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Resumo 

 
As pontes brasileiras possuem grande deficiência na sua manutenção, 
realizadas, ao longo de sua vida útil nenhum programa
órgãos gestores das rodovias federais somente 
Especiais se a mesma estiver 
capacidade da via for insuficiente e
trabalho apresenta um estudo de caso 
rodovia federal BR-414/GO, à capacidade da via através do alargamento da estrutura
estrutura existente possui 8,30m 
uma passarela para pedestres. Dentre os problemas apresentados 
final que,com a finalidade 
novas linhas de pilares e consequentemente 
estrutura, tais como: super, meso e infraestrutura. 
reforçadadevidoàs novas cargas, bem como para o trem tipo de norma com o respectivo 
coeficiente de impacto. 

 
Palavras-chave 
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Introdução  
 
Para o trabalho apresentado 
principal existente (longarina), pertencente à superestrutura
realizadas no projeto de reforço e alargamento da ponte sobre o Rio Maranhão e que 
tiveram impacto na super, meso e infraestrutura. Esse apontamento é feito considerando 
que para este tipo de projeto
gabarito da via com a inclusão de uma passarela de pedestres para atender a população 
da região, implicaria uma mudança em toda a estrutura e 
adequação da ponte ao trem
necessário outras análise, sendo enfim abordada
 
Assim dentre todas as análises feitas no projeto de reforço e alargamento da ponte sobre 
o Rio Maranhão e que tiveram impacto na super, meso e infraestrutura; para este 
trabalho será dado destaque na análise dos esforços de flexão da viga principal existente 
(longarina), pertencente à superestrutura
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brasileiras possuem grande deficiência na sua manutenção, 
e sua vida útil nenhum programa de manutenção periódica. Os 

órgãos gestores das rodovias federais somente realizam intervenções na
estiver em um nível crítico na sua vida útil, 

for insuficiente e identificada a necessidade de alargamento.
um estudo de caso para readequar a ponte sobre o Rio Maranhão, na 
414/GO, à capacidade da via através do alargamento da estrutura

8,30m de largura e será alargada para 14,30m com inclusão de 
uma passarela para pedestres. Dentre os problemas apresentados destaca

 de evitar balanços exagerados,optou-se pela
ilares e consequentemente de todos os elementos novos de uma 

tais como: super, meso e infraestrutura. A estrutura existente 
s novas cargas, bem como para o trem tipo de norma com o respectivo 

Pontes; Concreto; Reforço; Alargamento; Trem-tipo. 

apresentado será dado destaque a análise dos esforços de flexão da viga 
principal existente (longarina), pertencente à superestrutura, dentre as análises 
realizadas no projeto de reforço e alargamento da ponte sobre o Rio Maranhão e que 
tiveram impacto na super, meso e infraestrutura. Esse apontamento é feito considerando 
que para este tipo de projeto, que se refere ao alargamento da obra para adequação ao 
gabarito da via com a inclusão de uma passarela de pedestres para atender a população 

uma mudança em toda a estrutura e seria propício também a 
adequação da ponte ao trem-tipo da norma de cargas móveis vigente
necessário outras análise, sendo enfim abordadaapenas uma delas.  

Assim dentre todas as análises feitas no projeto de reforço e alargamento da ponte sobre 
o Rio Maranhão e que tiveram impacto na super, meso e infraestrutura; para este 

erá dado destaque na análise dos esforços de flexão da viga principal existente 
pertencente à superestrutura. 
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brasileiras possuem grande deficiência na sua manutenção, não sendo 
de manutenção periódica. Os 

nas Obras de Arte 
 ou, se devido à 

necessidade de alargamento.Este 
para readequar a ponte sobre o Rio Maranhão, na 

414/GO, à capacidade da via através do alargamento da estrutura.A 
0m com inclusão de 
destaca-sea largura 

se pela criação de duas 
todos os elementos novos de uma 

existente também foi 
s novas cargas, bem como para o trem tipo de norma com o respectivo 

análise dos esforços de flexão da viga 
, dentre as análises 

realizadas no projeto de reforço e alargamento da ponte sobre o Rio Maranhão e que 
tiveram impacto na super, meso e infraestrutura. Esse apontamento é feito considerando 

ra para adequação ao 
gabarito da via com a inclusão de uma passarela de pedestres para atender a população 

propício também a 
tipo da norma de cargas móveis vigente,sendo também 

Assim dentre todas as análises feitas no projeto de reforço e alargamento da ponte sobre 
o Rio Maranhão e que tiveram impacto na super, meso e infraestrutura; para este 

erá dado destaque na análise dos esforços de flexão da viga principal existente 



 

A BR-414 é uma rodovia que interliga a Cidade de Niquelândia a Anápolis, no Estado 
deGoiás, próximo à capital Goiânia e Distrito 
extremaimportância por atravessar uma região com alta produção de minérios.
sobre o Rio Maranhão está situada no km 265,80 da rodovia no município de 
Niquelândia. A obra foi construída no ano de 1960 
superestrutura existenteé composta 
principais(Longarinas), vinte e sete 
emcada extremidade (Niquelândia e Anápolis). Todos os elementos são em 
concretoarmado, moldado in loco
 

 
Figura 1 

 
 

Figura 
 
Conforme o Manual de Projetos de Obras de Arte Especiais do DNER / 1996, estrutura 
em viga é o tipo mais simples de estrutura, sendo adequ
variação de vãos, desde 10 metros, nos pontilhões d
metros, em vigas protendidas de altura variável.
da estrutura existente de 8,30m de largura concebi
e a figura 3 apresenta um corte longitudinal da OAE com extensão de 141 m.
 

 
414 é uma rodovia que interliga a Cidade de Niquelândia a Anápolis, no Estado 

deGoiás, próximo à capital Goiânia e Distrito Federal. Essa rodovia é de 
extremaimportância por atravessar uma região com alta produção de minérios.
sobre o Rio Maranhão está situada no km 265,80 da rodovia no município de 

A obra foi construída no ano de 1960 e possui trem-tipo
é composta pela laje do tabuleiro, duas 

rincipais(Longarinas), vinte e sete vigas transversais (transversinas) e 
emcada extremidade (Niquelândia e Anápolis). Todos os elementos são em 

o in loco. 

Figura 1 – Vista inferior da ponte. 

 
 

Figura 2 – Seção Transversal existente. 

Conforme o Manual de Projetos de Obras de Arte Especiais do DNER / 1996, estrutura 
mais simples de estrutura, sendo adequada para uma extensa faixa 

e vãos, desde 10 metros, nos pontilhões de concreto armado, até mais 
metros, em vigas protendidas de altura variável. A figura 2 apresenta a seção transversal 
da estrutura existente de 8,30m de largura concebida em duas vigas de concreto armado 
e a figura 3 apresenta um corte longitudinal da OAE com extensão de 141 m.

 

414 é uma rodovia que interliga a Cidade de Niquelândia a Anápolis, no Estado 
Federal. Essa rodovia é de 

extremaimportância por atravessar uma região com alta produção de minérios.A ponte 
sobre o Rio Maranhão está situada no km 265,80 da rodovia no município de 

tipo classe 36.A 
abuleiro, duas vigas 

ransversinas) e encontros 
emcada extremidade (Niquelândia e Anápolis). Todos os elementos são em 

 

 

Conforme o Manual de Projetos de Obras de Arte Especiais do DNER / 1996, estrutura 
ada para uma extensa faixa de 

e concreto armado, até mais de 100 
A figura 2 apresenta a seção transversal 

m duas vigas de concreto armado 
e a figura 3 apresenta um corte longitudinal da OAE com extensão de 141 m. 

 



 

 
A partir da necessidade em se adequar a seção transversal existente da ponte à 
necessidade da via, foi propos
estrutura às normas atuais. A figura 4 apresenta o estado da ponte na época da vistoria
 

Figura 4 – a) vista inferior da ponte, b) vista superior da ponte
 
Características geométricas da ponte 
 
A partir da vistoria realizada na ponte sobre o Rio Maranhão
dimensões de todos os elementos
extremidade e mísulas, largura e altura das transversinas, alturas dos pilar
trem-tipo adotado para a análise de carga móvel 
construção da obra.  
 
Com essas informações foi possível montar o modelo estrutural com as ações 
permanentes e acidentais da estrutura existente no programa
esforços. Na figura 5, abaixo

Figura 5 – Modelo tridimensional da estrutura existente
 
 
Carregamentos da obra existente
 
O carregamento permanente da obra existente foi obtido a partir das 
levantadas na vistoria e repassadas para o desenho de forma. 

 
Figura 3 – Corte longitudinal. 

A partir da necessidade em se adequar a seção transversal existente da ponte à 
necessidade da via, foi proposto o alargamento e também o reforço para adequar a

s normas atuais. A figura 4 apresenta o estado da ponte na época da vistoria

 
a) vista inferior da ponte, b) vista superior da ponte

Características geométricas da ponte existente 

A partir da vistoria realizada na ponte sobre o Rio Maranhão,foramlevantadas
elementos, tais como largura da viga, altura, espessura da laje na 

extremidade e mísulas, largura e altura das transversinas, alturas dos pilar
tipo adotado para a análise de carga móvel foi o de classe 36, em função da data de 

Com essas informações foi possível montar o modelo estrutural com as ações 
permanentes e acidentais da estrutura existente no programa STRAP, para análise dos 

abaixo, mostra-se o modelo analisado. 

Modelo tridimensional da estrutura existente (STRAP)

da obra existente 

O carregamento permanente da obra existente foi obtido a partir das 
levantadas na vistoria e repassadas para o desenho de forma. O carregamento móvel 

A partir da necessidade em se adequar a seção transversal existente da ponte à 
to o alargamento e também o reforço para adequar a 

s normas atuais. A figura 4 apresenta o estado da ponte na época da vistoria. 

a) vista inferior da ponte, b) vista superior da ponte 

,foramlevantadas as 
tais como largura da viga, altura, espessura da laje na 

extremidade e mísulas, largura e altura das transversinas, alturas dos pilares, etc. O 
em função da data de 

Com essas informações foi possível montar o modelo estrutural com as ações 
STRAP, para análise dos 

 
(STRAP). 

O carregamento permanente da obra existente foi obtido a partir das dimensões 
O carregamento móvel 



 

classe 36 segue a NB6 de 1960 a qual é caracterizada por um veículo de 3,0m de largura 
por 6,0m de comprimento, três eixos de 12 toneladas cada
faixa do veículo a disposição da carga na frente e atrás é de 
uma carga de 300 kg/m2. 
frenagem e aceleração e variação de temperatura. 
obter os esforços nos elementos estruturais 
existente. 
 
 
Coeficiente de Impacto 
 
O coeficiente de impacto da 
 
� � �, � � �, ��� ∙ 
 
 
Sendo L o vão em metros a ser utilizado.
 
 
Esforços solicitantes da viga existente
 
Os esforços solicitantes da viga principal foram utilizados para analisar as seções 
críticas nos diversos vãos da ponte
máximos positivos dos maiores vãos da ponte
permanentes ea carga móvel 
da NB2/1960.Os momentos
respectivos vãos foram apresenta
 
Momento de cálculo considerando os coeficientes de ponderação da NB2
 
���� � �, �� ∙ �� � � ∙
 

Tabela 1 – Momentos fletores máximos
Discriminação 

Mg (tf.m) 
φ 

Mq (tf.m) 
MdNB2 (tf.m) 

 
 
Características geométricas da ponte alargada
 
A seção transversal da figura 6 apresenta as vigas pri
figura apresenta um aumento de seção 
longitudinal, na região de momento positivo e negativo, e também abertura na laje 
devido ao reforço de armadura d
adequação do trem-tipo da obra existente 

 
classe 36 segue a NB6 de 1960 a qual é caracterizada por um veículo de 3,0m de largura 
por 6,0m de comprimento, três eixos de 12 toneladas cada, espaçados a cada 1,50m. Na 
faixa do veículo a disposição da carga na frente e atrás é de 500 kg/m2 

. Foi considerado também os esforços horizontais devido à 
frenagem e aceleração e variação de temperatura. Desta forma foi feita a análise para 
obter os esforços nos elementos estruturais a fim de retratar as solicitações da estrutura 

O coeficiente de impacto da NB2 segue a seguinte formulação: 

vão em metros a ser utilizado. 

Esforços solicitantes da viga existente 

Os esforços solicitantes da viga principal foram utilizados para analisar as seções 
críticas nos diversos vãos da ponte.Atabela 1 mostraapenas os momentos fletores 

dos maiores vãos da ponte existente, considerando as ações 
a carga móvel a partir do trem-tipo da NB6 com coeficiente de impacto 

s de cálculo, com os coeficientes de ponderação da NB2
respectivos vãos foram apresentados na última linha da tabela a fim de comparação

Momento de cálculo considerando os coeficientes de ponderação da NB2

∙ � ∙ �� 

Momentos fletores máximos da ponte existente
Vão 20m Vão 25m Vão 30m

164 254 342
1,260 1,225 1,190
131,79 178,12 178,12
602,71 855,48 988,

s geométricas da ponte alargada 

A seção transversal da figura 6 apresenta as vigas principais (longarinas) reforçadas.A
um aumento de seção devido ao posicionamento da armadura 

longitudinal, na região de momento positivo e negativo, e também abertura na laje 
de armadura do esforço cortante. Esses reforços foi consequência da 

tipo da obra existente à norma atual, e também ao gabarito 

classe 36 segue a NB6 de 1960 a qual é caracterizada por um veículo de 3,0m de largura 
espaçados a cada 1,50m. Na 

 e,no entorno,por 
Foi considerado também os esforços horizontais devido à 

a foi feita a análise para 
a fim de retratar as solicitações da estrutura 

(1) 

Os esforços solicitantes da viga principal foram utilizados para analisar as seções 
os momentos fletores 

existente, considerando as ações 
coeficiente de impacto 

com os coeficientes de ponderação da NB2, dos 
dos na última linha da tabela a fim de comparação. 

Momento de cálculo considerando os coeficientes de ponderação da NB2-1960: 

(2) 

da ponte existente 
Vão 30m 

342 
1,190 
178,12 

,21 

ncipais (longarinas) reforçadas.A 
o posicionamento da armadura 

longitudinal, na região de momento positivo e negativo, e também abertura na laje 
foi consequência da 

e também ao gabarito 



 

necessário para adequar a via às necessidades de tráfego atuais
capacidade é para duas pistas de rolamento de 3,50m e acostamentos de 2,50m de cada 
lado. A seção transversal é
barreiras tipo “New Jersey”
forma a seção transversal sofreu um alargamento quase o dobro da largura original e a 
solução encontrada, para nã
vigas e pilares de cada lado.

Figura 6 

O modelo abaixo, figuras 
reforço dos elementos estruturais t
reforçada e alargada, têm-
centrais do tipo articulação freyssinet nas linhas internas.

 
Figura 7 – Modelo estrutural alargado em planta 

Figura 8 

 
necessário para adequar a via às necessidades de tráfego atuais.Segundo o DNIT a 
capacidade é para duas pistas de rolamento de 3,50m e acostamentos de 2,50m de cada 

 composta também por dispositivos de segurança
barreiras tipo “New Jersey”, e uma passagem para pedestres com guarda
forma a seção transversal sofreu um alargamento quase o dobro da largura original e a 

para não ter balanços exagerados, foi criar duas novas linhas de 
de cada lado. 

 
6 – Corte longitudinal da seção alargada. 

 7 e 8, apresentam a estrutura alargada para 14,30m com 
reforço dos elementos estruturais tais como laje, vigas e pilares. Neste modelo da ponte 

-se apoios de neoprene na linha de vigas externas e apoios 
centrais do tipo articulação freyssinet nas linhas internas. 

Modelo estrutural alargado em planta (grelha)

 
 – Modelo estrutural alargado em barras 

egundo o DNIT a 
capacidade é para duas pistas de rolamento de 3,50m e acostamentos de 2,50m de cada 

composta também por dispositivos de segurança, que são as 
e uma passagem para pedestres com guarda-corpo.  Desta 

forma a seção transversal sofreu um alargamento quase o dobro da largura original e a 
o ter balanços exagerados, foi criar duas novas linhas de 

 

a estrutura alargada para 14,30m com 
ais como laje, vigas e pilares. Neste modelo da ponte 

se apoios de neoprene na linha de vigas externas e apoios 

 

(grelha) 

 



 

 
 
Carregamentos da obra reforçada e alargada
 
O carregamento permanente da obra alargada
reforçados e dos elementos novos acrescentados na estrutura
segue a NBR-7188/2013 - 
passarelas eoutras estruturas
TB-450, com veículo tipo de 450
5 kN/m2, conforme indicado na figur
 

Figura 
 
 
Coeficiente de Impacto Vertical
 
O coeficiente de impacto vertical
 

� � � � �, �� ∙ � ��

 � ��� 

 
Sendo L o vão em metros a ser utilizado.

 
Esforços solicitantes da viga reforçada e alargada
 
Após a criação de um segundo
dos elementos reforçados e também novos elementos adicionados devido ao 
alargamento, processou-se a estrutura para as novas ações permanentes e o novo trem
tipo. Da mesma forma como no modelo da obr
viga principal foram utilizados para analisar as seções críticas nos diversos vãos da 

 

da obra reforçada e alargada 

O carregamento permanente da obra alargada refere-se à geometria dos elementos 
reforçados e dos elementos novos acrescentados na estrutura. A carga móvel adotada 

 Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, 
passarelas eoutras estruturas. A ponte em questão possui carga móvel rodoviária padrão 

, com veículo tipo de 450kN, circundado por uma carga distribuída constante de 
, conforme indicado na figura 9. 

 
 

Figura 9 – Disposição de cargas estáticas 

Vertical  (CIV)  

vertical da NBR-7188/2013 segue a seguinte formulação:

� 

Sendo L o vão em metros a ser utilizado. 

Esforços solicitantes da viga reforçada e alargada 

criação de um segundo modelo estrutural, considerando as novas características 
dos elementos reforçados e também novos elementos adicionados devido ao 

se a estrutura para as novas ações permanentes e o novo trem
tipo. Da mesma forma como no modelo da obra existente os esforços solicitantes da 
viga principal foram utilizados para analisar as seções críticas nos diversos vãos da 

se à geometria dos elementos 
A carga móvel adotada 

rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, 
possui carga móvel rodoviária padrão 

tribuída constante de 

 

7188/2013 segue a seguinte formulação: 

(3) 

modelo estrutural, considerando as novas características 
dos elementos reforçados e também novos elementos adicionados devido ao 

se a estrutura para as novas ações permanentes e o novo trem-
a existente os esforços solicitantes da 

viga principal foram utilizados para analisar as seções críticas nos diversos vãos da 



 

ponte. Na tabela abaixo mostra
vãos da ponte. 
 
Momento de cálculo consideran
 
�������� � �, �� ∙ �� �
 

Tabela 2 – Momentos fletores máximos da ponte alargada
Descrição 
Mg (tf.m) 

φ 
Mq (tf.m) 

MdNBR7187 (tf.m) 
 
 
Unifor mização dos momentos de cálculo
 
No material didático do professor Eduardo Thomaz, notas de aula, apresenta uma 
comparação aproximada entre as respectivas normas de pontes NB2 e NBR
que se refere aos coeficientes de ponderação. Assim como forma de uniformizar os 
coeficientes de ponderação das duas normas
dada abaixo para uma análise do momento de cálculo
 
������ � �, �� ∙ �� � �,
 

Tabela 3 – Momentos de cálculos das normas NB2 e NBR
Discriminação 
Mdexistente (tf.m) 
Mdalargada (tf.m) 

 
Análise dos esforços solicitantes da viga 
 
Abaixo são apresentadas as tabelas 4 e 5
fletor na longarina referente às ações permanentes e carga móvel
 

Tabela 4
Descrição 
∆Mg (tf.m) 
∆ϕMq (tf.m) 
∆Md (tf.m) 

 
 
 
 
 

 
ponte. Na tabela abaixo mostra-se os momentos fletores máximos positivos dos maiores 

Momento de cálculo considerando os coeficientes de ponderação da NBR 7187

� �, � ∙ � ∙ �� 

Momentos fletores máximos da ponte alargada
Vão 20m Vão 25m Vão 30m

277 417 550
1,303 1,283 1,265
166,12 226,87 227
698,62 999,56 1174

mização dos momentos de cálculo 

No material didático do professor Eduardo Thomaz, notas de aula, apresenta uma 
comparação aproximada entre as respectivas normas de pontes NB2 e NBR
que se refere aos coeficientes de ponderação. Assim como forma de uniformizar os 
coeficientes de ponderação das duas normas, será utilizada a formulação 

para uma análise do momento de cálculo. 

, �� ∙ � ∙ �� 

Momentos de cálculos das normas NB2 e NBR-
Vão 20m Vão 25m Vão 30m
541,47 771,17 896
803,81 1149,91 1350

Análise dos esforços solicitantes da viga antes e depois do reforço 

as tabelas 4 e 5 com os acréscimos dos esforços de momento 
fletor na longarina referente às ações permanentes e carga móvel. 

Tabela 4 – Variação do momento fletor positivo 
Vão 20m Vão 25m Vão 30m

113 163 208
37,58 49,40 45,58
262,33 378,74 453,

se os momentos fletores máximos positivos dos maiores 

do os coeficientes de ponderação da NBR 7187-2003: 

(4) 

Momentos fletores máximos da ponte alargada 
Vão 30m 

550 
1,265 
27,64 
74,45 

No material didático do professor Eduardo Thomaz, notas de aula, apresenta uma 
comparação aproximada entre as respectivas normas de pontes NB2 e NBR-7187, no 
que se refere aos coeficientes de ponderação. Assim como forma de uniformizar os 

a formulação aproximada 

(5) 

-7187 
Vão 30m 

96,79 
1350,68 

com os acréscimos dos esforços de momento 

Vão 30m 
208 

45,58 
,89 



 

Tabela 5 – Percentual de variação do momento fletor positivo
Descrição 
∆Mg (%) 
∆ϕMq (%) 
∆Md (%) 

 

A segunda linha da tabela 
permanentes na viga existente em função do alargamento e reforço
devido ao peso próprio na longarina existente variou de 60,82% a 68,90% e que se deve 
aos acréscimos na espessura e altura da viga, e também na laje
pedestres. A terceira linha refere
no momento fletor variou de 25,59% para o maior vão, a 28,52%, para o menor vão, e 
que foi resultado da mudança na fo
índices maiores que o anterior, além do tre

O momento de cálculo apresenta um acréscimo de 48,45%, para o menor vão, a 
50,61%, para o maior vão, em relação 
aproximados, que correlacionam as duas normas
cálculo será utilizado para o cálculo da armadura de reforço da viga principal

 

Conclusões 
 

As Obras de Artes Especiais
diversas as quais permanecem anos sem manutenção ou qualquer intervenção 
de preservar a estrutura. Estas obras são duráveis enquanto os 
suas propriedades ou caso a qualidade tenha sido uma priorida
trabalho teve o intuito de 
reforço e alargamento, no que se refere às ações e a grandeza das variações
elemento estrutural.Desta forma apresentou
em dois modelosestruturais, 
alargada, considerando as condições do projeto executivo a fim de 
acréscimos dos esforços nas seções críticas 
reforço. 
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