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Resumo 

Este trabalho apresenta a análise, reforço e reabilitação estrutural das Pontes sobre o Arroio Boa Vista (Pista 

Norte e Pista Sul da BR386), em função de um acidente com incêndio decorrente da explosão de um 

caminhão bitrem de combustível. Após o ocorrido, as pontes tiveram o tráfego interrompido e desviado para 

vias secundárias, provocando grandes transtornos aos usuários e à concessionária. Inicialmente chegou-se a 

cogitar a construção de uma nova estrutura visto o dano aparente provocado pelo incêndio de grandes 

proporções. Após inspeção, ensaios e análise estrutural, concluiu-se que seria possível recuperar a estrutura 

existente com reforço em regiões pontuais e a realização de uma prova de carga na obra mais afetada. O 

trabalho em conjunto entre operadores da rodovia, equipe de inspeção/ensaios, empreiteiros e projetistas 

reduziu o tempo esperado de liberação das duas pistas de 6 meses para menos de 2 meses. 
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Introdução 

No dia 13 de março de 2021, um incêndio decorrente da explosão de um caminhão bitrem de combustível 

afetou as duas Pontes sobre o Arroio Boa Vista (Pista Norte e Sul), localizadas na BR386, no município de 

Estrela/RS. O acidente resultou em severos danos estruturais nos vãos 1 e 2 de ambas as pistas e, 

inicialmente, chegou-se a cogitar a necessidade da reconstrução total da pista norte (obra mais antiga e mais 

afetada). 

Posteriormente, após inspeção e ensaios, foi possível concluir que a estrutura poderia ser reforçada e 

recuperada. Foram realizadas extrações de corpos de prova, hidrojateamento das regiões comprometidas, 

reforço com concreto projetado, encamisamento dos pilares, reforço da travessa e a realização de uma prova 

de carga nas vigas e lajes mais afetadas. 

 

Descrição das Pontes 

As duas pontes em paralelo apresentam o mesmo comprimento total, entretanto, por serem obras projetadas 

em épocas diferentes, a concepção estrutural, metodologia executiva e trem-tipo de projetos são distintos. 

 

Pista Norte 

Apesar de não existirem registros de projeto, a OAE da Pista Norte está registrada como classe TB36. A 

obra apresenta largura de 10,6 m, é composta por 2 longarinas em concreto protendido contínuas com 

comprimento total de 90,7 m com vãos de 29,4 m nas extremidades e um vão central de 31,5 m com traçado 

em curva. As longarinas apresentam largura variável, sendo 90 cm no meio do vão, chegando a 130 cm nos 

apoios. A partir das inspeções de campo, concluiu-se que a ponte havia passado por intervenções de reforço 

estrutural com protensão adicionada nas laterais das longarinas. 

As duas longarinas estão espaçadas em 6,4 m com balanços de 2,1m. A obra é composta de passeios de 1,25 

m em ambos os lados e um guarda corpo em concreto armado. A espessura da laje da estrutura existente é de 

20 cm. A extração de corpos de prova na laje indicou duas camadas de concreto, sendo a primeira de 15 cm 

e uma segunda de 5 cm, o que reforça a hipótese de que essa obra passou por reforço.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Foram dispostas transversinas nos apoios e em cada vão estão dispostas 4 transversinas nos vãos extremos e 

5 no vão central. 

Cada longarina é simplesmente apoiada sobre pilares circulares com vigas de travamentos no topo e na meia 

altura funcionando como pórtico. O comprimento dos pilares chega a 19 m no apoio AP3. Os apoios 

extremos são encontros estruturados de 14 m de comprimento e altura de aproximadamente 9 m, com alas 

laterais de altura variável. 

As figuras 1, 2 e 3 apresentam a elevação, planta e seção transversal típica da Pista Norte. 

 
Figura 1 – Ponte sobre o Arroio Boa Vista – Pista Norte - Elevação. 

 

 
Figura 2 – Ponte sobre o Arroio Boa Vista – Pista Norte - Planta. 

 

 
Figura 3 – Ponte sobre o Arroio Boa Vista – Pista Norte – Seção transversal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pista Sul 

Apesar de não existirem registros de projeto, a OAE da pista sul está registrada como classe TB45. 

A obra apresenta largura de 12,06 m, composta por 5 longarinas pré-moldadas em concreto protendido 

biapoiadas e vãos de comprimento de 27,9 m, 27,9 m, 32 m e 31 m, respectivamente. As longarinas dos 2 

primeiros vãos foram executadas com altura de 1,65 m e dos vãos maiores com altura de 1,90 m. Como as 

longarinas são retas e igualmente espaçadas, os balanços são variáveis para adequar ao traçado curvo do 

tabuleiro. 

A espessura da laje da estrutura existente é de 18 cm, composta de pré-laje (7 cm) e uma capa de concreto 

executada in-loco (11 cm). Foram dispostas transversinas protendidas nos apoios e no meio do vão. 

Nos apoios centrais, a superestrutura foi projetada assente em aparelhos de apoio de elastômero fretado que 

se apoiam nas vigas travessa. As travessas são suportadas por 2 pilares quadrados de 120x120 cm, formando 

um pórtico. Nos apoios extremos, as longarinas estão apoiadas em encontros leves com alas laterais e laje de 

transição. 

As figuras 4, 5 e 6 apresentam a elevação, planta e seção transversal típica da Pista Sul. 

 

 
Figura 4 – Ponte sobre o Arroio Boa Vista – Pista Sul - Elevação. 

 

 

 
Figura 5 – Ponte sobre o Arroio Boa Vista – Pista Sul - Planta 



 

 
Figura 6 – Ponte sobre o Arroio Boa Vista – Pista Sul – Seção transversal. 

 

Acidente e danos à estrutura 

O acidente ocorreu próximo ao apoio 1 da Pista Sul. O veículo trafegava na Pista Norte, sentido Carazinho, 

onde não havia barreiras do tipo New-Jersey. O motorista perdeu o controle da direção, o caminhão subiu o 

passeio e a parte dianteira caiu entre as duas pontes, afetando a meso e superestrutura da Pista Sul e a 

superestrutura da Pista Norte. A Figura 7 apresenta o momento do acidente, filmado por acaso por 

pescadores na margem do rio. 

 
Figura 7 – Explosão causada pelo acidente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a inspeção inicial, observou-se que as regiões mais afetadas foram o pilar P1 da Pista Sul, o balanço da 

travessa do apoio AP2 da Pista Sul e alguns panos de laje em ambas as pistas, para os quais foi recomendado 

o reforço estrutural. As longarinas em ambas as obras tiveram danos menores e concluiu-se que apenas uma 

recuperação seria suficiente, não necessitando de reforço estrutural. Em todos os elementos comprometidos, 

o concreto foi ensaiado para avaliar a resistência à compressão. Algumas armaduras foram ensaiadas por 

amostragem para identificação da tensão e patamar de escoamento. 

 

A Figura 8 mostra a situação do apoio AP2 após o acidente. É possível observar trincas significativas no 

pilar e armaduras expostas. Na travessa, a inspeção indicou que o balanço foi muito comprometido e que o 

concreto estava bastante comprometido superficialmente.   

 
Figura 8 – Apoio AP2 após acidente – Pista Sul. 

 

Quantos às lajes, a Pista Sul foi executada sem escoramento, com sistema de pré-lajes. O concreto estava 

superficialmente deteriorado e os ensaios executados nas armaduras verificaram que elas não foram 

comprometidas. Já para a Pista Norte, as lajes executadas in-loco foram severamente afetadas, sendo 

possível identificar as armaduras expostas e rompidas pelo fogo. A Figura 9 apresenta a situação das lajes 

após o incêndio. 

 



 

 
Figura 9 – Situação das lajes após incêndio – Pistas Norte e Sul respectivamente 

 

Após as primeiras impressões dos danos causados, foi solicitado o monitoramento topográfico de pontos 

afetados pelo incêndio e pontos não afetados em ambas as OAEs para avaliação dos deslocamentos verticais 

e horizontais. 

 

Reforço Estrutural 

A interdição da rodovia provocava um grande prejuízo financeiro para a concessionaria e usuários da 

rodovia (que necessitavam fazer um desvio de mais de 80 km), sendo necessário que a liberação do tráfego 

fosse feita o mais rápido possível, garantindo a segurança estrutural e boas práticas da engenharia. A partir 

das inspeções e avaliação de viabilidade técnica, optou-se por primeiramente executar os reforços na Pista 

Sul (menos afetada), o que tornaria possível a liberação do tráfego em dois sentidos nessa OAE, e 

posteriormente seriam executados os serviços necessários para a liberação da Pista Norte. 

 

Por esse motivo, o reforço do pilar P1 (Pista Sul) foi projetado imediatamente após a primeira inspeção 

avaliar a necessidade de reforço. Por ainda não terem sido feitos ensaios, o pilar foi encamisado com 

espessura de 18 cm em toda sua altura, desconsiderando a seção existente. Os ensaios feitos posteriormente 

indicaram uma redução da resistência à compressão no trecho do pilar afetado. Finalizado o reforço do pilar, 

e após o concreto atingir a resistência especificada em projeto, a Pista Sul foi liberada para tráfego leve. 

 

Já para a travessa do apoio AP02 da Pista Sul, o reforço isolado da região do balanço seria de difícil 

execução e resultaria em cargas excêntricas, não previstas em projeto. Por esse motivo, optou-se por reforçar 

toda a travessa, utilizando a estrutura existente apenas como forma. O reforço foi projetado em concreto 

armado e foi prevista a transferência do ponto de apoio de todas as longarinas para o reforço. Com isso, 

todos os aparelhos de apoio em elastômero fretado dessa travessa, que haviam sido afetados pelo fogo, 

foram substituídos. 

 

A transferência de carga para os pilares foi feita com protensão de tirantes, considerando o atrito do concreto 

provocado pela protensão e a resistência ao cisalhamento das barras. A Figura 10 apresenta imagens do 

projeto e o reforço da mesoestrutura executada. 



 

 
Figura 10 – Projeto de reforço e estrutura executada “in-loco” 

 

Para a liberação do tráfego na Pista Sul para veículos pesados, também foi necessária a execução da 

recuperação da laje que estava superficialmente comprometida. Para avaliação estrutural foi realizada uma 

janela de inspeção, onde foi levantada a armadura existente e as amostras foram ensaiadas. A partir desses 

resultados, verificou-se que as armaduras não haviam sido comprometidas e haveria apenas a necessidade de 

recomposição da seção. Isso foi feito com concreto projetado e uma tela para conter a retração. Para garantir 

a aderência e retirar o concreto afetado pelo incêndio, a superfície afetada foi hidrojateada. O ganho de 

resistência do concreto projetado foi acompanhado por ensaios de laboratório e, no dia 16 de abril, quando a 

resistência especificada em projeto (30 MPa) foi atingida, a ponte foi liberada para o tráfego pesado. 

 

Já para a Pista Norte, onde o aço chegou a ser rompido, as armaduras da laje foram efetivamente reforçadas. 

Utilizando o mesmo procedimento de hidrojateamento, chumbando armaduras nos apoios (vigas longarinas 

e transversinas) foi utilizada uma malha de armadura passiva e espessura de concreto projetado de 10 cm 

visando atender aos carregamentos do trem-tipo TB45. 

 

Para a recomposição do passeio danificado, foi projetada a substituição do passeio e guarda corpo por uma 

barreira do tipo New-Jersey, de acordo com a norma atual, que possui formato estudado para conduzir 

veículos desgovernados de volta à pista de tráfego. 

 

Prova de carga 

Para a avaliação das longarinas da Pista Norte, foi feita uma janela na viga, onde foi possível avaliar no 

meio do vão a quantidade de cabos de protensão e integridade dos cabos. Foram encontrados 16 cabos com 

12 fios de 7mm CP190RN injetadas posteriormente e distribuídas em ambas as faces laterais das longarinas. 

A análise estrutural e verificações de tensões indicaram que para a combinação frequente de ações, 

considerando o trem-tipo de projeto (TB36), as tensões estavam dentro dos limites normativos. 

 

Para comprovar esse resultado e avaliar a execução do reforço da laje, foi proposta uma prova de carga 

estática. Foram dispostos 31 deflectômetros no vão 1 (afetado) e no vão 3 (que não sofreu ação do fogo) 

para avaliação dos deslocamentos e observação da abertura de fissuras. A ponte foi carregada 

progressivamente com um total de 4 caminhões, cada um com aproximadamente 39 ton, para avaliação dos  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

esforços máximos de momento fletor positivo, negativo, esforço cortante nas longarinas e 2 caminhões para 

atingir o momento máximo nas lajes. 

 

De acordo com a NBR9067:2019, para avaliação do ELU dúctil de pontes existentes, deve-se chegar ao 

carregamento calculado pela equação (1): 

 

 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑜 = 0,78 × (1,35 × 𝐺2 + 1,5 × 𝑄) (1) 

Onde: 

G2 - ações permanentes adicionais, previstas ao longo da vida útil da estrutura (nesse caso G2=0); 

Q - ações variáveis previstas ao longo da vida útil da estrutura. 

 

Esta norma também prescreve que os carregamentos devem ser progressivos, com cada caso de carga 

representando 25% da carga máxima. Para a avaliação do momento máximo, foram utilizados 4 caminhões 

posicionados de acordo com a linha de influência da estrutura para se obter o momento positivo máximo na 

longarina afetada pelo fogo. A Figura 11 a presenta a disposição dos caminhões para esse caso de carga e a 

posição do deflectômetros. 

 

  
Figura 11 – Posição dos caminhões e deflectômetros para avaliação de momento máximo 

 

 

Mesmo se tratando de uma OAE projetada para o TB36, buscou-se avaliar na prova de carga o atendimento 

ao trem-tipo vigente, de acordo com a NBR7188:2013. A Figura 12 mostra que mesmo com 4 caminhões 

somando 156 toneladas não se ultrapassou os 0,78x1,5Q=1,17Q prescritos na NBR9067:2019. Também se 

observa que as cargas ultrapassam a carga de ensaio previsto para o TB36. 

 

 
Figura 12 – Momentos fletores na viga para as cargas de projeto e de ensaio 
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Para avaliação dos deslocamentos, a ponte foi modelada com a geometria levantada em campo e o módulo 

de elasticidade do concreto foi calculado a partir da resistência à compressão obtida nos corpos de prova, de 

acordo com a equação (2), prescrita na NBR6118:2014. 

 

 𝐸𝑐𝑠 = (0,8 + 0,2 ×
𝑓𝑐𝑘

80
)𝛼𝑒 × 5600 × √𝑓𝑐𝑘  (2) 

 

onde: 

fck - resistência característica do concreto a compressão; 

𝛼𝑒 - fator que depende do agregado, variando de 0,7 até 1,2. 

 

Os resultados de cada deflectômetro foram plotados, sobrepondo os valores medidos em campo para os vãos 

1 e 3 e as deformações teóricas para o módulo de elasticidade máximo e mínimo, considerando a variação 

prevista em norma. A Figura 13 mostra que os resultados se aproximaram dos resultados teóricos para o 

módulo de elasticidade máximo, mesmo assim resultando em valores maiores que os medidos em campo. 

Quando são comparadas as leituras de campo para o vão 1 e vão 3, observa-se que os deslocamentos do vão 

1 (atingido pelo fogo) foram maiores. Além disso, verificou-se um resíduo significativo (deslocamento 

verificado após o descarregamento da estrutura). Isso pode significar que a estrutura não está mais 

trabalhando na fase elástica, com esforços superiores ao momento de fissuração, que reduz sua rigidez. 

 
Figura 13 – Deslocamentos teóricos e leituras do ensaio para o ponto de deslocamento máximo 

 

No entanto, não foram observadas aberturas de fissuras devido ao carregamento ou outro comportamento 

que indicasse escoamento das armaduras. Durante a execução do ensaio, que foi iniciado no início da manhã 

do dia 02/05/2021, e finalizado ao meio-dia, houve uma grande variação de temperatura (aproximadamente 

15oC), essa variação tem influência significativa nas leituras dos deflectômetros e afetou o resultado das 

leituras diretas. Para avaliar a influência da temperatura, foi analisado o relógio próximo ao pilar, onde não 

eram esperados deslocamentos significativos. A partir da Figura 14 é possível observar uma variação 

significativa nos deslocamentos para um mesmo carregamento e um comportamento oposto ao esperado, 

que explica a variação das leituras e resíduo obtido no deflectômetro posicionado no ponto de momento 

máximo. 
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Figura 14 – Deslocamentos teóricos e leituras do ensaio para o ponto próximo ao pilar 

 

Descontando o efeito de temperatura, os deslocamentos obtidos no vão 1 estão muito próximos ao vão 3, 

indicando que o incêndio não teve influência significativa na capacidade de carga das longarinas. Após a 

análise dos resultados da prova de carga, a ponte foi liberada para veículos pesados no dia 03/05/2021 e o 

monitoramento foi mantido por mais 20 dias para que fosse possível acompanhar o comportamento da 

ponte, que se mostrou satisfatório. 

 

Conclusão 

Após o incêndio causado pelo acidente no dia 13/03/2021, ambas as pontes foram liberadas com segurança 

no dia 03/05/2021, seguindo as prescrições normativas e as práticas da boa engenharia. Essa reabertura das 

pontes, 4 meses antes do inicialmente previsto, apenas se tornou possível através do trabalho em conjunto 

entre concessionária, projetista, empreiteiros e equipe de inspeção, reforçando a importância da integração 

ente equipes para a prática de uma engenharia de qualidade.  
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