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Introdução: Estruturas de concreto armado são amplamente utilizadas e apresentam
excelentes resultados de desempenho, durabilidade e qualidade. Dentre as fases de um
projeto que garantem os resultados ótimos de uma estrutura, podem ser destacadas as
fases de projeto e execução. Déficits nos projetos aliados a uma má execução são
contribuintes para o surgimento das manifestações patológicas nas estruturas de
concreto armado. A Ponte Rodoviária Benedito Valadares foi construída sobre o Rio
Piracicaba e inaugurada no ano de 1940, pelo então Presidente da República, Getúlio
Dorneles Vargas, sendo considerada uma estrutura de inestimado valor sócio-cultural
para o município de Nova Era. Objetivo: Analisar e diagnosticar as manifestações
patológicas na estrutura da Ponte Rodoviária Benedito Valadares e uma análise e
estudo do projeto de recuperação proposto para a estrutura da ponte. Metodologia:
Foram evidenciadas as principais manifestações patológicas que assolam às estruturas
de concreto armado em geral, referenciando renomados autores e pesquisadores dessa
linha. Foram analisados as manifestação patológicas existentes na estrutura e
evidenciadas as mais variadas intervenções (adequadas ou não) na estrutura ao longo
dos anos e por fim foi realizada uma análise crítica do atual processo de recuperação
em que a estrutura se encontra. Resultados: A pesquisa apontou que mesmo com a
complexidade do projeto de recuperação proposto e em decorrência das faltas de
manutenção preventivas e principalmente a falta de manutenção corretiva, tornam a
proposta de recuperação atual da estrutura insuficiente para sanar os problemas que
assolam a mesma. Foram evidenciados também que a proposta de recuperação
apresentada pode ocasionar o surgimento de novas manifestações patológicas na
estrutura, onerando os custos de manutenção e correção de avarias na mesma. Por se
tratar de um estrutura tombada pelo IPHAN toda proposta de recuperação estrutural
não pode alterar o conjunto arquitetônico da ponte. Conclusão: A ponte passou por
uma série de avarias em sua estrutura, que atreladas à falta de manutenção e as ações
corretivas inadequadas alteraram seu comportamento estrutural, reduzindo sua vida
útil. É possível concluir que a proposta de intervenção é insuficiente para sanar os
problemas da estrutura.
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