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1. Resumo 
É fato que estamos passando por um processo de transformação na concepção e construção de pontes com 
objetivo de deixá-las mais eficientes, sustentáveis e econômicas, incentivando diariamente soluções 
inovadoras de engenharia, criando arquiteturas, novos processos e materiais. Ponte é uma obra de arte 
vastamente utilizada em acessos e rodovias para conectar estabelecer ligação entre sobre rios e áreas 
alagadas, porém alguns modelos estruturais de pontes ainda possuem um processo construtivo complexo e 
lento para execução. Nesse contexto, foi desenvolvido a solução de reaproveitamento de container marítimo 
e concreto como ponte de acesso para veículos rodoviários, com trem-tipo limite de 45tf, sobre o Rio Yaque 
do Sul que possui uma largura aproximada de 100 metros e vazão de 400 m³/s Essas características 
determinaram o dimensionamento hidráulico, de forma que ao considerar um regime de canal por conduto 
aberto, foi calculada a quantidade de contêineres necessários para o período de recorrência considerado em 
projeto. O container marítimo é solidarizado à estrutura de concreto da ponte através de chumbadores 
metálicos soldados em suas paredes, proporcionando maior aderência e o aumento na rigidez do modelo 
estrutural da ponte, além de reduzir o impacto ambiental e custos com a eliminação de materiais auxiliares, 
tais como: formas e andaimes. Esta solução possibilita vantagens tais como a construção em prazo mais 
curto, execução em regiões de acesso remoto, segurança e eficiência.  

 
Figura 1 – Arquitetura da Ponte. 

 
Figura 2 – Fase de Construção da Ponte com Containers. 
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Introdução 
Em 1972 ocorreu a Conferência de Estocolmo, também conhecida como Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente, evento organizado pela Organizações das Nações Unidas (ONU), que teve como 
proposito a discussão sobre os efeitos da degradação do meio ambiente. No qual foi debatido e aprovado a 
“Declaração sobre o Meio Ambiente” com o objetivo principal de que seja feita a gestão adequada dos 
recursos naturais afim de que não estejam esgotados para gerações futuras(SANTOS, 2017). 

Como a construção civil é um dos principais contribuintes para a poluição do meio ambiente, torna-se 
necessário elaborar soluções inovadoras com caráter sustentável ou com reaproveitamento de materiais. Este 
é o caso do reaproveitamento dos Contêiner Marítimo. Esta estrutura é responsável por 90% do transporte de 
mercadorias, com uma vida útil para atividade de transporte de 10 anos, podendo ser comercializada para os 
mais diversos usos. O contêiner por ser composto de material metálico e ter estrutura modular versátil, 
possui grande potencial de reutilização, o que pode prolongar sua vida útil em 100 anos (França Junior, 
2017) (FRANÇA JR, 2017). 

Ainda segundo o autor, o contêiner é subdivido em três partes, estrutura, parede e piso, na qual a 
estrutura é composta por aço-liga e os demais em alumínio, madeira e material sintético. O aço corten, 
presente na estrutura do contêiner, é composto por ligas de fosforo, cromo e cobre, que proporcionam a 
característica anticorrosivas, garantindo uma resistência a intempéries climáticas à estrutura.  

Os modelos mais utilizados para reaproveitamento na construção civil são os Contêineres da categoria 
Dry, com duas portas laterais: o de 20 pés com 2,438m x 6,06m x 2,59m (LxCxA) e capacidade de 22,10 
toneladas; e o de 40 pés com o diferencial de 12,92m de comprimento e capacidade de 27,30 toneladas. 
Outro modelo muito utilizado é o Dry High Cube com 40 pés, 2,44m x 2,79m x 12m (LxCxA) (GRUPO 
IRS, 2016). 

Na construção civil o contêiner ganhou espaço principalmente como estrutura de edificações, como 
estabelecimentos comerciais, residências, depósitos, refeitório e salas de reunião, mas também cada vez 
mais utilizados em obras de portes maiores, como obras de arte especiais (OAE). Foi constatado que o uso 
do contêiner como uma solução construtiva pode reduzir os custos em 40% da obra, o que inclui a redução 
no tempo de cronograma de execução, materiais utilizados, aluguel de equipamentos, além de tornar a obra 
mais limpa e sem gerar grande volume de resíduos. (GOMES, 2010 apud SANTOS, 2017). 

A utilização do contêiner numa construção residencial em geral são envolve os seguintes passos, criação 
da fundação, adaptação da peça conforme projeto, transporte, içamento e posicionamento no local de projeto 
e finalizando com o acabamento. O preparo ou adequação da uma peça dessa leva em torno de 60 a 90 dias, 
a depender da complexidade do projeto, essa preparação abrange o tratamento termoacústico, abertura e 
soldagem para receber portas, janelas e instalações hidráulicas e elétricas, entre outros detalhes de acordo 
com a solicitação do projeto. (SANTOS, 2017) 

Um exemplo ousado na engenharia e arquitetura, porém que exemplifica o uso de contêineres como 
estrutura para OAE, foi a proposta vencedora da ponte do concurso Ariel Sharon Park, em Israel. A ponte, 
chamada de Ecotainer Bridge, dá acesso do parque Ariel Sharon para o centro da Montanha Hiriya, e foi 
projetada como acesso de ciclistas, pedestres e ônibus especiais para transporte de pessoas. Com foco na 
sustentabilidade a ponte reaproveitará a estrutura dos contêineres para vencer um vão de 160 metros 
utilizando-se de 4 colunas como base. Para minimizar os danos à área do parque, cada contêiner receberá 
seu novo design ainda na fábrica. 

No Brasil, temos um exemplo de utilização de contêineres para OAE, na cidade de Lucas do Rio Verde 
em Mato Grosso, no qual foram utilizados contêineres do tipo DC para criar uma solução simples e rápida 
que interliga trechos entre rios. Para esta solução, foram utilizados 3 contêineres de 20 pés e 6 metros de 
largura para vencer o vão de 7,55 metros de comprimento. 
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Através destes exemplos são notórios os benefícios do reaproveitamento de materiais, principalmente os 
tipos de contêineres modulares que podem ser utilizados em obras com complexidades variadas, devido à 
sua composição e formato estrutural, com perfis em molde de caixa fechada, fica evidente a sua capacidade 
de resistir à maiores solicitações de carga, permitindo assim seu uso em obras mais robustas, que 
proporciona economia, sustentabilidade e rapidez às obras. 

3. Estudo de caso 
Este trabalho consiste em apresentar os estudos desenvolvidos para a Ponte de Contêineres sobre o Rio 

Yaque do Sul, a partir dos modelos de dimensionamento e metodologia executiva adotada para construção 
da ponte de acesso. 

3.1 Localização 

A Ponte de Contêineres está localizada no complexo de obras de infraestrutura do Projeto Múltiplo 
Monte Grande, empreendimento do Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INDRHI), que consiste na 
construção de uma barragem, para contenção de inundações e para irrigação, no Rio Yaque do Sul, na 
província de Barahona, região sudoeste da República Dominicana. Assim, a ponte desenvolvida foi uma 
obra provisória, para criação de um acesso entre o Canteiro de obras principal e o site principal das obras da 
Barragem de Montegrande.  

3.2 Características Do Rio Yaque do Sul 

O Rio Yaque do Sul possui uma extensão de 209km e é muito utilizado para atividades de irrigação. O 
período de maior pluviosidade na sua região é nos meses de maio, agosto, setembro e outubro, nos quais a 
precipitação pode atingir 2.743mm. Devido a localização geográfica do país, as inundações são ameaças 
frequentes à região, causadas por tempestades e ciclones tropicais (PNUD, 2013). 

Na região de implantação da ponte, a calha do rio possui aproximadamente 100m de extensão. Outra 
característica importante do rio é a sua vazão. Na Tabela 1 estão classificadas as vazões máximas anuais no 
período de 24 anos.  

Tabela 1 – Vazões Máximas Anuais – 1981-2004. Fonte: Floresta Inc., 2006. 
Nº Ordem Data Vazão (m³/s)  Nº Ordem Data Vazão (m³/s) 

1 23/09/1998 2.082,60  13 07/10/1995 207,42 
2 08/10/1999 496,66  14 02/09/2002 192,46 
3 07/10/2004 406,34  15 04/11/1983 177,45 
4 16/10/1990 387,73  16 29/09/1985 175,57 
5 23/09/2000 346,48  17 27/06/1988 148,22 
6 27/05/1992 302,04  18 07/12/2003 146,39 
7 06/07/1981 296,55  19 18/09/1984 121,61 
8 22/10/1986 291,11  20 05/06/1997 105,13 
9 12/07/1993 274,80  21 20/09/1982 104,59 

10 17/10/1989 241,14  22 06/05/1991 96,21 

11 22/09/1987 221,38  23 04/09/2001 88,53 

12 13/11/1994 217,16  24 08/01/1996 74,95 

4. Dimensionamento 
Durante o dimensionamento da Ponte de Contêiner, duas etapas são de grande importância. A primeira é 

o dimensionamento hidráulico com base nas características do rio, pois a seção do contêiner irá funcionar 
como uma seção hidráulica de bueiro. A partir deste processo é possível determinar a quantidade de 
contêineres necessários para a execução da ponte, em função da calha e vazão do rio. A segunda etapa é o 
dimensionamento estrutural, onde será determinado as seções necessárias de Laje e Paredes para a passagem 
dos veículos rodoviários, com trem-tipo limitante. 
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4.1 Dimensionamento Hidráulico 

O dimensionamento hidráulico é realizado em função da vazão diária máxima e do tempo de retorno (T) 
considerado no projeto, resultando na determinação do número de contêineres necessários para a travessia. 
Outro fator que deve ser analisado é o risco de a vazão de projeto ser superada (R) durante a vida útil da 
estrutura ou do horizonte de projeto considerado (n), através da Equação 1. Nesta análise deve ser verificado 
os possíveis impactos de uma interdição no fluxo da ponte e dos possíveis danos que uma vazão superior à 
de projeto pode provocar na estrutura desta, comparando com o custo destes impactos ao de execução de 
uma estrutura com um risco menor. 

 𝑹 = 𝟏 − 𝟏 −
𝟏

𝑻

𝒏

 (1) 

Após este estudo de viabilidade, com a definição da vazão de projeto adotada, e das características 
hidráulicas adotadas para o contêiner, como raio hidráulico (Rh). declividade de fundo (i) e coeficiente de 
rugosidade das paredes (n), são realizados os cálculos hidráulicos do contêiner/bueiro, considerando um 
regime de canal. A primeira verificação é da capacidade hidráulica (Equação 2), pela fórmula de Manning-
Strickler, com a determinação da vazão de água no interior do contêiner e consequentemente é definido a 
velocidade de escoamento (Equação 3). A segunda verificação é do regime de escoamento, através do 
número de Froude (Equação 4), o qual deve ser menor que um para que o regime se mantenha como fluvial 
ou subcrítico, situação anterior à passagem do fluxo de água pelo contêiner. O dimensionamento é 
finalizando com a determinação do número de contêineres necessários através da Equação 5. 

 𝑄 =  . 𝑅 / . 𝑖 /  (2) 

 𝑉 =  (3) 

 𝐹 =
( / )

 .  
 (4) 

 𝑛 =
ã  á  á

 (5) 

Para o estudo de caso foram analisados os estudos hidrológicos do Rio Yaque do Sul, disponibilizados 
pelo Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), que baseou o desenvolvimento das Tabela 2, 
onde as vazões máximas anuais são relacionadas à um período de retorno. 

Tabela 2 – Vazões Máximas Anuais – Distribuição Log-Pearson III. Fonte: Floresta Inc., 2006. 

I 
Período de 
Retorno T 

(anos) 

Probabilidad
e P (%) 

Fator de 
frequência k 

Y=log(Q) 
Vazão Q 

(m³/s) 

1 1,05 95,24 -0,952 2,127 134 
2 1,11 90,09 -0,897 2,145 139 
3 1,25 80 -0,778 2,182 152 
4 2 50 -0,306 2,33 214 
5 5 20 0,61 2,617 414 
6 10 10 1,303 2,834 682 
7 25 4 2,218 3,12 1.319 
8 50 2 2,909 3,337 2.171 
9 100 1 3,6 3,553 3.574 

10 200 0,5 4,291 3,77 5.884 

Como a ponte em questão trata-se de um acesso provisório entre o Canteiro Principal e a Barragem, o 
tempo de uso da estrutura será inferior ao tempo de duração da obra, que é de 3 anos. A partir da análise das 
vazões máximas anuais compreendidas entre 1981 e 2004 (excluindo a vazão de 1981 ano do Furacão 
Georges) e considerando 3 anos como o período de utilização da ponte, foi adotado como parâmetro de 
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projeto a vazão máxima de 414m³/s, com tempo de retorno de 5 anos (TR). A adoção destes parâmetros 
resultou na necessidade de 42 contêineres, que resulta em uma estrutura maior que a dimensão da calha do 
rio (100m). Porém por se tratar de uma região sujeita à furacões, na qual a vazão extrapola 2.000m³/s, não é 
recomendado preencher toda a calha do Rio com galerias, sendo importante preservar um espaço livre para 
passagem da água das enchentes (casos excepcionais).  

Desta maneira, para atender essa necessidade e otimizar os recursos utilizados, foram estudadas 
alternativas para reduzir o número de contêineres, porém, para viabilizar esta alternativa, é necessário 
verificar os impactos das possíveis interdições na ponte por motivos de chuva e enchentes. Ao analisar o 
hidrograma de inundação por hora para o TR = 5 anos (Figura 3), o qual apresenta a vazão no tempo, 
identificou-se uma queda significativa de vazão ao tolerar possíveis paralizações no acesso em períodos 
acima de 10h. 

No caso da Ponte sobre o Rio Yaque do Sul, foi admissível considerar paralizações de 15h, o que 
tornou possível reduzir a vazão de 414m³/s para 250m³/s e considerar o uso 25 contêineres na estrutura.  

 
Figura 3 – Hidrograma de inundação de hora em hora para TR=5anos. 

Ao reduzir a vazão de projeto, e consequentemente o número de contêineres, haverá a transposição 
da estrutura pela água do rio e para evitar o galgamento da estrutura, incorporou-se no projeto diques 
fusíveis (Figura 4), que são estruturas criadas para serem removidas pela força da água na ocorrência de 
cheias. A função básica desse elemento é permitir a passagem de água por ele, de forma controlada, antes 
dos demais locais da ponte, reduzindo a possibilidade de danos na ponte pelo galgamento desta. 

 
Figura 4 – Corte indicando a posição da Zona Frágil (dique fusível). 

4.2 Dimensionamento Estrutural 

Para o dimensionamento estrutural da ponte, foram consideradas as cargas atuantes na estrutura, a 
geometria definida pelo contêiner e o espaçamento entre eles. No estudo de caso em questão, por tratar de 
uma ponte provisória, de acesso à obra possuindo um fluxo de veículos controlado, considerou-se no 
dimensionamento o tráfego do trem-tipo de 45tf, o peso próprio da estrutura. Após estudo na movimentação 
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do trem-tipo ao longo das seções dos contêineres, determinou-se que a situação de maior solicitação da laje é 
quando a roda do veículo estiver centralizada em relação a seção do contêiner, conforme Figura 5. Os 
carregamentos utilizados para o dimensionamento foram carga pontual de uma roda do TB-45, peso próprio 
da estrutura e uma sobrecarga de trabalho, resultando no modelo de estrutural e diagrama de esforços das 
Figura 6 e Figura 7. 

 
Figura 5 – Esquema da solicitação do trem-tipo TB-45 à estrutura. 

 
Figura 6 - Modelo estrutural de solicitações do trem-tipo TB-45. 

  
Figura 7 – Diagrama de esforços resultantes. 

Outra verificação necessária, além dos esforços atuantes, é a capacidade de carga dos pilares e a 
verificação à flambagem destes. Para esta verificação foi considerada como modelo de cálculo estrutural 
uma barra engastada nos dois apoios e a carga do veículo TB-45. Para esta condição, é calculado o 
comprimento equivalente do pilar (le) e posteriormente o índice de esbeltez do pilar (λ), conforme Equações 
6 e 7. Os pilares da ponte em questão, são considerados curtos, conforme o índice de esbeltez, desta maneira 
não foi necessário verificar a flambagem. 

 𝜆 = 3,46
ℎ
 (6) 

 𝑙 = 0,7. 𝑙 (7) 

Os demais cálculos estruturais para o dimensionamento da armação e as verificações do estado limite de 
serviço (ELS), como flecha e fissuras, não foram contempladas neste artigo, porém seguiram as 
recomendações e exigências da NBR 6118.  

Apesar da estrutura metálica do contêiner ser incorporada ao pórtico de concreto, através de barras metálicas 
soldadas nas paredes e consolidadas no concreto, sua colaboração não foi considerada no cálculo da armação 
no estudo de caso em questão, apenas como aumento na rigidez do modelo estrutural da ponte, criando 
assim elementos estruturais monolíticos, o que evita possíveis rompimentos das galerias. 
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5. Detalhamento Da Metodologia Executiva 
A concepção arquitetônica/estrutural adotada para a ponte foi de um conjunto de elementos monolíticos 

e simétricos com função hidráulica similar à galerias de drenagem, sendo esse conjunto formado por 
contêineres, laje inferior, laje superior, dentes de ancoragem em concreto ciclópico, lajes de aproximação, 
paredes de concreto e gabiões para encontros de terraplanagem em ambas as margens. 

 1º Etapa 
 10 contêineres; 
 30m aproximadamente de trecho de travessia. 

 2º Etapa 
 15 contêineres; 
 42m aproximadamente de trecho de travessia. 

  

Figura 8 - 1º Etapa executada / 2º Etapa em execução 

5.1 Sequência Executiva – Principais etapas 

Nos tópicos adiante serão detalhadas apenas as atividades referentes a construção da 2º Etapa da ponte 
de contêineres, visto que a 1º Etapa é composta por sequência executiva similar, tendo como diferencial o 
acréscimo do processo de união das duas estruturas. 

5.2 Ensecadeira 

Para execução da ponte, foi necessário a construção de ensecadeira tanto à montante como à jusante da 
região das obras, de maneira a permitir a execução dos serviços da laje de fundação e instalação dos 
contêineres. 

 
Figura 9 - Localização da ensecadeira 

A ensecadeira foi executada com o método de ponta de aterro, com uso de um trator tipo D6 a partir 
da ponte existente devido à profundidade e vazão do rio. Primeiro executa-se a ensecadeira a montante e 
posteriormente a de jusante. 
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Após a execução das ensecadeiras de montante e de jusante até a altura de 1,0 metro acima do nível 
da água, realizou-se a drenagem da área do interior da ensecadeira. Após a execução de todo o perímetro da 
ensecadeira ser concluído neste primeiro nível, se pôde iniciar o complemento da ensecadeira de montante 
com altura final de 3,0 metros sobre o nível da água e, na sequência a conclusão da ensecadeira de jusante. 

A seção da ensecadeira adotada foi a trapezoidal, com uma altura de 3,0 metros e encostas de H=2,0 / 
V=1,0. 

 
Figura 10 - Seção da ensecadeira e ponte de contêineres 

5.3 Retirada De Laje De Aproximação e Gabiões Existentes 

As lajes de aproximação e gabiões executados durante a etapa 1, posicionadas no fim do primeiro trecho 
executado, foram removidos com uso de escavadeiras, para a construção do segundo trecho da ponte de 
contêineres. Conforme dito anteriormente, essa é a única atividade que difere das realizadas na construção 1ª 
Etapa. Optando-se por execução da ponte em etapa única essa atividade não seria necessária. 

5.4 Escavação e Construção Do Dente De Ancoragem E Laje De Fundo 

Após a retirada da água interna da ensecadeira com uso de motobombas de esgotamento, foram 
realizadas as escavações para remoção de uma camada de 0,50m do fundo do rio para posterior execução da 
laje de fundação e em seguida executou-se as valas feitas à direita e à esquerda da ponte (montante e 
jusante) para a construção dos dentes de ancoragem da fundação em concreto ciclópico.  

Os dentes de ancoragem foram executados com 1,50m de base e 1,50 m de altura e preenchidos com 
concreto ciclópico. 

Após a concretagem, o reaterro foi realizado até a cota de assentamento da laje inferior. No espaço entre 
os dentes de ancoragem foi executada a laje de fundo em concreto armado com 0,45m. 

5.5 Lançamento De Contêineres 

O lançamento dos contêineres foi realizado com guindastes sobre pneus posicionados na área interna da 
ensecadeira, com acesso a partir da margem oposta à ponte existente. Para tanto foi elaborado um plano de 
rigging detalhando para garantir a segurança de toda a operação. 

5.6 Paredes 

As armaduras das paredes foram realizadas com malhas eletro soldadas, em panos verticais e 
horizontais. 

Os contêineres foram soldados entre si a fim de garantir a distância de 0,30m de projeto e evitar qualquer 
movimentação. As barras de ancoragem soldadas nas paredes dos contêineres permitem que os mesmos 
trabalhem em conjunto com o concreto, dificultando assim possíveis danos. As ancoragens foram soldadas 
previamente nas paredes laterais e superiores dos contêineres para que estes já chegassem prontos para 
lançamento e montagem em campo, conforme Figura 11. 

As chapas metálicas dos contêineres exerceram a função de formas, resistindo às pressões laterais do 
concreto, moldando-o e sendo incorporadas à estrutura. 
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Figura 11 – Barras de aço soldados nos contêineres / Armaduras de paredes em detalhe. 

5.7 Laje Superior (Tabuleiro) 

As armaduras foram distribuídas sobre a estrutura superior dos contêineres. Assim como nas paredes, as 
chapas e perfis longitudinais do contêiner exercem o papel de forma da laje superior, nesse caso sendo ainda 
acrescida a função de cimbramento durante as etapas de execução e cura do concreto. Assim como as lajes 
de fundo, o tabuleiro apresenta uma espessura de 0,45m. 

5.8 Terraplanagem No Final Da Ponte 

A conexão do final da nova ponte construída com a margem será feita por meio de laje de aproximação e 
aterro com material semelhante à ensecadeira. 

5.1 Construção Do Dique Fusível e Remoção da Ensecadeira 

O dique fusível deverá ser construído com material menos resistente para garantir que ocorra a sua 
ruptura em caso de enchentes que galguem o nível da ponte, permitindo extravasar a vazão excedente e 
preservando a estrutura da ponte de maiores danos. O material utilizado para construção do dique fusível 
deste estudo de caso foi a argila. 

A remoção da ensecadeira deverá ser realizada a partir da ponte existente até seu encontro com o dique 
fusível. Primeiramente por jusante e depois por montante. 

5.2 Proposta Final Da Ponte De Contêineres 

A conformação final da ponte de contêineres está representada na Figura 12. 

 
Figura 12 - Ponte de contêineres completa  

6. Conclusão 
O uso de contêineres para execução de pontes, como o caso apresentado da Ponte sobre o Rio Yaque do 

Sul, proporciona diversos benefícios tanto econômicos, como ambientais. É uma solução com baixo custo de 
implantação e complexidade executiva, além de possuir um processo de execução ágil, devido ao sistema 
construtivo ser modular. Outras vantagens do sistema estão relacionadas ao próprio uso dos contêineres, que 
além de reduzir o impacto ambiental através do reaproveitamento deste elemento, a solução também reduz 
substancialmente a utilização de formas de madeira, reduzindo o volume de resíduos gerado. Outros 
materiais auxiliares para a construção da ponte, como andaimes e cimbramentos, também podem ser 
reduzidos, ou até eliminados, com o uso dos contêineres. 
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Desta maneira, a solução propicia vantagens como a redução de prazo de construção, redução de 
insumos auxiliares a serem utilizados, com maior segurança e eficiência ao comparar com outras 
metodologias executivas. Além disso é uma solução viável de ser executada em regiões de acesso remoto, 
onde há dificuldade no transporte de materiais ou mesmo de escassez de recursos, como também em regiões 
em desenvolvimento econômico ou em recuperação de catástrofes naturais, devido ao baixo custo e 
velocidade de implementação. 

Apesar de proporcionar diversos benefícios como os explorados acima, a solução também possui 
algumas dificuldades durante a sua execução, seja pela metodologia executiva adotada ou pelas 
características do local de implantação. Entre as dificuldades durante a execução da Ponte sobre o Rio 
Yaque do Sul estão: conclusão da estrutura antes do início do período de chuva; execução dos aterros 
provisórios para ligação das margens do rio; manter o tráfego sem interrupção durante o período de 
ampliação da estrutura;; utilização de sacos de areia e cimento para execução do concreto ciclópico das 
bases e da laje inferior; bombeamento contínuo das praças de trabalho no interior da ensecadeira devido a 
presença de aluvião do leito do rio. 

Embora as dificuldades apresentadas, os benefícios proporcionados pelo uso de contêineres na 
concepção da ponte foram maiores, mesmo utilizando o contêiner apenas como forma para estrutura, sem 
explorar a sua resistência. Devido ao cenário existente durante o desenvolvimento da Ponte de Contêineres 
sobre o Rio Yaque do Sul, com urgência de desenvolvimento da solução e o desconhecimento de 
informações técnicas e condições dos contêineres adquiridos, não foi viável considerar a resistência dos 
contêineres nos cálculos estruturais nesta solução. Porém é possível incluir as chapas metálicas do contêiner 
como parte da estrutura, tornando a ponte uma estrutura mista, otimizando a armação necessária. Assim, as 
chapas metálicas corrugadas do teto do contêiner, tornando a estrutura semelhante ao “Steel Deck”, sendo 
necessário garantir a aderência do concreto á chapa, através dos conectores soldados, que irá combater o 
esforço de cisalhamento. Os conectores também devem ser instalados nas chapas verticais das paredes, 
garantindo a adesão ao concreto. Assim os pilares/paredes terão as chapas funcionando tanto como forma 
como armação. 

Outra solução de ponte com o uso de contêineres explorada pela empresa Andrade Gutierrez em outras 
obras, foram a construção de pontes móveis provisórias, no qual a estrutura da ponte é deslocada atendendo 
as necessidades de travessias. Para esta solução a concretagem dos elementos não é viável, pois implica em 
mais peso a estrutura, dificultando as movimentações. Por não existir o concreto proporcionando maior 
rigidez aos elementos, é necessário criar reforços e travamentos internos na estrutura do contêiner. 

Desta maneira, entende-se que a partir das ideias apresentadas e utilizando-se de análises e simulações de 
comportamento estruturais mais aprofundadas, como inclusão de travamentos e/ou reforços por exemplo, os 
contêineres podem ser aplicados às obras de caráter definitivo dos mais diversos tipos e complexidades  
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