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1. OBJETO 

O objetivo deste documento é avaliar as condições estruturais e de 

estabilidade da estrutura metálica da ponte localizada entre os municípios de São 

José do Hortêncio e Lindolfo Collor na estrada Exaltação da Santa Cruz, Rio Grande 

do Sul. 

As dimensões principais e tipos de perfis estão descritos na Figura 1. 

Figura 1 –Dimensões gerais 

 

Fonte: Autor 

Uma visão geral da ponte, objeto deste laudo, pode ser visualizada na Figura 2. 

Figura 2 –Vista geral da ponte 

 

Segundo informações do Secretário de Obras da Prefeitura Municipal de São 

José do Hortêncio, a ponte foi inaugurada em 1967. 

 

 

São José do Hortêncio Lindolfo Collor 
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2. MOTIVO DA AVALIAÇÃO 

A razão desta avaliação foi a preocupação quanto a segurança estrutural da 

obra de arte, devido aos graves sinais de corrosão apresentados pelas vigas 

metálicas do tabuleiro da ponte, conforme indicado na Figura 3.  

Figura 3 –Vigas com sinais de corrosão 

 

3. REFERÊNCIAS 

Para a elaboração deste Laudo tomou-se como referencial teórico seguidas 

as seguintes Normas Técnicas: 

− ABNT NBR 6118:2014 – Projetos de estruturas de concreto - Procedimento; 

− ABNT NBR 7188:2013 – Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, 

viadutos, passarelas e outras estruturas; 

− ABNT NBR 8681:2003 – Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

− ABNT NBR 8800:2008 – Projetos de estruturas de aço e de estruturas mistas 

de aço e concreto de edifícios; 

− NORMA DNIT 010/2004 – PRO – Inspeções em pontes e viadutos de 

concreto armado e protendido – Procedimento; 
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Outras normas complementares podem ter sido consultadas sem estar aqui 

descritas. Para o cálculo da estrutura utilizou-se como base o projeto estrutural 

existente e medidas coletadas no local. 

4. INSPEÇÃO 

Foi realizada uma inspeção extraordinária no local, no dia 28 de março de 

2022, por volta das 13:30. Nesta diligência avaliou-se os componentes estruturais da 

ponte de forma visual, a fim de verificar a integridade dos perfis quanto as perdas de 

seção, originarias do processo corrosivo aparente inicialmente relatado, ainda foram 

coletadas as dimensões estruturais da ponte, bem como as bitolas dos perfis 

metálicos empregado em sua constituição.  

A inspeção iniciou pela parte superior da ponte, onde foi possível visualizar 

parte da sua treliça principal, e o tabuleiro onde tem-se a pista de rolamento em 

madeira. Existem vários pontos em que a madeira está solta e pontos onde já não 

existem mais elementos de madeira ou parafusos para sua fixação, conforme 

indicados na Figura 4. 

Figura 4 – Partes de madeira solta e partes faltantes 

 

A Figura 5 apresenta trechos da faixa de rolamento com a madeira em 

avançado estado de decomposição e apodrecimento. 
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Figura 5 – Madeira apodrecida 

 

As treliças das longarinas da ponte apresentam algum sinal de corrosão, mas 

aparentemente, em sua maior parte, não apresenta grandes perdas de seção, como 

pode ser visto na Figura 6. 

Figura 6 – Treliça Longarina 
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Todos os parafusos apresentam corrosão, alguns com pouca perda de seção, 

outros com elevada perda de seção. Uma visão geral do estado dos parafusos é 

apresentada na Figura 7. 

Figura 7 – Parafusos 

 

Após a inspeção da parte superior da ponte, iniciou-se a inspeção na parte 

inferior. A Figura 8 apresenta uma visão geral do estado da estrutura da ponte. 

Figura 8 – Visão geral da parte inferior 
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Várias vigas estão com sua seção completamente corroídas, como pode ser 

visto na Figura 9 e Figura 10. Além disso, já estão com deformações excessivas, 

fazendo com que a madeira da pista de rolamento acabe ficando sem apoio. 

Figura 9 – Vigas metálicas corroídas 

 

Figura 10 – Vigas metálicas corroídas 
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Nas cabeceiras da ponte, de ambos os lados, existe acúmulo de solo na 

região dos apoios, fazendo com que as peças metálicas apresentem um estado 

avançado de corrosão, conforme ilustra a Figura 11. 

Figura 11 – Solo na região dos apoios 

 

A cortina de contenção da cabeceira do lado de Lindolfo Collor que é feita de 

pedras grês não apresenta visualmente nenhuma manifestação patológica (Figura 

12), exceto em um trecho do topo da cortina que acabou se soltando e está caído 

dentro do leito do rio (Figura 13). 

Figura 12 – Contenção 
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Figura 13 – Trecho de contenção caído 

 

A treliça principal, próximo da região do apoio no lado de Lindolfo Collor 

(indicado na Figura 14), mais especificamente no banzo inferior, apresenta bastante 

corrosão, inclusive com furos na região da alma do perfil. 

Figura 14 – Banzo inferior corroído 
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O apoio central, que é de concreto armado apresenta desgaste superficial 

elevado, onde já é possível até visualizar a armadura dos pilares, conforme indicado 

na Figura 15 e Figura 16. 

Figura 15 – Pilares de concreto armado 

 

Figura 16 – Armadura exposta 

 

As fundações não foram inspecionadas. 
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5. DIAGNÓSTICO 

O avançado processo de corrosão dos elementos metálicos se de dá pelo fato 

de não apresentarem mais nenhuma camada de proteção, como uma pintura por 

exemplo. Além disso, na região do tabuleiro, a umidade fica enclausurada entre os 

elementos de madeira e os elementos metálicos, criando condições ideais para a 

oxidação e agravando o processo de corrosão. 

A falta de manutenção e limpeza das cabeceiras contribui muito para a 

corrosão da estrutura nos apoios, pois o solo permanece úmido depositado sobre os 

apoios, e em contato com o aço, acelera exponencialmente o processo de corrosão. 

A armadura aparente nos pilares de concreto ocorre pelo fato da camada de 

cobrimento ser muito baixa, e com a ação da correnteza do rio ocorre o desgaste 

desta camada devido a abrasão ou impacto, principalmente em casos de cheias, 

pelo fato de existirem detritos na água.  

6. PROGNÓSTICO 

Caso nenhuma atitude seja tomada, a ponte corre sério risco de ruir a 

qualquer momento, mesmo sem sobrecarga, pois vários perfis metálicos já se 

encontram com resistência baixa ou nula. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a avaliação visual dos elementos estruturais foi possível tomar as 

seguintes conclusões: 

a) A ponte deve ser interditada imediatamente para qualquer tipo de 

tráfego pois corre sério risco de queda; 

b) Deverão ser tomadas providências imediatas para recuperação da 

ponte, seja reforma ou demolição, para evitar qualquer tipo de 

acidente. 
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8. RECOMENDAÇÕES 

De acordo com as considerações ponderadas no item anterior, recomenda-

se: 

a) Interdição total e imediata da ponte com a utilização de barreiras para 

evitar qualquer tipo de tráfego sobre o tabuleiro da ponte e em regiões 

próximas às cabeceiras; 

b) Realização de um projeto de recuperação ou de reconstrução da ponte. 

Pelos dados coletados, observou-se que as treliças das longarinas da 

ponte são recuperáveis (fazendo seus devidos reparos), pois não 

apresentam muitas manifestações patológicas. Todavia, as vigas do 

tabuleiro da ponte devem ser substituídas, assim como a madeira da pista 

de rolamento; 

c) No caso de recuperação, é importante ressaltar que a estrutura deverá 

ser protegida com uma camada de pintura compatível com a classe de 

agressividade ambiental; 

d) A estrutura de concreto também deverá receber tratamento para evitar 

corrosão nas barras de aço, que já se encontram expostas. 
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9. RESPONSABILIDADES 

São essas as declarações que o signatário tem a fazer em sua consciência, 

aqui lavradas em 14 (quatorze) folhas numeradas sequencialmente, impressas de 

um só lado e rubricadas. 

 

Bom Princípio, 01 de abril de 2022. 

 

 

_______________________________________  

Diego Schneider 
CREA 174964 

 
 
 
 
 

Abaixo assinado, o contratante toma ciência do presente laudo técnico de 

engenharia com a finalidade de esclarecimentos sobre a estrutura, e de que 

receberam as recomendações necessárias e foram informados da interdição da 

ponte. 

 

 

_______________________________________________________ 

Prefeitura Municipal de São José do Hortêncio 


