a profundidade de carbonatação encontrada em campo com a possível 

profundidade de carbonatação que um concreto de fck = 25 MPa teria em 8 anos. 

Nas equações 4.5 e 4.6, Helene relaciona a resistência do concreto com a 

profundidade de carbonatação. Da aplicação destas equações deduzimos que para 

um concreto de resistência característica de 25 MPa se tem um valor de kco2 = 3,96 

mm/ano1/2 de onde para um tempo t = 8 anos se obtêm uma profundidade de 

carbonatação de 11,20 mm. Ressaltando que para maiores resistências do concreto, 

se terá menores profundidades de carbonatação. Por tanto podemos concluir que a 

profundidade média de carbonatação da estrutura estudada, no caso mais 

desfavorável dos critérios utilizados, encontra-se 8,72% acima dos valores 

estimados. 

 

5.2.3.5 Previsão de vida útil 

Visando avaliar a previsão de vida útil da estrutura, foi elaborado um estudo dos 

modelos de previsão de vida útil existentes para a estimativa da profundidade de 

carbonatação. 

Foi utilizado o modelo de previsão de vida útil proposto por TUUTI em 1982. Este 

modelo utiliza o tempo de início da corrosão por carbonatação e a profundidade de 

carbonatação no local. Também considera o período de tempo necessário para a 

carbonatação completa da camada de cobrimento, com a frente de carbonatação 

atingindo a armadura.  

Inicialmente, com os dados obtidos in loco e o tempo de existência da ponte calcula-

se o valor de kco2, logo com o valor do cobrimento das armaduras, calcula-se o 

tempo de início da corrosão. Foi considerado o valor do cobrimento do projeto igual 

a 25 mm por este ser menor que o cobrimento encontrado in loco, já que a maior 

cobrimento maior vida útil total. No cálculo foi utilizada a equação 4.5. 
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Na Tabela 5.16 é apresentado um quadro com a determinação do coeficiente de 

carbonatação (kco2) assim como a previsão de vida útil para cada uma das áreas 

investigadas, considerando como tempo (t) a idade de construção da estrutura e eco2 

como profundidade de carbonatação. Lembrando que, quanto menor for o valor de 

kco2, mais durável é a estrutura. 

Tabela 5.16 - Determinação do coeficiente de carbonatação e durabilidade das estruturas. 

Área 
eco2 médio 

(mm) Kco2(mm/ano1/2) 
Vida útil total 

(anos) 
Previsão de vida 

útil residual (anos) 
A1 11,05 3,91 40,88 32,88 
A2 11,95 4,23 34,93 26,93 
A3 8,63 3,05 67,19 59,19 
A4 8,96 3,17 62,20 54,20 
A5 13,71 4,85 26,57 18,57 
A6 17,10 6,05 17,10 9,10 
A7 9,86 3,49 51,31 43,31 
A8 10,81 3,82 42,83 34,83 
A9 12,63 4,47 31,28 23,28 
A10 16,45 5,82 18,45 10,45 
A11 13,82 4,89 26,14 18,14 

Média 30,08 
Desvio Padrão 16,71 

Coeficiente de Variação 55,54% 

 

Dos resultados apresentados conclui-se que, para o caso mais desfavorável, a obra 

precisaria de um tempo menor do que 10 anos para a carbonatação atingir as 

armaduras de reforço.  Para o caso mais favorável precisaria de 60 anos de 

existência da obra para as armaduras serem despassivadas, ressalta-se, por tanto, 

dar proteção à estrutura no intuito de obstruir o avanço de agentes externos ao 

interior do concreto. 

A variabilidade dos resultados obtidos reflete a não homogeneidade do concreto. 

Atribui-se esta variabilidade a alterações na relação a/c entre as betonadas. 

Contribuindo para uma maior porosidade. Descarta-se mau adensamento na hora da 

concretagem, tendo em vista ausência de bicheras, ninhos de concretagem ou sinais 

de um mau adensamento, encontrando-se o concreto de estrutura aparente e de 

superficies lisas. 

Os resultados da tabela 5.16, podem ser apresentados do ponto de vista estatístico, 

o histograma da figura 5.34, foi realizado com a ajuda do software Matlab. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.34 - Previsão de vida útil residual: (a) Histograma e função de densidade de 
probabilidade ajustada; (b) Probabilidade e frequência acumulada. 

 

A Figura 5.34.a mostra o histograma, com respectiva distribuição normal ajustada, 

representando uma previsão da vida útil residual baseada nos resultados do ensaio 

de carbonatação. O ajuste foi realizado na tentativa de representar o universo 

correspondente à estrutura a partir das 11 áreas analisadas. A média e o desvio 

padrão para este caso foram, respectivamente, de 30.08 anos e 16.71 anos, o que 

resulta num coeficiente de variação de 55,54%. A elevada dispersão nesses 
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resultados pode também está associada ao tamanho da amostra, assim como à 

heterogeneidade do concreto da estrutura. Ressalta-se que a precisão desta 

prospecção poderia ser melhorada estudando-se um número maior de regiões, uma 

vez que está fortemente condicionada ao tamanho da amostra. 

Uma estimativa da probabilidade acumulada, que representa a evolução da 

probabilidade de despassivação da armadura com a idade da estrutura, é mostrada 

na Figura 5.34.b. Verificam-se, baseado na amostra em estudo, valores elevados de 

probabilidade de ocorrência quando se considera uma vida residual de até 60 anos. 

 

5.2.4 Extração de testemunhos 

Mesmo não sendo considerada como um método de ensaio, a extração de corpos 

de prova foi realizada para fins de avaliação do concreto da estrutura. Estes corpos 

de prova foram usados para a caracterização mecânica e físico-química do concreto. 

Os procedimentos realizados para a obtenção dos corpos de prova encontram-se na 

norma NBR 7680:2007. Na extração o diâmetro utilizado foi de 100 mm, os corpos 

de prova foram retirados da estrutura por meio de máquina contendo coroa 

diamantada rotativa (extratora), conhecida como serra copo. Foi utilizada abundante 

água para a refrigeração da máquina durante a extração. Os furos resultantes das 

perfurações foram fechados com graute.  As figuras 5.35 e 5.36 mostram detalhes e 

locais da extração dos corpos de prova.  

 

    

Figura 5.35 - Extração de testemunhos na viga transversina TR20 - zona Z1. 
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Figura 5.36 - Extração de testemunhos na viga longarina VL1 - zona Z3. 

Foram extraídos corpos de prova de duas regiões diferentes, quatro da zona Z1 e 

três da zona Z3, perfazendo um total de sete. Depois foram preparados deixando as 

superfícies planas, lisas e isentas de sujeiras conforme a norma NBR 7680:2007. A 

tabela 5.17 apresenta as dimensões e propriedades físicas dos corpos de prova. 

Ressaltando que a densidade do concreto em estado endurecido foi obtida pela 

divisão da massa do corpo de prova seco pelo seu volume, permitindo isto verificar a 

compacidade do concreto. 

Tabela 5.17 - Dimensões e propriedades físicas dos corpos de prova extraídos. 

Corpo Altura (mm) 
Diâmetro 

(mm) 
Peso em 
seco (g) 

Volume 
(cm3) 

Densidade 
(Kg/m3) 

Z1-1 203,34 100,36 3629,30 1609,51 2255,34 
Z1-2 198,10 100,05 3508,80 1559,00 2251,44 
Z1-3 193,65 99,76 3407,40 1515,24 2250,47 
Z1-4 199,48 100,00 3524,30 1566,87 2252,90 
Z3-1 200,26 100,10 3568,70 1576,30 2264,80 
Z3-2 193,54 99,89 3457,20 1519,75 2276,70 
Z3-3 199,88 100,21 3567,80 1577,10 2263,65 

 

A seguir são apresentados os ensaios executados a partir dos corpos de prova 

extraídos. 

 

5.2.4.1 Ensaio de esclerometria. 

Foram realizados ensaios de esclerometria nos corpos de prova extraídos das zonas 

Z1 e Z3, conforme a norma NBR 7584:1982, sendo também utilizados 

procedimentos que constam da norma ACI 228.1R (1989), Para a realização do 

ensaio, os corpos de prova foram submetidos a 1/3 da carga estimada de ruptura 
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utilizando-se em uma prensa de marca Shimadzu, que apresenta capacidade de 

carregamento de até 2000 KN com velocidade de aplicação de carga controlada por 

comando eletrônico. Aproveitando-se da recomendação constante na norma ACI, 

cada um dos corpos de prova foi submetido a um total de 20 impactos. A figura 5.37 

mostra a realização do ensaio descrito. 

  

Figura 5.37 - Realização de ensaios de esclerometria nos corpos de prova. 

A tabela 5.18 mostra os resultados do ensaio realizado nos corpos de prova. 

Tabela 5.18 - Resultado do ensaio de esclerometria nos corpos de prova extraídos. 

Ensaio 
Índices esclerométricos dos corpos de prova 

Z1-1 Z1-2 Z1-3 Z1-4 Z3-1 Z3-2 Z3-3 
01 41 41 - - - 41 42 
02 43 44 41 38 39 42 - 
03 - 42 - 41 47 44 43 
04 48 43 - 38 - 47 40 
05 46 41 46 - 43 44 41 
06 41 - - - 47 49 47 
07 42 42 40 46 45 43 45 
08 46 41 45 40 42 43 41 
09 43 42 - 41 42 45 49 
10 - 41 - 41 43 41 43 
11 47 - 42 46 43 46 41 
12 - 44 42 43 45 - 42 
13 44 43 41 - 46 - 42 
14 41 43 42 45 - 49 45 
15 41 - 41 46 43 42 - 
16 48 - 42 44 42 44 41 
17 46 41 40 40 42 44 40 
18 43 43 - 41 - 43 45 
19 40 46 - 41 42 44 42 
20 47 43 - 41 44 43 - 

Média 43,94 42,50 42,0 42,0 43,44 44,11 42,88 
D. padrão 2,74 1,41 1,81 2,68 2,07 2,35 2,52 

CV 6.24% 3,33% 4,30% 6,39% 4,80% 5,32% 5,88% 
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Na estimativa da resistência à compressão foi utilizada a mesma correlação utilizada 

no ensaio em campo (equação 5.1). Conforme a norma foi desprezada todos os 

índices esclerométricos individuais superiores a 10% do valor médio obtido e estão 

representados na tabela como (-). A seguir é apresentado na tabela 5.19, um resumo 

do ensaio descrito anteriormente  

Tabela 5.19 - Caracterização do concreto dos corpos de prova extraídos, através do ensaio de 
esclerometria. 

Corpo de prova Índice 
esclerométrico (IE) 

Resistência a compressão 
estimada 

fc (MPa)  Média (MPa) 
Z1-1 43,94 33,19 

31,39 
Z1-2 42,50 31,24 
Z1-3 42,00 30,56 
Z1-4 42,00 30,56 
Z3-1 43,44 32,51 

32,56 Z3-2 44,11 33,42 
Z3-3 42,88 31,75 

Média 42,98 31,89 
- Desvio Padrão 0,873 1,183 

Coeficiente de Variação 2,0% 3,70% 

 

Do estudo do concreto das zonas ensaiadas conhecidas como Z1 e Z3, indica-se 

que a resistência do concreto da zona Z1 é 3,72% menor do que o da zona Z3. 

Estes resultados mostram homogeneidade do concreto das zonas estudadas, assim 

como a confiabilidade do ensaio 

Avaliando o concreto da estrutura como um todo, a norma britânica BS 1881: Part 

202 refere que o coeficiente de variação das leituras do ensaio de dureza superficial 

pode variar de 2% até 15%, situando-se em termos médios de 10%. Os valores 

obtidos nesse ensaio situam-se próximos ao limite inferior deste intervalo. Estes 

resultados podem ser atribuídos ao fato do concreto apresentar uma distribuição 

homogênea nos locais ensaiados, consequência do bom controle na hora da 

concretagem, que foi verificado visualmente no concreto dos corpos de prova 

extraídos. Ou a escolha de áreas sem agregado no corpo de prova durante a 

execução. Além disso, estes valores aproximam-se dos resultados do ensaio de 

esclerometria realizados in loco. 
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5.2.4.2 Ensaio de ultrassom  

Foram realizados 4 leituras da altura de cada corpo de prova, obtendo se uma altura 

média (h média) de cada amostra, os corpos de prova foram pesadas obtendo se a 

densidade (ρ) de cada um, tal densidade é usada no cálculo do módulo de 

elasticidade dinâmico (Ed). Foi realizado o ensaio de ultrassom com 4 leituras para 

cada corpo de prova, determinando-se desta forma o tempo médio de percurso da 

onda para cada um deles. O ensaio foi realizado em corpos de prova secos e a 

umidade relativa ambiente. A tabela 5.20 apresenta os resultados dos ensaios 

realizados. 

Tabela 5.20 - Resultados do ensaio de ultrassom pelo método direto, realizados nos corpos de 
prova. 

Corpo de 
prova 

Altura média 
(mm) 

Tempo médio 
(µs) 

Velocidade 
(m/s) 

Z1-1 203,34 45,30 4488,74 
Z1-2 198,10 46,30 4278,62 
Z1-3 193,65 45,50 4256,04 
Z1-4 199,48 44,40 4492,79 
Z3-1 200,26 46,60 4297,43 
Z3-2 193,54 43,50 4449,20 
Z3-3 199,88 45,50 4392,97 

Média 4379,40 
Desvio padrão 101,62 

Coeficiente de variação 2,32% 

 

A partir dos resultados se percebe a pouca variação de velocidade. Segundo o 

critério de avaliação mostrado na tabela 5.7 se conclui que o concreto utilizado na 

obra é de qualidade ótima. Bungey e Millard (2006) indicam, para que um concreto 

seja considerado de boa qualidade, o coeficiente de variação não deve ser maior 

que 2,5%. Os resultados obtidos neste ensaio para o coeficiente de variação foi de 

2,32% confirmando a validade do ensaio e do critério de avaliação utilizado. 

A tabela 5.21 apresenta os resultados da caracterização do concreto dos corpos de 

prova através do ensaio de ultrassom. Ressalta-se que para o cálculo do módulo de 

elasticidade dinâmico (Ed) foi utilizado o coeficiente dinâmico de Poisson νd = 0,22. 

No cálculo foram utilizadas as equações 4.1, 4.2, e 4.3. 
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Tabela 5.21 - Caracterização do concreto dos corpos de prova extraídos através do ensaio de 
ultrassom. 

Corpo de 
prova 

V (m/s) * 

Módulo de elasticidade 
calculado 

Resistência à compressão 
calculada 

Ed (GPa) Média (GPa) fc (MPa) Média (MPa) 

Z1-1 4488,74 39,81 

37,87 

35,66 

32,45 
Z1-2 4278,62 36,11 29,53 
Z1-3 4256,04 35,70 28,91 
Z1-4 4492,79 39,84 35,71 
Z3-1 4297,43 36,64 

38,13 
30,35 

32,80 Z3-2 4449,20 39,48 35,07 
Z3-3 4392,97 38,27 32,99 

Média 4379,40 37,98 
- 

32,60 
- D. Padrão 101,62 1,81 2,98 

C. Variação 2,32% 4,76% 9,15% 
Significando: 

*       Velocidade da onda ultra-sônica através do corpo de prova, expressa em (m/s). 

 

Avaliando o concreto das zonas Z1 e Z3, nota-se que a resistência à compressão do 

concreto da zona Z1 é menor em 1,1% em relação ao da zona Z3, indicando a 

homogeneidade do concreto das zonas estudadas 

Por fim, analisando o concreto da estrutura como um todo verifica-se que o valor da 

resistência à compressão (fc) obtida nos ensaios é superior à resistência do projeto. 

O coeficiente de variação de 9,15% indica uma variabilidade moderada na estimativa 

da resistência à compressão. Segundo Bungey e Millard (2006) uma variação de até 

10% em ensaios realizados em corpos de prova é admissível.  

No cálculo do módulo de elasticidade dinâmico obtido diretamente da velocidade de 

ultrassom resultou um coeficiente de variação de 4,76%, valor menor que o 

constante na BS 1881 (1986), que indica uma variação de ate 10%. Portanto, 

conclui-se deste ensaio que o concreto dos locais ensaiados apresenta ótima 

qualidade e homogêneo. 

 

5.2.4.3 Ensaio de resistência à compressão axial dos corpos de prova  

Este ensaio permitiu caracterizar o concreto da estrutura através de ensaios de 

compressão axial em corpos de prova extraídos. Para a realização do ensaio, as 

faces de aplicação de carga dos corpos de prova extraídos (topo inferior e superior) 

foram retificadas conforme a norma NBR 5739:2007. Os ensaios de ruptura por 
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compressão axial foram realizados em prensa universal de ensaios eletrônica de 

marca SHIMADZU. Mostram-se na figura 5.38 detalhes do ensaio. 

 

  

Figura 5.38 - Realização de ensaios de compressão axial nos corpos de prova. 

Baseando-se em ensaios realizados em corpos de prova extraídos, submetidos à 

compressão axial, MELCHERS (1987) propõe a seguinte tabela como critério de 

avaliação da resistência à compressão do concreto. A tabela 5.22 mostra dito 

critério. 

Tabela 5.22 - Variabilidade da resistência à compressão do concreto da estrutura  
(Fonte: MELCHERS 1987). 

Controle Coeficiente de Variação Desvio Padrão (MPa) 

Excelente 10% 2,27 

Médio 15% 4,0 

Pobre 20% 5,4 

 

Os resultados do ensaio de compressão axial foram acrescentados num 4,30% 

conforme o critério do ACI 214.4R-2010, apresentado na equação 4.14. A tabela 

5.23 mostra os resultados do ensaio de compressão axial. 
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Tabela 5.23 - Caracterização do concreto dos corpos de prova extraídos, através do ensaio de 
compressão axial. 

Corpo de prova 
Resistência à compressão estimada 

fc (MPa)  Média (MPa) 
Z1-1 32,73 

35,21 
Z1-2 33,37 
Z1-3 37,47 
Z1-4 37,26 
Z3-1 38,26 

36,13 Z3-2 – 
Z3-3 34,00 

Média 35,52 
- Desvio Padrão 2,41 

Coeficiente de Variação 6,79% 

 

Considerando os locais do ensaio conhecidos como zona Z1 e Z3, pode-se concluir 

que a resistência à compressão do concreto da zona Z1 é 2,61% menor a 

resistência da Zona Z3. 

Avaliando os resultados como um todo, se tem um coeficiente de variação de 6,79%. 

Conforme o critério de Melchers, mostrado na tabela 5.22, pode-se indicar que o 

coeficiente de variação do ensaio, encontra-se dentro do intervalo de excelente, 

daqui pode-se concluir que nesta pesquisa estes resultados são plenamente 

representativos na caracterização do concreto através deste ensaio. 

 

5.2.4.4 Ensaio de resistividade elétrica do concreto 

O ensaio de resistividade elétrica do concreto é uma ferramenta bastante útil no 

controle e monitoração da corrosão das armaduras. Este permitirá determinar a 

velocidade de corrosão, assim como correlacionar os resultados com outras 

características do concreto como, por exemplo, permeabilidade a íons. Para a 

realização do ensaio foi utilizado o método dos quatro eletrodos, o aparelho usado 

foi o Canim da Proceq. 

As normas ASTM G-57 e a CEB-FIP 192:1989 normalizam este tipo de ensaio, que 

originalmente foi desenvolvido para medir a resistência de solos, entretanto, ele foi 

adaptado para o concreto. O critério utilizado para avaliação deste ensaio é o 

fornecido pelo CEB-FIP 192 que é apresentado na tabela 5.24 mostrado a seguir. 



133 
 
 

Tabela 5.24 - Recomendação do CEB-FIP 192:1989 baseada na resistividade do concreto para 
estimar a provável taxa de corrosão (Fonte: Mehta e Monteiro, 2008). 

Resistividade do concreto 
(@. A) 

Taxa provável de corrosão Nota 

<50 Muito alta 1 
50 a 100 Alta 2 

100 a 150 Moderada 3 
150 a 200 Baixa 4 

>200 Desprezível 5 

 

Para este ensaio foram utilizados os corpos de prova extraídos, os quais foram 

acondicionados conforme a norma NBR 9204:1985. Foi realizado um total de quatro 

leituras para cada corpo de prova com a finalidade de obter leituras confiáveis e 

representativas. A figura 5.39 e a tabela 5.25 mostram a execução e os resultados 

da resistividade média do concreto. 

  

Figura 5.39 - Realização de ensaios de resistividade elétrica nos corpos de prova 
 

Tabela 5.25 - Resultados do ensaio de resistividade elétrica do concreto. 
 Resistividade elétrica dos corpos de prova (@. A) 
Leitura Z1-1 Z1-2 Z1-3 Z1-4 Z3-1 Z3-2 Z3-3 

1 99 95 55 99 66 76 71 
2 99 99 62 97 84 76 80 
3 98 99 59 99 69 72 69 
4 99 96 55 99 74 72 76 

Média 98,75 97,25 57,75 98,5 73,25 74,0 74 
Mínima 98 95 55 97 66 72 69 

Nota 2 2 2 2 2 2 2 

 

Sabe-se que a umidade do concreto influencia as leituras de sua resistividade 

elétrica, pois quanto mais saturados estiverem os poros do concreto, menor será a 

sua resistividade elétrica e mais elevada a velocidade de corrosão, portanto, os 

corpos de prova só foram molhados na hora da execução do ensaio procurando-se 
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reproduzir as condições da obra onde, a periodicidade das chuvas pode ter grande 

reflexo nos resultados, causando em longo prazo problemas de corrosão que não 

poderiam ser percebidos durante a realização do ensaio in loco. Quando o ensaio é 

realizado em campo usam-se valores um pouco maiores aos especificados na tabela 

5.24. 

Durante o ensaio procurou-se colocar o aparelho no centro na região central da 

altura do corpo de prova, pois a medida que os locais de leitura são deslocados do 

centro para as bordas ocorre o aumento da resistividade aparente do material. 

Cabe indicar que a camada de carbonatação encontrada na estrutura não interferiu 

na resistividade do concreto, já que esta camada foi retirada durante a execução do 

capeamento dos corpos de prova. Devido ao baixo teor de cloretos encontrado no 

concreto, também não interferiu no ensaio (ver item 5.2.4.9). 

De acordo com o critério utilizado pela CEB-FIP 192:1989, os resultados do ensaio 

mostram um concreto com probabilidade de corrosão entre moderada e alta. 

Recomenda-se, portanto, proteger com tinta ou verniz as faces externas da estrutura 

expostas a ciclos de molhagem e secagem a fim de prolongar a sua vida útil. A 

resistividade é apenas um dos parâmetros que controla a velocidade de corrosão do 

aço no concreto, e não deve ser considerado como critério único para a previsão de 

danos sobre a estrutura. 

 

5.2.4.5 Ensaio de porosidade (índice de vazios) e absorção de água 

Para o desenvolvimento deste ensaio pode ser utilizada a norma ASTM C 642, ou a 

norma NBR 9778:2005. Este ensaio permitiu conhecer a quantidade total de poros 

permeável a água. O valor da porosidade do concreto fornece indicações da 

qualidade do mesmo, e pode ser considerado um indicador de permeabilidade do 

concreto, portanto a sua capacidade de proteção contra a corrosão das armaduras. 

O critério utilizado para a avaliação dos resultados é mostrado na tabela 5.26. 
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Tabela 5.26 - Critério utilizado para a avaliação da porosidade em relação à qualidade do 
concreto (Fonte: Helene, 1993). 

Qualidade do concreto Porosidade (%) Absorção de água (%) 

Deficiente ≥ 15 > 6,3 

Normal 10 a 15 4,2 a 6,3 

Durável ≤ 10 < 4,2 

  

Foram ensaiados os 7 corpos de prova extraídos e preparados conforme a norma, 

deixando as com superfícies planas, lisas e isentas de óleo ou outras materiais 

indesejáveis. Mostram-se na figura 5.40 os detalhes do ensaio. 

  

(A) Panela de ebullição (B) Balança hidrostática 

Figura 5.40 - Realização de ensaios de porosidade nos corpos de prova. 
 

As amostras foram secas em estufa ventilada a uma temperatura de (105±5�0C por 

um período de 72h, tempo no qual se conseguiu a constância de massa, 

constatando-se uma massa menor de 0,5% após duas pesagens sucessivas. 

Nestas condições as amostras foram pesadas obtendo-se a massa seca (ms). Em 

seguida as amostras foram submersas em água até que depois de duas pesagens 

sucessivas, efetuadas em intervalo de 24h, não houve diferença em mais de 0,5% 

da menor massa, obtendo-se a massa saturada (msat). No final a amostra foi 

novamente imersa em recipiente cheio de água e levada a ebulição, onde foi 

mantida por um período de 5h. Em seguida deixou-se a água resfriar naturalmente 

até a temperatura de (23±2) oC e pesada dentro da água com o auxílio de uma 

balança hidrostática obtendo-se a massa imersa (mi). No cálculo foram usadas as 

equações 4.10 e 4.11, a tabela 5.27 mostra os resultados do ensaio. 
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Tabela 5.27 - Resultados do ensaio de porosidade ou índice de vazios. 
Corpo de 

prova 
ms (g) msat (g) mi (g) 

Porosidade 
Iv (%) 

A (%) 
Densidade 
real (g/cm3) 

Z1-1 3629,30 3843,30 2248 13,41 5,90 2,63 
Z1-2 3508,80 3724,80 2175 13,94 6,16 2,63 
Z1-3 3407,40 3635,50 2121 15,10 6,70 2,65 
Z1-4 3524,30 3743,00 2178 14,00 6,20 2,62 
Z3-1 3568,70 3784,30 2212 13,71 6,04 2,63 
Z3-2 3457,20 3662,50 2149 13,56 5,94 2,64 
Z3-3 3567,80 3782,30 2213 13,67 6,01 2,63 

 

Na comparação dos resultados do ensaio de porosidade ou índice de vazios (Iv) e o 

critério de avaliação, podemos indicar que o concreto encontra-se entre os valores 

de 10 e 15%, indicando um concreto normal próximo a deficiente, porém permeável 

e não adequado para ambientes agressivos. 

Dos resultados mostrados na tabela 5.27 para o ensaio de absorção de água (A), 

conforme ao critério adotado pode-se indicar que a qualidade do concreto foi 

catalogada como normal próximo a deficiente, já o concreto do corpo de prova Z1-3 

foi encontrado deficiente em ambos os ensaios. 

Estes resultados indicam um alto volume de vazios em comparação com o volume 

do concreto. Em relação à caracterização da microestrutura do concreto, este ensaio 

mostra um concreto com distribuição capilar de um maior volume de poros maiores. 

Isto se deve possivelmente a uma alta relação a/c. Conforme Helene (1993), poros 

maiores contribuem para o transporte de massa por difusão, migração iônica, 

capilaridade e permeabilidade, enquanto poros menores influenciam apenas no 

processo de difusão e migração iônica e difusão gasosa. 

A porosidade (tamanho e distribuição dos poros) é um fator que muito influi na 

capacidade do concreto em suportar o efeito destrutivo de agentes agressivos 

(água, oxigênio, dióxido de carbono, cloretos e soluções agressivas) na massa do 

concreto. Portanto, os resultados destes ensaios podem ser relevantes no auxilio 

das decisões referentes à qualificação do concreto face às questões de durabilidade. 
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5.2.4.6 Ensaio de absorção de água por capilaridade (absorção capilar) 

Este método de ensaio permitiu determinar a absorção capilar de água. A norma 

utilizada para o desenvolvimento deste ensaio é a NBR 9779:1995. 

Foram utilizados os mesmos corpos de prova extraídos da estrutura. A preparação 

dos corpos de prova foi feita de acordo com a metodologia descrita no ensaio 

anterior e na presente norma. Mostram-se na Figura 5.41 detalhes do ensaio. 

  

Figura 5.41- Realização do ensaio de absorção capilar. 
 

O ensaio foi realizado utilizando-se um recipiente plástico, em um ambiente à 

temperatura de (23±2)0C, onde foram colocados os 7 corpos de prova. O recipiente 

foi preenchido com água de modo que o seu nível foi mantido constante a (5±1)mm 

acima da sua base. Foi determinada a massa dos corpos de prova às 3h, 6h, 24h, 

48h e 72 horas após o primeiro contato com a água. A tabela 5.28 apresenta os 

resultados da absorção de água por capilaridade dos 7 corpos de prova ensaiados, 

calculado a partir da equação 4.12. 

Tabela 5.28 - Resultados do ensaio de absorção capilar. 
Corpo 

de 
prova 

Área 

(cm2) 

M seco 
(g) 

M- 3h 
(g) 

M- 6h 
(g) 

M- 24h 
(g) 

M- 48h 
(g) 

M- 72h 
(g) 

Absorção 
capilar 
(g/cm2) 

Absorção 
em massa 

(%) 

Z1-1 79,17 3629,30 3650,30 3657,70 3683,80 3706,10 3718,30 1,12 2,39 

Z1-2 78,70 3508,80 3530,30 3538,60 3567,80 3589,40 3603,90 1,21 2,64 

Z1-3 78,23 3407,40 3434,30 3444,50 3483,40 3511,50 3526,90 1,53 3,39 

Z1-4 78,54 3524,30 3549,40 3559,40 3588,40 3611,00 3622,70 1,25 2,72 

Z3-1 78,70 3568,70 3589,40 3596,20 3619,30 3638,90 3650,80 1,04 2,24 

Z3-2 78,54 3457,20 3476,00 3481,50 3502,20 3518,20 3530,60 0,93 2,08 

Z3-3 78,85 3567,80 3586,70 3593,70 3621,20 3642,50 3654,10 1,09 2,36 
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Pela tabela 5.28, observa-se uma baixa porcentagem de penetração de água, menor 

que 3,39%. Segundo Neville (1997), um concreto de boa qualidade apresenta 

absorção menor que 10% em massa, mostrando neste ensaio a boa qualidade do 

concreto. 

De acordo com Azevedo (2002), algumas entidades como a Concrete Society 

propõem um método de avaliação a partir dos resultados da absorção capilar, 

denominado de coeficiente de absorção capilar (S). Este método correlaciona 

graficamente a absorção capilar com a raiz quadrada do tempo, e permite estimar o 

coeficiente de absorção através da inclinação do trecho linear do gráfico. A tabela 

5.29, mostra o critério utilizado pela Concrete Society para a avaliação da qualidade 

do concreto em função do coeficiente de absorção capilar.  

Tabela 5.29 – Critério utilizado para a avaliação da qualidade do concreto considerando o 
coeficiente de absorção capilar (Fonte: Adaptado de Azevedo 2002). 

Coeficiente de absorção capilar (S) 
mg/(mm2xmin1/2) 

Qualidade do concreto 

S ≥ 0,2 Ruim 

0,1 < S < 0,2 Normal 

S ≤ 0,1 Durável 

 

Os valores da absorção capilar, apresentados na tabela 5.28, em função da raiz 

quadrada do tempo, são mostrados na figura 5.42. Com essas curvas de absorção, 

analisando-se a cinética de cada situação, verificou-se que de maneira generalizada 

a absorção capilar é contínua e ascendente, obedecendo a fase linear típica das 

curvas da cinética de absorção capilar. 



139 
 
 

 

Figura 5.42- Representação gráfica dos resultados de absorção por capilaridade. 
 

O coeficiente de absorção capilar foi determinado de acordo com o procedimento já 

descrito e os resultados obtidos são apresentados na tabela 5.30. 

 

Tabela 5.30 - Apresentação de resultados 

Corpo de prova Coeficiente de absorção capilar (S) 
Z1-1 0,17 
Z1-2 0,18 
Z1-3 0,23 
Z1-4 0,18 
Z3-1 0,15 
Z3-2 0,13 
Z3-3 0,17 

 

Dos resultados, percebe-se que apenas o concreto da zona Z1-3 encontra-se ruim, 

enquanto que os corpos de prova correspondentes às demais zonas mostram um 

concreto de qualidade normal. 

Analisando a microestrutura do concreto através destes resultados, mostra-se que 

provavelmente há existência de um concreto de capilares maiores, com 

interconectividade entre os poros de média a elevada, ressalta-se também que o 

teor de umidade ajudará no predomínio de absorção capilar nos momentos iniciais. 
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As pontes de concreto estão sujeitas a ciclos de molhagem e secagem e, como a 

absorção capilar trata do transporte de fluidos em vazios não saturados, esta 

propriedade tem grande influência no transporte de água e de outros agentes 

agressivos para o interior do concreto. 

 

5.2.4.7 Ensaio para a determinação da umidade de equilíbrio 

Através deste ensaio pretende-se determinar o teor de umidade de equilíbrio no 

concreto. O ensaio foi realizado a uma temperatura de 23±2 0C e umidade relativa 

de 55±5 %, de acordo com as exigências do critério utilizado. 

Conforme procedimento descrito por Helene (1993), foram utilizados amostras 

provenientes dos 7 corpos de prova extraídos. Estas foram fragmentadas em 

pedaços e peneiradas, utilizando apenas a massa passante na peneira #31. 

As amostras foram mantidas neste ambiente e pesadas a cada 24 horas até obter 

constância de massa. O teor de umidade foi calculado pela diferença entre a massa 

nas condições de equilíbrio com o ambiente e a massa das amostras em seco. A 

secagem foi feita em estufa ventilada mantida à temperatura de 105±50C por um 

período de 24h. Ate obter constância de massa. O resultado do presente ensaio 

calculado segundo a equação 4.13 mostra-se na tabela 5.31. 

Tabela 5.31 - Resultados do ensaio de umidade de equilíbrio no concreto 

Corpo de prova Massa em seco (g) Massa no 
ambiente (g) 

Umidade de 
equilíbrio (%) 

Z1-1 3494,40 3539,40 1,28 
Z1-2 3394,10 3432,20 1,12 
Z1-3 3349,10 3386,10 1,11 
Z1-4 3466,00 3505,15 1,13 
Z3-1 3446,85 3486,30 1,14 
Z3-2 3402,50 3438,50 1,06 
Z3-3 3513,70 3552,70 1,11 

 

Na tabela 5.31 observam-se teores baixos de umidade de equilíbrio. Isto 

provavelmente é devido à presença de maior volume de poros maiores no concreto. 

Este tipo de concreto absorve menos umidade ao ser exposto ao vapor de água 
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presente na atmosfera. Ressalta-se também que um concreto com maior quantidade 

de poros menores apresenta maior quantidade de umidade. 

O fato de este concreto apresentar baixa umidade de equilíbrio permite supor 

também que pode ter sido usado adivitivos na preparação do concreto. 

Provavelmente a menor conectividade entre os poros do concreto contribuiu para a 

diminuição da taxa de penetração de água, causando certa dificuldade no transporte 

de agentes agressivos ao interior do concreto. 

De acordo com Helene (1993), o teor de umidade de equilíbrio está diretamente 

relacionado com a velocidade de acesso de gases e íons as armaduras, daí é um 

parâmetro indireto que permite avaliar o risco de ataque e a cinética do processo 

corrosivo. 

 

5.2.4.8 Reconstituição de traço de concreto 

Neste trabalho foi considerado como um ensaio complementar como auxilio ao 

ensaio de determinação de cloretos. A reconstituição do traço do concreto é um 

ensaio que fornece uma estimativa das proporções de mistura original do concreto 

estudado. Ela permite conhecer o consumo de cimento, o consumo de água (relação 

água/cimento). Estes ensaios devem ser realizados em laboratório, onde são feitos 

ensaios físicos e químicos em amostras de concreto endurecido. A margem de erro 

do resultado não deve ser superior a 5%.  

O ensaio foi realizado no laboratório de materiais de construção civil (LMCC), sob a  

responsabilidade do pessoal do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado 

de São Paulo). O ensaio foi realizado a partir de amostras tomadas da estrutura. As 

amostras foram pulverizadas para logo serem homogeneizadas em laboratório. Os 

métodos utilizados para a realização do ensaio foram os adotados pelo IPT. Métodos 

tais como: umidade, perda ao fogo, resíduo insolúvel, anidrido silícico (SiO2), óxido 

de cálcio (CaO), entre outros, Com procedimentos descritos nas normas internas do 

IPT. Normas baseadas na NBR NM 20: 2004 e na ASTM C 85. 

Os resultados da reconstituição de traço do concreto estão apresentados na Tabela 

5.32. 
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Tabela 5.32 - reconstituição do traço do concreto 

Parâmetros calculados, em massa 
Resultados 

Z1 Z3 
Cálculo do traço a partir 

do resíduo insolúvel  
(RI) 

Cimento, em % 22,40 19,00 
Agregado, em % 77,60 81,00 

Traço (cimento: agregado) 3,50 4,30 
Consumo de cimento, em kg/m3 456 401 

Cálculo do traço a partir 
do anidrido silícico 

(SiO2) 

Cimento, em % 21,80 19,20 
Agregado, em % 77,60 81,00 

Traço (cimento: agregado) 3,60 4,20 
Consumo de cimento, em kg/m3 449 403 

Cálculo do traço a partir 
do óxido cálcio 

 (CaO) 

Cimento, em % 21,60 17,80 
Agregado, em % 77,60 81,00 

Traço (cimento: agregado) 3,60 4,60 
Consumo de cimento, em kg/m3 447 383 

Valores médios 

Cimento, em % 21,90 18,70 
Agregado, em % 77,60 81,00 

Traço (cimento: agregado) 3,50 4,30 
Consumo de cimento, em kg/m3 451 396 

 

Dos resultados, se têm em média um consumo de cimento de 396 kg/m3 para o caso 

mais desfavorável. Segundo gráfico apresentado por Mehta e Monteiro (2008), o 

consumo de cimento destas proporções é compatível a uma resistência do concreto 

entre 35 e 40 MPa. 

Na observação dos corpos de prova extraídos observou-se que o agregado graúdo 

apresentava um tamanho máximo de 20 mm, isto facilitou o adensamento e o 

adequado preenchimento das formas e dos espaços entre as armaduras. Pela 

observação dos corpos de prova extraídos e da própria obra em campo não há 

sinais de ninhos de concretagem ou concreto segregado, demonstrando que a 

mistura e o lançamento do concreto foram bem executados. 

Supõe-se que foram usados estes teores de cimento, para compensar a alta 

quantidade de água utilizada no amassamento, isto, baseado nos resultados do 

ensaio de porosidade. 
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5.2.4.9 Ensaio para a determinação do teor de cloretos 

Na realização dos ensaios foram utilizadas as normas: ASTM C 114:2007 e a ASTM 

C 1152:2004 na determinação de íons cloreto solúveis em água. A ASTM C 

114:2007 e a ASTM C 1218:2008 foram usadas na determinação de íons cloretos 

por potenciometria. 

Foi calculado o teor de cloretos referente apenas à massa de cimento. Para a 

determinação precisou-se de uma quantidade da amostra, previamente peneirada, 

logo se adicionou água quente e se agitou em agitador magnético para logo filtrar as 

amostras em papel de filtração, reservando o filtrado para a determinação de íons 

cloreto.  

Foram ensaiadas amostras da zona Z1 e da zona Z3 recolhidas previamente na 

forma de pó. O ensaio foi realizado nas instalações e sob direção do pessoal do IPT. 

A figura 5.43 mostra detalhes do desenvolvimento do ensaio. 

  

Figura 5.43 - Realização de ensaios de estimativa do teor de cloretos. 
 

Com os valores do teor de cimento dos concretos ensaiados (Tabela 5.32) foram 

recalculados os teores de íons cloreto e expressos em relação ao aglomerante 

conforme apresentado na Tabela 5.33. 

Tabela 5.33 - Determinação dos íons cloretos em relação ao teor de aglomerantes 

Determinações 
Resultados (%) 

Amostra Z1 Amostra Z3 

Íons cloreto (Cl-) no concreto < 0,02 < 0,02 
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A norma NBR 6118:1978 limita o teor de cloretos a 500 mg/l em relação à água de 

amassamento, ou 0,05% em relação à massa de cimento (HELENE, 1993). O teor 

de cloretos existentes no concreto ensaiado encontra-se menor do limite aceitável, 

descartando a despassivação das armaduras por cloretos,  

Da reconstituição do traço do concreto não foi possível concluir se houve uso de 

aditivos no concreto, portanto a presença de cloretos no concreto deve-se 

provavelmente á água de amassamento ou ao tipo de cimento utilizado, neste caso 

o CP II-E ou CP II-Z. Ressalta-se que a obra não está submetida a ambientes 

industriais ou marinhos. 

 

5.2.5 Comparação entre as grandezas medidas nos 

ensaios não destrutivos e semi-destrutivos 

Neste item foi feita uma comparação da resistência à compressão do concreto, a 

partir dos ensaios realizados em campo e em laboratório.  Esta análise visa também 

avaliar os métodos e critérios utilizados.  

 

5.2.5.1 Comparação dos resultados do ensaio de esclerometria e 

ultrassom realizado na estrutura e ensaio de compressão axial. 

Na tabela 5.34 são apresentadas as médias das grandezas obtidas dos ensaios 

realizados nas zonas Z1 e Z3. Esses ensaios foram realizados em campo e em 

laboratório.  

Tabela 5.34 - Comparação dos resultados, (Ensaios de campo e laboratório).  

Ensaio Resistência à compressão do concreto (fc) 

Esclerometria (MPa) Ultrassom (MPa) Compressão axial (MPa) 

Zona Z1 35,93 29,44 35,21 

Zona Z3 41,01 35,69 36,13 

Média 38,41 32,57 35,67 

 

A figura 5.44 apresenta graficamente os resultados da tabela 5.34. 



 
 

 

Figura 5.44 - Comparação de resultados dos ensaios  de esclerometria e 

Comparando os resultados entre ensaios, tem

de esclerometria é 2,9% maior do que o ensaio à compressão axial e o ensaio de 

ultrassom é 19,60% menor; na zona Z3 o resultado do ensaio de esclerometria é 

13,51% maior do que o resultado de compressão axial e o ensaio de 

1,23% menor.  

 Bungey e Millard (2006) indicam que ensaios de 

erros de até 20% quando comparados aos resultados dos ensaios de resistência 

compressão axial.   Desta forma, mesmo o resultado do ensaio de 

zona Z1, esta validado segundo a afirmação acima.

Fazendo a média dos resultados da tabela 5.34

apresentados na figura 5.45
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Desta forma, mesmo o resultado do ensaio de ultrassom na 

m-se os resultados 

Zona Z1

Zona Z3



 
 

Figura 5.45 - Média dos resultados dos ensaios  de esclerometria e 
na  estrutura e  a compressão axial. 

 

A análise da figura 5.

esclerometria é 7,68% maior ao resultado do ensaio de

resultado do ultrassom 

resultados, pode-se concluir que esses m

alternativa para a obtenção

 

 

5.2.5.2 Comparação 

esclerometria, 

corpos de prova.

É apresentada na tabela 5.3

compressão obtida a partir dos

esclerometria, ultrassom

tabelas 5.19, 5.21 e 5.23, respectivamente)
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Média dos resultados dos ensaios  de esclerometria e ultrassom
na  estrutura e  a compressão axial.  

lise da figura 5.45 conduz ás seguintes observações. 

esclerometria é 7,68% maior ao resultado do ensaio de compressão axial

 é 9,52% menor. Devido à pequena diferença entre os 

se concluir que esses métodos não-destrutivos são uma boa 

obtenção da resistência à compressão do concreto.

Comparação da resistência à compressão entre os ensaios de 

esclerometria, ultrassom e compressão axial

corpos de prova. 

na tabela 5.35 uma comparação dos valores da resistência à 

a partir dos corpos de prova através

ultrassom e compressão axial (já apresentados 

tabelas 5.19, 5.21 e 5.23, respectivamente).  

 

32.57

35.67

esclerometria ultrassom Compressão axial

Resistência à compressão (Mpa)
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ultrassom realizados 

s seguintes observações. O resultado de 

compressão axial, e o 

pequena diferença entre os 

destrutivos são uma boa 

da resistência à compressão do concreto. 

resistência à compressão entre os ensaios de 

e compressão axial realizados nos 

dos valores da resistência à 

corpos de prova através dos ensaios de 

sentados separadamente nas 

Compressão axial



 
 

Tabela 5.35 - Comparação dos resultados dos ensaios realizados nos corpos de prova

Corpo de 

prova Esclerometria

fc (MPa) 

Z1-1 33,19 

Z1-2 31,24 

Z1-3 30,56 

Z1-4 30,56 

Z3-1 32,51 

Z3-2 33,42 

Z3-3 31,75 

Média 31,89 

D. Padrão 1,183 

C. Variação 3,70% 

 

Conforme a recomendação da norma ACI 228.1R (1986)

comparados no intuito de obter uma melhor avaliação 

do concreto. Verificou-se

valor recomendado pela norma 

Millard (2006). 

São comparados graficamente, conforme mostrado na 

ensaios realizados nos corpos de prova extraídos para a determinação da 

resistência à compressão do concreto.

Figura 5.46 - comparação da resistência à compressão de ensaios nos corpos de prova.
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Comparação dos resultados dos ensaios realizados nos corpos de prova

Resistência à compressão do concreto (fc) 

Esclerometria Ultrassom 

Média (MPa) fc (MPa) Média (MPa) fc (MPa)

31,39 

35,66 

32,45 

32,73

29,53 33,37

28,91 37,47

35,71 37,26

32,56 

30,35 

32,80 

38,26

35,07 

32,99 34,00

- 

32,60 

- 

35,52

2,98 2,41

9,15% 6,79%

Conforme a recomendação da norma ACI 228.1R (1986), estes resultados foram 

comparados no intuito de obter uma melhor avaliação da resistência à compressão 

se um coeficiente de variação de 9,15%, 

valor recomendado pela norma BS 1881: Part 202 (1986) e pelo critério de B

São comparados graficamente, conforme mostrado na figura 5.46

ensaios realizados nos corpos de prova extraídos para a determinação da 

resistência à compressão do concreto. 

comparação da resistência à compressão de ensaios nos corpos de prova.

32.45

35.21

32.56 32.8

36.13

esclerometria ultrassom Compressão axial

Resistência à compressão (MPa)
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Comparação dos resultados dos ensaios realizados nos corpos de prova. 

Compressão axial 

(MPa) Média (MPa) 

32,73 

35,21 
33,37 

37,47 

37,26 

38,26 

36,13 – 

34,00 

35,52 

- 2,41 

6,79% 

estes resultados foram 

da resistência à compressão 

de 9,15%, menor que 10%, 

e pelo critério de Bungey e 

46, os resultados dos 

ensaios realizados nos corpos de prova extraídos para a determinação da 

 

comparação da resistência à compressão de ensaios nos corpos de prova. 

Zona Z1

Zona Z3



 
 

Na comparação dos métodos de ensaio

ensaio de compressão axial

verificou-se que a resistência

esclerometria foi 12,17% 

ensaio de ultrassom, este percentual foi de

 Já para o caso dos resultados da resistência do concreto da zona Z3, 

obtidos a partir dos ensaio

10,96% e 10,15% menor

Os resultados mostram convergência entre os ensaios, embora este

naturezas diferentes. Estes resultados 

respectivas médias no gráfico da figura 5.47

Figura 5.47 - Média dos resultados da resistência 

Considerando os ensaios na sua totalidade no intuito de avaliar o concreto da 

estrutura, se têm a média dos 

figura 5.47. Comparando os resultados com o do ensaio de 

mostra-se que o resultado do ensaio d

resultado do ensaio de 

8,96% menor que o resultado

ensaios não foram observada

31.98
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os métodos de ensaio utilizados, tomando como referência o 

compressão axial, e considerando os resultados somente da zona Z1, 

resistência à compressão do concreto obtida pelo ensaio de 

% menor ao resultado do ensaio de compressão axial

, este percentual foi de 8,50%. 

ara o caso dos resultados da resistência do concreto da zona Z3, 

ensaios de esclerometria e ultrassom foram, respectivamente,

res ao verificado no ensaio de compressão axial

Os resultados mostram convergência entre os ensaios, embora este

stes resultados são satisfatoriamente representados por suas 

médias no gráfico da figura 5.47. 

Média dos resultados da resistência à compressão de ensaios realizados 
nos corpo de prova. 

ensaios na sua totalidade no intuito de avaliar o concreto da 

média dos resultados da resistência à compressão

Comparando os resultados com o do ensaio de 

o resultado do ensaio de esclerometria é 11,

 compressão axial. O resultado do ensaio de 

o resultado do ensaio de compressão axial. Nos resultados destes 

não foram observadas grandes variações entre si, 

32.63 35.67

esclerometria ultrassom Compressão axial

Resistência à compressão (MPa)
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, tomando como referência o 

somente da zona Z1, 

compressão do concreto obtida pelo ensaio de 

compressão axial. Para o 

ara o caso dos resultados da resistência do concreto da zona Z3, os valores 

foram, respectivamente, 

compressão axial.  

Os resultados mostram convergência entre os ensaios, embora estes sejam de 

são satisfatoriamente representados por suas 

 

compressão de ensaios realizados 

ensaios na sua totalidade no intuito de avaliar o concreto da 

compressão, mostrada na 

Comparando os resultados com o do ensaio de compressão axial, 

11,38% menor que o 

resultado do ensaio de ultrassom é 

os resultados destes 

 das quais também 

Compressão axial



 
 

podemos concluir que estes resultados seriam

do restante da estrutura. 

A partir do resumo dos resultad

laboratório, apresentados nas tabelas 5.34 e 5.35

média do concreto mais baixa 

Conforme a norma NBR 6118:2007, 

estimada aos 28 dias a partir de resultados obtidos 8 anos depois ob

resistência de 28,70 MPa. 

confirmando assim que durante a execução da obra foram

de projeto em relação à resistência do concreto

Portanto, Conclui-se também que 

na caracterização mecânica do concreto

 

5.2.5.3 Comparação dos resultados dos ensaios de esclerometria e 

ultrassom

Tomando como referência as

resistência a compressão

ultrassom, no intuito de estimar

na estrutura e nos corpos de prova. 

 

Figura 5.48 - Comparação dos resultados de esclerometria e 
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podemos concluir que estes resultados seriam também uma representação ra

do restante da estrutura.  

o resumo dos resultados dos ensaios realizados tanto em campo como em 

apresentados nas tabelas 5.34 e 5.35, observa-se que

média do concreto mais baixa obtida pelo ensaio de esclerometria, 

Conforme a norma NBR 6118:2007, expressando este valor numa resistência média 

estimada aos 28 dias a partir de resultados obtidos 8 anos depois ob

resistência de 28,70 MPa. Este valor estimado é superior ao sugerido em projeto, 

e durante a execução da obra foram atendidas

resistência do concreto. 

se também que os usos destes métodos de ensaio são

na caracterização mecânica do concreto. 

Comparação dos resultados dos ensaios de esclerometria e 

ultrassom, realizados em campo e nos corpos de prova

ncia as tabelas 5.34 e 5.35, comparam-se

resistência a compressão (média aritmética), obtidos dos ensaios de esclerometria e 

estimar as diferenças existentes entre os

na estrutura e nos corpos de prova. Tais resultados são apresentados

Comparação dos resultados de esclerometria e ultrassom

38.41

35.69

31.98

32.63

Esclerometria Ultrassom

Estrutura
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também uma representação razoável 

dos ensaios realizados tanto em campo como em 

se que a resistência 

pelo ensaio de esclerometria, foi de 31,69 MPa. 

este valor numa resistência média 

estimada aos 28 dias a partir de resultados obtidos 8 anos depois obteve-se uma 

superior ao sugerido em projeto, 

atendidas as exigências 

usos destes métodos de ensaio são confiáveis 

Comparação dos resultados dos ensaios de esclerometria e 

, realizados em campo e nos corpos de prova 

se os resultados da 

obtidos dos ensaios de esclerometria e 

entre os ensaios realizados 

resultados são apresentados na figura 5.48. 

 

ultrassom. 

Estrutura

Corpos de prova
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Comparando-se as resistências médias obtidas do ensaio de esclerometria, e o 

ensaio de ultrassom realizado na zona Z3, realizados na estrutura e nos corpos de 

prova, verificou-se que o resultado do ensaio de esclerometria realizado em campo 

foi 20,45% superior ao realizado nos corpos de prova. Provavelmente, um dos 

fatores relacionados a esta diferencia à carbonatação do concreto que foi verificada 

durante a campanha de ensaios in loco. Já para o ensaio de ultrassom a diferença 

foi de 9,50%. Ressalta-se que, devido à influência das armaduras, esperava-se uma 

resistência média maior no ensaio in loco, caso seja considerado concreto com 

mesmas propriedades. No entanto, deve-se lembrar que no ensaio em campo, em 

algumas das regiões verificadas (Z1), havia fissuras visíveis entre o percurso da 

onda ultra-sônica, o que pode ter acarretado resultados inferiores. 

De uma maneira geral, é razoável considerar que a carbonatação seja o principal 

fator que justifica as diferenças entre os ensaios de esclerometria e ultrassom.  Tal 

hipótese pode ser reforçada quando se analisam os resultados médios desses dois 

ensaios realizados somente nos corpos de prova, onde se verificou uma diferencia 

de 2,22% na resistência do concreto medido com o ensaio de esclerometria em 

relação ao de ultrassom, o que valida o uso destes métodos de ensaio na 

caracterização da resistência a compressão do concreto da estrutura. 

 

5.2.6 Comparação dos resultados do estudo de caso 

Após a realização da inspeção visual detalhada e aplicação dos métodos de ensaio 

na ponte sobre o Rio Jaguari. Mostra-se a continuação na tabela 5.36 a comparação 

dos resultados obtidos do estudo de caso para a elaboração do diagnóstico e 

conseqüente avaliação da estrutura. 
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Tabela 5.36 - Comparação dos resultados do estudo de caso 
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Foi apresentado na tabela 5.36 um quadro resumo comparativo dos resultados do 

estudo de caso, neste item foi feito uma síntese qualitativa destes resultados, para 

deste modo concluir o estudo de caso. 

5.3 Síntese dos resultados e conclusão do estudo de caso 

A obra esteve exposta ao ambiente por um pouco menos de 10 anos, registrando-se 

regiões com lixiviações leves no fundo da laje nos tramos intermediários. Algumas 

fissuras na pavimentação devem-se à fase construtiva da obra, função de juntas mal 

posicionadas e não tratadas. Poucas fissuras nas lajes laterais em balanço, porém 

com manifestação de pequenas áreas lixiviadas; os elementos mais expostos às 

intempéries, como as faces externas das vigas longarinas V1 e V2, guarda-rodas de 

concreto, das laterais da obra (montante e jusante), apresentam-se aparentes e 

desprotegidas estando submetidas a ciclos de molhagem e secagem, podendo, a 

médio / longo prazo, haver redução do pH do concreto exposto e comprometimento 

de sua durabilidade. 

A norma NBR 6118:2007, na tabela 6.1, classifica a agressividade ambiental em 

quatro itens: fraca, moderada, forte e muito forte; a obra, escopo deste trabalho de 

pesquisa, encontra-se localizada num ambiente rural, o que corresponderia a uma 

agressividade fraca, tipo I, e um risco de deterioração insignificante.  

Ressalta-se que nas vigas longarinas V1 e V2, entre as TR13 e TR14, existem 

juntas do processo de construção, na revisão do projeto estas juntas não figuram no 

projeto, por tanto estas juntas foram feitas fora do projeto. Na inspeção em campo 

constatou-se presença de fissuras na zona da junta, podendo gerar danos num 

futuro próximo.  

Verificou-se também pouca ou nenhuma manutenção nos aparelhos de apoio e 

juntas de dilatação. A deterioração destas últimas permite a infiltração de água e 

outros materiais em determinados pontos da estrutura. Os problemas patológicos 

existentes e diagnosticados na estrutura devem ser avaliados de imediato e os 

reparos necessários devem ser aplicados, evitando o aumento dos danos, porém 

maior gasto financeiro. 
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Pela realização do ensaio de pacometria, houve a constatação do cobrimento das 

armaduras, estas cumprem 90% as especificações do projeto nas zonas analisadas. 

O que evidencia mesmo para a estrutura um bom atendimento às especificações 

durante o processo construtivo quanto à adequada posição das armaduras. 

No ensaio de ultrassom verificou-se a presença de fissuras nas zonas analisadas, 

aliás, concreto de qualidade ótima, bem compactada descartando toda possibilidade 

de presença de bicheiras e ninhos de concretagem.  

A determinação do coeficiente de carbonatação assim como a estimativa da vida útil, 

constituiu-se em um parâmetro confiável e de fundamental importância nos estudos 

da durabilidade. Para a estimativa foi necessário serem realizados ensaios de 

carbonatação em vários pontos da estrutura. 

Do ensaio de porosidade e absorção de água, conclui-se ter um concreto de 

qualidade normal que mostra concreto poroso e permeável, portanto, probabilidade 

de difusão de agentes agressivos à integridade da armadura. 

Já para o ensaio de resistividade elétrica, ficou clara a probabilidade de corrosão 

das armaduras por ter um concreto poroso e permeável, porém fica evidente a 

proteção da obra em médio prazo. Ressaltando que nenhum dos elementos 

analisados apresentava impermeabilização das faces expostas. 

Os resultados dos métodos de ensaio não destrutivos e semi-destrutivos, utilizados 

na avaliação do concreto da estrutura, seriam de pouca utilidade sem os critérios de 

avaliação utilizados. Os resultados ao serem comparados com estes critérios, são 

avaliados e permite determinar o tipo de qualidade do concreto, a melhor escolha 

destes critérios de avaliação assim das equações matemáticas apropriadas, 

resultaram numa boa avaliação do concreto que esta sendo ensaiado. 

 

Os resultados dos ensaios realizados nos corpos de prova extraídos da estrutura, 

constituem uma ferramenta muito útil na confirmação do padrão de resultados 

obtidos de ensaios realizados na estrutura, assim como permitiu a comparação entre 

ensaios não destrutivos e semi-destrutivos. Contudo estes resultados limitam-se 

apenas aos locais de ensaio. 
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Na avaliação da ponte sobre o rio Jaguari foi demonstrada a eficácia da integração 

da inspeção visual e o uso de métodos de ensaio, para mostrar a real situação da 

estrutura. Esta integração permitiu garantir a veracidade das informações obtidas na 

inspeção visual assim como apresentar a condição atual das propriedades internas e 

aspectos de durabilidade do concreto. 

Portanto é possível concluir depois de aplicada a alternativa de avaliação de pontes 

de concreto apresentada nesta dissertação, que a ponte sobre o rio Jaguari em toda 

a sua extensão, se encontra em boas condições de conservação, estruturais, 

funcionais e de durabilidade, mesmo sendo encontradas algumas anomalias. 

Devendo apenas receber pequenas intervenções reparadoras. 

Por último devem-se programar inspeções visuais rotineiras e periódicas, fazendo os 

reparos necessários dos danos e deficiências encontrados. Na realização deste 

trabalho não houve transtorno para os usuários e, por serem ensaios não destrutivos 

e semi-destrutivos os elementos estruturais ensaiados continuam no mesmo estado 

anterior à inspeção. 

 

5.3.1 Diagnóstico 

5.3.1.1 Avaliação do Desempenho Estrutural 

As observações de campo e os resultados dos ensaios indicaram o seguinte: 

Obra em bom estado, superestrutura com bom comportamento estrutural, sem 

deformações visíveis do tabuleiro. Há alguns danos, mas não há sinais de que 

estejam gerando insuficiência estrutural, há fissuras registradas na pista, devido a 

juntas de concretagem na laje do pavimento, há fissuras nas vigas longarinas de 

flexão e retração hidráulica. 

Sendo a resistência a compressão do concreto a propriedade que mais se destaca 

por refletir o seu comportamento mecânico, foi estimada a partir dos métodos de 

ensaio utilizado, tais como esclerometria, ultrassom (ambos realizados tanto em 

campo como em laboratório) compressão axial e reconstituição do traço de concreto. 

Estes métodos mostraram que a resistência a compressão do concreto é superior a 
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resistência característica do concreto utilizada nos cálculos de projeto, superando 

deste modo as expectativas esperadas.  

Estes ensaios mostraram também a homogeneidade do concreto nos locais de 

ensaio. Com respeito à qualidade do concreto, os ensaios de porosidade, absorção 

de água, absorção capilar, umidade de equilíbrio mostraram um concreto de 

qualidade entre normal e deficiente, poroso, permeável e susceptível a ataques 

externos. 

5.3.1.2 Avaliação do desempenho funcional 

Taludes sob a projeção da obra, protegidos com pedra argamassada, 

aparentemente compactos no encontro São Paulo e plataformas escalonadas no 

encontro Belo Horizonte, a proteção atingia regiões próximas a margem do rio. Não 

foram registradas erosões no talude sob a projeção da obra; 

Na pavimentação asfáltica, registraram-se fissuras, estas permitem escorrimentos de 

águas pluviais, as quais têm contato direto com as superfícies inferiores das lajes, 

vigas transversinas, travessa e vigas longarinas, deixando manchas de umidades, 

lixiviação e manchas com produtos carbonatados;  

5.3.1.3 Avaliação do desempenho de durabilidade 

Na vistoria realizada em julho de 2010, registraram-se fissuras no pavimento 

asfáltico devido a juntas de concretagem na laje, fissuras nas vigas longarinas sob 

projeção das fissuras da laje da estrutura, as infiltrações de águas pluviais pelas 

juntas da laje para as vigas longarinas, caracteriza-se uma situação preocupante, 

pois podem corroer a armadura das vigas longarinas; caso ocorra a corrosão do 

reforço, poderá haver a ruptura localizada das vigas longarinas. 

Não foram registradas áreas com armaduras expostas decorrentes da insuficiente 

camada do concreto de cobrimento das armaduras, que possam causar problemas 

de durabilidade. O ensaio de carbonatação mostrou um forte avanço da frente de 

carbonatação do concreto, com a significativa probabilidade de despassivação das 

armaduras num prazo de 10 anos. 
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No que diz respeito aos ensaios de durabilidade, pacometria, carbonatação, 

resistividade elétrica e teor de cloretos, mostraram um concreto poroso, permeável, 

porém um concreto de qualidade normal próximo a deficiente nos locais ensaiados, 

o que permite a probabilidade de ter problemas de corrosão na estrutura. 

Finalizando o ensaio de carbonatação mostro a heterogeneidade do concreto ao 

longo da estrutura. 

 

5.3.2 Prognóstico 

As fissuras nas vigas longarinas de flexão e retração hidráulica não precisam 

receber tratamento de injeção com resina epóxi, por serem elas menores a  0,30 

mm; elas podem ser tratadas apenas com tinta ou verniz evitando ingresso de 

agentes deteriorantes às peças estruturais, que prejudicam a durabilidade do 

concreto em longo prazo. 

No referente ao desempenho de durabilidade da estrutura, revendo o avanço da 

carbonatação do concreto e futura despassivação das armaduras, que podem 

comprometer em longo prazo, a durabilidade da estrutura. As seguintes regiões: 

guarda-rodas (faces internas e externas), face inferior das lajes laterais em balanço, 

fundo e faces externas das vigas longarinas V1 e V2.  Recomenda-se que sejam 

lavadas com hidrojateamento e recebam tratamento de proteção superficial, pintadas 

com tinta acrílica ou verniz.  

Recomenda-se a colmatação das trincas registradas no pavimento flexível assim 

como a vedação das juntas de concretagem existentes na laje, utilizando-se perfis 

expansíveis e selantes elásticos do tipo Mastique evitando-se a contínua percolação 

de águas pluviais, que acabam comprometendo a durabilidade dos elementos 

estruturais da superestrutura. 

Recomenda-se a troca dos aparelhos de apoio a cada 10 anos, descartando a 

possibilidade de atrito da superestrutura com a mesoestrutura. 
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CAPÍTULO 6  

 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

 

Neste capitulo serão apresentadas conclusões a respeito de temas ligados à 

inspeção e à avaliação de pontes de concreto, que foram discutidos no decorrer 

desta dissertação. Elas são sintetizadas neste capítulo por constituírem um 

componente de grande importância, levando a uma compreensão mais clara dos 

procedimentos que devem ser seguidos para a inspeção e avaliação de pontes de 

concreto. 

 

6.1 Considerações finais 

Foi exposto detalhadamente ao longo desta dissertação o trabalho realizado e os 

objetivos principais. Considera-se que os objetivos deste trabalho foram alcançados, 

uma vez que os resultados apresentados comprovam o potencial e a confiabilidade 

da utilização dos métodos de ensaio não destrutivos e semi-destrutivos na avaliação 

de estruturas. Isso foi demonstrado no caso particular da ponte sobre o rio Jaguari 

localizada no km 946+300, da BR 381 – Rodovia Fernão Dias. O estudo do tema, 

realizada a partir da pesquisa bibliográfica, possibilitou conhecer algumas das 

práticas mais empregadas para o sucesso deste tipo de investigação. Esses 

conhecimentos científicos podem auxiliar na composição de planos de ações para 

avaliação da integridade estrutural de pontes de concreto. 

No que se refere ao estudo de caso, pode-se concluir que os dados qualitativos 

estão baseados na inspeção visual, no estudo dos materiais e dos componentes 

estruturais, no comportamento da estrutura em serviço, nos padrões de fissuração 

existentes, incompatibilidades com o projeto estrutural, e no histórico da estrutura. Já 

os dados quantitativos foram baseados nos ensaios não destrutivos e semi-

destrutivos, tanto em campo como em laboratório. Essas metodologias se fizeram 
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essenciais para a avaliação estrutural da ponte, já que permitem uma maior 

confiabilidade nos dados levantados. Desta forma, a utilização de métodos de 

ensaios constitui-se em uma ferramenta bastante útil na avaliação de pontes de 

concreto integrada à inspeção visual. 

Os ensaios realizados tiveram a intenção de fornecer um diagnóstico real da ponte 

sobre o rio Jaguari, assim como testar a aplicação de métodos sugeridos para 

inspecionar e avaliar a capacidade estrutural de pontes de concreto. Foram 

analisadas as dificuldades e sucessos obtidos na sua execução, pois não se dispõe 

de procedimentos experimentais consagrados para sua aplicação. 

As conclusões deste trabalho são resumidamente apresentadas a seguir: 

Durante as inspeções realizadas, os problemas patológicos encontrados foram 

classificados em três tipos: os que afetam as condições estruturais, os que afetam 

as condições funcionais e os que afetam as condições de durabilidade. A partir daí, 

torna-se necessário a adoção de medidas que contemplem: vistorias periódicas, 

planejamento para os serviços de manutenção e recuperação. 

Com referência aos trabalhos de inspeção, deve ser levado em consideração que a 

qualificação dos profissionais envolvidos é fator primordial para o sucesso da 

avaliação da estrutura. A equipe de engenheiros e técnicos precisa ter 

conhecimentos necessários para que se possa assim garantir a qualidade da 

avaliação. É fundamental o conhecimento dos mecanismos de deterioração do 

concreto, assim como das manifestações patológicas tais como ataque de cloretos, 

carbonatação, eflorescências, fissuras, corrosão de modo geral e deformações 

aparentes. Deve-se também ter muita atenção quanto aos fatores que influenciam a 

durabilidade da estrutura, tais como a presença de substancias deletérias contidas 

no meio ambiente e outras ações da natureza em contato direto por grandes 

períodos de tempo. 

Uma avaliação completa de uma estrutura de concreto considera aspectos tanto de 

durabilidade quanto de resistência e estabilidade. Foi demonstrada a eficácia dos 

ensaios de esclerometria e ultrassom em avaliar a resistência do concreto obtendo-

se resultados semelhantes aos resultados do ensaio de compressão axial. Portanto, 
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o uso desses métodos de ensaios não destrutivos pode ser considerado como uma 

alternativa na avaliação da resistência e estabilidade de estruturas de concreto. 

Alguns dos ensaios realizados neste trabalho medem parâmetros relacionados com 

a durabilidade do concreto armado. São exemplos desses parâmetros a 

compacidade, as condições da armadura, a carbonatação, a resistividade, a 

porosidade, e a absorção de água. A presença de agentes agressivos ao concreto e 

o seu transporte da atmosfera para o interior do concreto são elementos essenciais 

para o inicio de diversos processos de degradação. 

É de importância vital o cuidado na preparação dos corpos de prova extraídos. O 

capeamento destes influencia no resultado do ensaio á compressão axial. A 

influência que os próprios materiais que conformam o concreto e outros agentes 

exercem nos ensaios, somados à incerteza da mão de obra que manipula estes 

ensaios contribui para obtenção de resultados não coerentes. Os avanços na 

tecnologia do concreto devem vir acompanhados da qualificação da mão de obra 

que executa estes ensaios.  

Os ensaios mais expeditos foram absorção capilar e carbonatação, já que os 

ensaios de ultrassom, esclerometria, pacometria, compressão axial, resistividade 

elétrica, absorção de água e porosidade entre outros, necessitam equipamentos 

especiais, bem como possuem elevados custos de aquisição. 

É de fundamental importância que o cadastro das pontes seja alimentado com o 

máximo de dados. Os resultados deste trabalho servirão como informação adicional 

ao histórico da ponte. Essas informações contribuem para a tomada de decisões em 

um sistema de gestão de pontes, permitindo que se possam identificar de forma 

mais precisa situações indesejáveis nos aspectos de segurança estrutural e de 

durabilidade ao longo do tempo. 

Ao projetar e construir uma ponte, é necessário considerar a incidência muito 

elevada de acidentes. Sendo assim, deve ser dado maior rigor ao projeto, à escolha 

dos materiais, à execução e à conservação. Os seguintes aspectos devem ser 

observados: na construção, seguir os projetos estabelecidos e as precauções usuais 

como as relativas à dosagem e à vibração do concreto; cuidado especial quanto à 

posição correta das armaduras; observar o cobrimento do concreto adequado para 
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proteção da armadura; realizar a cura do concreto adequadamente para evitar 

fissuras por retração; evitar acúmulo de água de chuva (represamento), que implica 

sobrecarga não prevista em projeto; uso e ocupação devem estar de acordo com o 

previsto em projeto.  

A NBR6118: 2007 aborda o tema da durabilidade-vida útil como uma forma de 

melhoria da qualidade das construções. Desta forma, é necessária uma ação por 

parte dos órgãos financiadores de construções, órgãos fiscalizadores, associação de 

engenheiros e construtores, no sentido de programar procedimentos de controle e 

de avaliação que poderiam seguir a filosofia apresentada neste trabalho. 

 

6.2 Sugestões para a continuidade deste trabalho 

Na sequência da investigação da avaliação de obras de arte e no desenvolvimento 

do estudo de caso, verificou-se que ainda há uma vasta área de trabalho a 

desenvolver. 

Em relação ao uso de métodos de ensaio, recomenda-se a realização de maior 

número de ensaios em distintos elementos da estrutura, assim como a extração de 

um maior número de corpos de prova. Estes descartam ou confirmam a 

heterogeneidade do concreto ao longo da estrutura, dando assim maior respaldo a 

conclusão inerente à constituição da ponte como um todo. 

Sugere-se a elaboração de um manual que sintetize os procedimentos de inspeção 

e avaliação de pontes, não apenas através da inspeção visual, mas também pelo 

uso de métodos de ensaio. Obtendo-se, dessa forma, uma guia pratica de como 

executar uma avaliação completa de uma estrutura, que contemple aspectos tanto 

de durabilidade quanto de resistência e estabilidade das estruturas, facilitando o 

acesso a essas informações, não só do meio técnico, mas também daqueles que 

executam na prática serviços de inspeção e avaliação de estruturas de concreto. 

Sugere-se a criação de um banco de dados em nível nacional e, que esse cadastro 

seja alimentado com o máximo de dados do patrimônio existente de obras de arte, 

para que o acompanhamento do seu comportamento ao longo do tempo possa 
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identificar indícios de situações indesejáveis nos aspectos de segurança estrutural, 

de trafego e de durabilidade. 

Sugere-se também a inclusão da utilização de métodos não destrutivos ou semi-

destrutivos de ensaio nas normas nacionais referentes à inspeção de pontes de 

concreto, como uma alternativa na avaliação de sua  integridade, como aliás já vem 

ocorrendo em outros países. 
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