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Resumo 

 

O presente trabalho apresenta o reforço do tabuleiro de uma ponte para caminhão fora 

de estrada. O reforço foi executado através do aumento de espessura da laje e das 

dimensões da seção transversal das longarinas e transversinas. O projeto original 

consistia de dois tabuleiros paralelos que foram interligados através da laje e 

transversinas. Não foi utilizado nenhum aditivo químico para promover a ligação entre 

o concreto existente e o concreto de reforço. O reforço foi executado há mais de 15 

anos, tendo tido bom desempenho até a presente data. 
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Introdução 

 

Este trabalho apresenta o reforço do tabuleiro e uma ponte para caminhão fora de 

estrada cuja superestrutura era constituída de dois tabuleiros em concreto armado, 

independentes.. A Fig. 1 exibe foto tomada em 2001, onde se vê a face superior de um 

dos tabuleiros. 

 

 

Figura 1 – Vista superior de um dos tabuleiros. Foto tomada em 2001. 
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A ponte tem três tramos, sendo o vão central de 22 metros e os extremos de 13 metros, 

totalizando 48 metros de comprimento. Cada tabuleiro tinha 10 metros de largura, e era 

constituído de três longarinas, sete transversinas intermediárias, quatro transversinas de 

apoio e laje superior com balanços e guarda-rodas. Os tabuleiros eram separados por uma 

junta seca, conforme indicado na Figura 2 

 

Figura 2 – Vista inferior do tabuleiro antes do reforço. Vê-se, á esquerda, junta 

seca entre os dois tabuleiros da ponte. Foto tomada em 2001. 
 

A ponte foi projetada em 1991 para tráfego em cada tabuleiro de caminhão CAT 777 (carga 

total de 1.647 kN e carga útil de 908 kN). Foi reforçada alguns anos mais tarde para 

tráfego de caminhões mais pesados. 

 

Reforço do tabuleiro 

 

A ponte passou por reforma e reforço estrutural no ano de 2003 de maneira a permitir o 

tráfego de caminhões 785C (peso bruto 2.495 kN, carga útil de 1430 kN) trafegando em mão 

dupla ou de Trem Tipo TB-45 (NBR 7188, 2013) trafegando em duas pistas laterais com 

um caminhão CAT-789C (peso bruto de 3175 kN, carga útil de 1960 kN) trafegando na 

pista central. Os tabuleiros foram interligados e as seções transversais das longarinas 

foram aumentadas de 35x210, para 55x270 nas regiões entre apoios, e das transversinas 

de 35x145, para 55x175. A espessura da laje, entre longarinas, teve sua espessura média 

aumentada de 32 para 67 cm. 



 

 

As alas e balanços internos foram demolidos e os aparelhos de apoio substituídos. Na 

Fig. 3 está indicado esquematicamente uma seção transversal do tabuleiro, antes e após 

a execução do reforço. 

 

 
Figura 3 – Seção transversal do tabuleiro antes do reforço. 

 

 
Figura 4 – Seção transversal do tabuleiro após o reforço. 

 

A forma do tabuleiro com as indicações das dimensões das seções reforçadas das 

longarinas, transversinas e laje está indicada nas Figs. 5 a 7. 

 

 
Figura 5 – Planta do Tabuleiro reforçado 

 



 

 

 
Figura 6 – Forma do tabuleiro reforçado - Corte A-A (Ver Fig.5) 

 

 
Figura 7 – Detalhe 1 (Ver Fig. 6) 

 



 

 

 
Figura 7 – Forma do tabuleiro reforçado - Corte B-B (Ver Fig.5) 

 

Após o reforço das fundações, foi executado o reforço das longarinas, transversinas e 

laje do tabuleiro. Todas as superfícies de concreto existentes que entrariam em contato 

com o concreto de reforço foram apicoadas, limpas e saturadas com água, sem 

empoçamento, antes da concretagem. A Fig. 8 exibe a face superior do tabuleiro depois 

de reforçado e a Fig. 9 a face inferior. 

 

 
Figura 8 – Vista superior do tabuleiro da ponte reforçada. Foto tomada em 

2016. 



 

 

 

 
 

Figura 9 – Vista inferior do tabuleiro da ponte reforçada. Vê-se trecho de 

transversinas interligando os tabuleiros. Foto tomada em 2016. 

 

As Figs. 10 e 11 exibem a ponte em uso. Essa fotos foram tomadas em 2016. 

 

 
 

Figura 10 – Vista superior de meio tabuleiro. Foto tomada em 2016. 



 

 

 

 
Figura 11 – Caminhão CAT-785C trafegando sobre a ponte. Foto tomada em 

2016. 

 

Para montagem dos estribos de reforço das longarinas foram executados furos verticais 

na laje do tabuleiro. Nas transversinas os estribos foram fixados próximo á face 

superior, com furação e adesivo, de maneira a mantê-las desligadas da laje do tabuleiro. 

A fixação da armadura de reforço nos furos foi feita utilizando-se sikadur-32. 

Para dimensionamento dos elementos estruturais da ponte foi considerada interação 

total entre o concreto existente e o concreto de reforço. Nas Figs. 12 a 14 são exibidas 

armaduras de reforço típicas das longarinas e transversinas. 

 

 
Figura 12 – Armadura típica de reforço do tabuleiro. 

 



 

 

 
Figura 13 – Armadura típica de reforço das transversina. 

 

 
Figura 14 – Armadura típica de reforço das de longarina no trecho sobre os 

apoios centrais. 

 



 

 

 
Figura 15 – Armadura de reforço típica de longarina na região entre apoios. 

 

Conclusão 

 

Ao longo dos últimos quinze anos a ponte vem sendo utilizada para o tráfego de 

caminhão fora de estrada CAT-785C em mão dupla. Vistoria realizada em 2016 

comprovou que a estrutura reforçada tem se comportado adequadamente, o que 

demonstra a eficiência do reforço executado. 
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