
ESTUDO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PONTES E 
VIADUTOS,E SUAS MELHORIAS NA APLICAÇÃO E USO 

 
Nome do aluno: Isabella Maria de Campos, Orientador: Luiz Sérgio Mendonça Coelho 

Centro Universitário FEI 
e-mail: isabela.m@hotmail.com; email do orientador: lsergiocoelho@terra.com.br

Resumo: Este projeto tem como objetivo o estudo de 
juntas de dilatação utilizadas em pontes e viadutos. O 
estudo visa principalmente a melhoria na aplicação e 
uso destas juntas, causando menos problemas na via e 
menos desconforto para usuários que a utilizam. Para 
isso, serão feitos algumas análises de pontes e viadutos 
existentes no Brasil que geram este desconforto. 
 

1. Introdução 
Uma malha rodoviária bem conservada é um 

importante fator para o desenvolvimento econômico e 
social de qualquer nação. A construção e a manutenção 
de uma malha rodoviária é um grande investimento 
nacional. 

Junta de dilatação é um dos elementos que compõem 
a superestrutura das pontes e viadutos rodoviários, esta 
apresenta espaço a ser ou não preenchido por material 
elástico (fig.1), que possui a função de absorver os 
movimentos provocados por dilatações e retrações dos 
materiais envolventes. São aplicadas em diversas obras 
da construção civil. 

 
Figura 1 – Juntas de dilatação [2]. 

 
As juntas de dilatação são utilizadas para aliviar as 

tensões de tração do concreto e localizam-se em 
intervalos regulares, perpendicular ao eixo do 
pavimento.  

Deve-se considerar as diversas influências externas, 
que possam afetar o concreto e influir no desempenho 
de uma junta, como exemplo: a contração devido a cura, 
movimento devido a umidade, o movimento térmico, 
entre outros que devem ser analisadas no estudo das 
juntas de dilatação em pontes e viadutos para se estar 
realizando a melhor manutenção. 

 
 
 

2. Metodologia 
O projeto é baseado na referência [1], na qual 

descreve os tipos, patologias e procedimentos de 
recuperação das juntas de pontes, garantindo uma 
transição suave entre acessos e pontes, impedindo o 
desconforto ao trafegar por estes. 

Por meio de pesquisas de livros, normas, artigos 
técnicos, serão estudados os pontos de maior relevância 
sobre o tema a ser tratado, acrescentando informações 
importantes para execução do projeto. 

Além de realizar estudos de casos de algumas pontes 
e viadutos existentes no Brasil que geram o desconforto 
da trepidação ao se passar por juntas de dilatação, 
buscando as melhores soluções para melhorar a 
qualidade, segurança e conforto da pavimentação e seus 
usuários. 

3. Conclusões 
Os estudos ainda estão sendo efetuados, mas a partir 

deles, já se percebe que a manutenção das pontes deve 
ser uma atividade rotineira, de forma preventiva e/ou 
corretiva. 

Pois as juntas de pontes e viadutos sofrem vários 
esforços. Então o seu tratamento tem que ser feito com 
um sistema que, além de suportar estes esforços, as 
intempéries e os raios ultravioletas, deixe a junta vedada 
e com longa vida útil. 
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