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ANÁLISE DAS CARGAS MÓVEIS SOBRE A PONTE RODOVIÁRIA SOBRE RIO
BANDEIRANTE DO NORTE À LUZ DA NORMA NBR 7188:2013 

Lucas Rafael dos Santos de Matos 

RESUMO

O presente trabalho apresenta uma análise do comportamento da ponte sobre o Rio
Bandeirante do Norte, submetida à carga atual estabelecida na última revisão da
NBR 7188 em 2013. O trabalho foi desenvolvido, reproduzindo o projeto da ponte
existente com o carregamento proposto pela norma. Com o auxilio de programas
computacionais  foi  possível  realizar  a  simulação  do  deslocamento  das  cargas
móveis ao longo da estrutura e observar a modificação nos diagramas, bem como
obter as respectivas áreas de aço necessárias para suportar o carregamento. Os
resultados foram tabelados e o comparativo dessas armaduras indicou os elementos
estruturais  que  estão  com área  de  aço  insuficiente.  Esse  comparativo  serve  de
parâmetro para identificar e propor um reforço estrutural para garantir segurança e
bom desempenho da ponte. 

Palavras-chave: Pontes. Cargas Móveis. 

LOAD MOBILE ANALYSIS OVER THE BAIDEIRANTE DO NORTE RIVER BASED
ON TECHNICAL REGULATION NBR 7188/2013

ABSTRACT

The  present  work  presents  an  analysis  of  the  behavior  of  the  bridge  over  the
Bandeirante  do Norte River,  submitted to the current  load established in  the last
revision of NBR 7188 in 2013. The work was developed reproducing the existing
bridge project with the loading proposed by the standard. With computer programs
aid, it was possible to accomplish the displacement simulation of the mobile loads
over the structure and observe the diagrams modification, as well as obtaining the
respective requisite  steel areas to support the loading. The results were tabulated
and the comparison of  these armatures indicated the structural elements that are
with insufficient steel area. This comparison serves as a parameter to identify and
propose a structural reinforcement to guarantee safety and good performance of the
bridge.

Keywords: Bridge. Load Mobile. 



1 INTRODUÇÃO

No Brasil, o transporte de cargas é realizado em sua grande maioria por meio

das rodovias. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes (2016), cerca de

61,1% do transporte de cargas e passageiros brasileiros, é realizada pelas malhas

rodoviárias,  por  meio  de  aproximadamente  1.720.704,80  km  de  rodovias,

pavimentadas e não pavimentadas. 

Dentro desse valor estão as pontes rodoviárias que, segundo Pfeil (1990), são

entendidas como elementos que permitem o transporte de veículos sobre diversos

obstáculos naturais, consentindo a continuação da via.

De acordo com Gama (2014), a definição da finalidade, deve ser o início do

projeto de uma ponte de concreto armado. Podemos subdividir uma ponte em três

partes principais: infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura (Figura 1). A parte

da infraestrutura, também conhecida como fundação, é responsável por transmitir os

esforços provenientes da mesoestrutura ao solo.  Pode ser  constituída de blocos,

sapatas, tubulões, estacas, entre outros. 

Já  a  mesoestrutura  é  composta  por  elementos  de transição.  Estes  têm a

função de transportar as cargas provenientes da superestrutura até a fundação. Na

maioria dos casos, é composto apenas por pilares e, em alguns casos, pode haver

vigas de travamento para diminuir a flambagem do pilar, devido à esbeltez.

Por  último,  a  superestrutura  é composta de vigas e lajes (tabuleiro).  Para

Marchetti (2008), “é o elemento de suporte do estrado por onde se trafega, sendo

assim, a parte útil da obra”.

 

Figura 1: Elementos que constituem uma ponte

Fonte: Walter Pfeil (1990).
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O  projeto  de  uma  ponte  deve  considerar  diversos  fatores.  Segundo  Pfeil

(1990), o principal objetivo de estudo no projeto deve ser a parte estrutural. Uma boa

concepção de projeto promove tanto uma estrutura de boa qualidade, como também

evita manutenções excessivas.

Para realizar um bom projeto estrutural, deve-se ter conhecimento das cargas

atuantes na estrutura. Dentre as diversas cargas que atuam nas pontes rodoviárias

temos as cargas móveis, responsáveis por simular o deslocamento dos veículos ao

longo da superestrutura.

As  cargas  móveis,  como  o  próprio  nome  já  diz,  são  cargas  que  se

movimentam  na  estrutura  causando  modificações  nos  diagramas  (Figura  2).  De

acordo com Gama (2014), “as cargas moveis são provocadas pelo deslocamento de

veículos e pessoas que trafegam na ponte”. 

Figura 2: Diagrama de momento fletor de uma viga submetida a cargas móveis

Fonte: o autor.

A primeira norma a regulamentar o dimensionamento de cargas móveis no

Brasil  foi  a  NB-6  de  1943,  tendo  sua  primeira  revisão  em  1960  e  assim

sucessivamente até chegar na norma em vigo de 2013 (Quadro 1).

O grande crescimento do Brasil no período entre 1960 e 1970, possibilitou o

crescimento da malha rodoviária nacional, gerando diversas construções de pontes

projetadas pela NB-6. (LUCHI, 2006).
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Quadro 1: Evolução das cargas Trem-tipo

N
B

-6

19
43

 Tipo A Tipo B Tipo C
Compressores 7 tf 16 tf 24 tf

Caminhão 6 tf 9 tf -

19
60

 Carga Total
Carga Dis-

tribuída 
-

Classe 12 12 tf 0,3 tf/m² -

Classe 24 24 tf 0,4 tf/m² -

Classe 36 36 tf 0,5 tf/m² -

N
B

R
-7

18
8

19
84

 Carga Total
Carga Dis-
tribuída (Na

pista)

Carga Dis-
tribuída (No

passeio)

Classe 12 12 tf 0,4 tf/m² 0,3 tf/m²
Classe 30 30 tf 0,5 tf/m² 0,3 tf/m²
Classe 45 45 tf 0,5 tf/m² 0,3 tf/m²

20
13

 Carga Total
Carga Dis-
tribuída (Na

pista)

Carga Dis-
tribuída (No

passeio)

TB -  450 45 tf 0,5 tf/m² 0,3 tf/m²

TB – 240 24 tf 0,4 tf/m² 0,3 tf/m²
Fonte: o autor.

Essas cargas móveis, conhecidas também como trem-tipo, são constituídas

por cargas pontuais, que representam as rodas do veículo por uma carga distribuída

por área, que representa a multidão e/ou veículos de pequeno porte (Figura 3).

Complementado esse conjunto são adicionados os coeficientes de segurança.

Eles servem de parâmetro para simular, de maneira mais eficiente, o efeito dinâmico

provocado  pelas  cargas.  A  NBR  7188:2013  define  três  coeficientes: o  CIV

(Coeficiente de Impacto Vertical), o CNF (Coeficiente do Número de Faixas) e o CIA

(Coeficiente de Impacto Acidental). 

Segundo a norma, o CIV é o coeficiente de impacto vertical: amplifica a ação

da carga estática, simulando o efeito dinâmico da carga em movimento e suspensão

dos veículos automotores (ABNT, NBR 7188:2013). O CNF é o coeficiente que deve

ser adicionado às cargas ocorrentes no tabuleiro. Segundo Silva et al. (2014), ele faz

uma união entre a chance de ocorrer a carga móvel, relacionando com o número de

faixas existentes. Segundo Silva et al. (2014), o CIA “consiste em majorar a carga

móvel devido à imperfeição e/ou descontinuidade da pista de rolamento, no caso de

juntas de dilatação e nas extremidades da obra, estruturas de transição e acessos”.



7

Figura 3: Posicionamento da carga distribuída ao redor do veículo

Fonte: o autor.

Os esforços causados nas peças que estão sujeitas a esse tipo de carga,

variam não só de acordo com o tamanho da carga, mas, principalmente, com o local

onde ela é posicionada. 

A  partir  da  determinação  desses  esforços  pode-se  traçar  as  linhas  de

influência, as quais são traçadas a partir da variação do esforço (cortante, fletor ou

torsor), causado pelo deslocamento da carga móvel ao longo da estrutura (Figura 4).

Dessa forma, Simões (2001) afirma que:

No princípio  de  Müller-Breslau,  as  linhas  de  influência  são
representadas por deformadas. Deste modo é possível obter a forma
de linha de influência e as zonas da estrutura que, a ser carregadas,
produzirão os efeitos mais desfavoráveis (SIMÕES, 2001, p. 1).

Após o traçado das linhas de influência, podemos obter as envoltórias, que

são necessárias para o dimensionamento de qualquer  estrutura sujeita  a  cargas

móveis.  De  acordo  com  Pereira  (1994),  com  o  traçado  da  linha  de  influência

conhecido é possível identificar a dimensão das cargas móveis isoladas ou conjunto

de cargas. 

No  caso  de  cargas  móveis,  como  são  cargas  dinâmicas,  não  é  possível

determinar  os  menores  e  maiores  valores  de  esforço,  pois  o  diagrama  estará

constantemente sendo alterado,  de acordo com o movimento das cargas.  Nesse

caso, temos um elemento chamado de diagrama de envoltória de esforços.
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 Holtz (2005, p. 28) afirma que “as envoltórias são, em geral, obtidas por interpolação

de valores máximos e mínimos, respectivamente, de esforços calculados em determinado

número de seções transversais ao longo da estrutura".

Nesta direção, os autores Freitas, Barbirato e Barboza (2005) complementam:

No  projeto  de  dimensionamento  do  vigamento  principal  […]  é
necessário se conhecer todas as possíveis solicitações que ocorrem
em cada uma das seções […] pode-se encontrar na literatura alguns
métodos de determinação das solicitações […] dentre eles o mais
comum é o que utiliza as linhas de influência […] pode-se obter a
envoltória de solicitações da estrutura através do traçando da curva
que  liga  os  valores  críticos  das  linhas  de  influência  (FREITAS;
BARBIRATO; BARBOZA, 2005, p. 2).

Como toda estrutura, uma ponte depois de um determinado tempo, necessita

de uma análise para verificação de seu estado. Devido à concepção estrutural que

uma ponte é projetada, acaba gerando um conceito de algo com vida prolongada,

sem necessidade de verificação e/ou manutenção, como afirma Vitório (2007, p. 2):

Existe,  porém, um costume bastante habitual  de considerar  que a
vida das pontes é extraordinariamente longa, talvez até infinita. Isso
se deve, em parte, à impressão que, de modo geral, é transmitida por
esse tipo de obra, sempre associada à robustez e solidez. 

Com  o  aumento  da  densidade  do  tráfego e  da  magnitude  das  ações

acidentais, causadas por veículos de grande porte e que suportam cargas maiores,

torna-se  extremamente  necessário  a  verificação  dos  elementos  estruturais  das

pontes.

Pensando nesse conceito é que o presente trabalho vem realizar um estudo

da ponte sobre o Rio Bandeirante. Como ela foi construída em 1963, a análise do

Figura 4: Representação da linha de influência e envoltória de esforços

Fonte: o autor
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comportamento da estrutura quando submetida às cargas da norma atualizada (NBR

7188:2013), será fundamental para determinar se o sistema estrutural possui algum

problema ou está resistindo às cargas normalmente.

Por meio do comparativo das áreas de aço geradas pelo software de cálculo e

da  identificação  dos  pontos  onde  estão  ocorrendo  os  maiores  esforços,  será

possível a verificação do comportamento da obra de arte especial e a proposição de

um modelo de reforço caso a mesma necessite.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 PONTE SOBRE O RIO BANDEIRANTE

A estrutura feita em concreto armado possui 75 metros de extensão e da

pavimentação  até  a  base  da  sapata  aproximadamente  23,20  metros  de  altura.

Possui três vãos, sendo o primeiro e o último iguais e o central maior. A ponte está

apoiada sobre uma fundação de sapatas de concreto maciço e em oito pilares, entre

os pilares há uma viga de travamento.

Na parte superior, possui 2 longarinas (vigas principais) e 14 transversinas

(vigas secundárias). Possui também dispositivos de proteção lateral e o sistema de

drenagem composto por pingadeiras. A ponte é dotada de 2 faixas de rolamento e

passagem de pedestres nas laterais. Nos encontros com a pista, possui as cortinas

e as abas, além de um aterro para manter o nível da pista rodoviária. Conforme

memorial de cálculo fornecido pelo DER, a ponte foi dimensionada de acordo com a

NB-6/60 e a classe do trem-tipo utilizada foi a classe 36.

Figura 5: Seção transversal ponte sobre duas longarinas

Fonte: o autor, adaptado Walter Pfeil (1990).
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2.2 CARGAS MÓVEIS

A  NBR  7188/2013,  define  o  cálculo  de  cargas  móveis  pelas  seguintes

expressões:

Q= P*CIV*CNF*CIA...................................................................................................(1)

q= p*CIV*CNF*CIA....................................................................................................(2)

Os valores de P e p são definidos pela norma citada. Eles são 75 KN e 5

KN/M², respectivamente.  Quando estes valores são acrescidos dos coeficientes, se

tornam os valores de cálculo a serem utilizados no dimensionamento.

2.2.1 Coeficiente de Impacto Vertical

Assim como os demais coeficientes, o valor do CIV é utilizado tanto no cálculo

das cargas nas rodas dos veículos, como também na carga distribuída por área ao

redor. O CIV, segundo NBR 7188:2013 é calculado da seguinte forma:

CIV= 1,35, para estruturas com vão menor do que 10,0 m…………….............……(3)

CIV= 1+1,06*
(     20    
LIV+50 ) , para estruturas com vão entre 10,0 m e 200,0 ...............(4)

Onde:

Liv é o vão em metros, usado para o cálculo do CIV, conforme o tipo de estrutura,

sendo:

Liv:  usado para estruturas  de vão isostático.  Liv:  Média  aritmética  dos vãos nos

casos de vãos contínuos;

Liv é o comprimento do próprio balanço para estruturas em balanço;

L é o vão, expresso em metros (m).

2.2.2 Coeficiente de número de faixas
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O coeficiente deve ser adicionado às cargas ocorrentes no tabuleiro. 

O CNF é definido pela expressão:

CNF= 1-0,05*(n-2)>0,9……………………………………..…………………….…..(5)

Onde:

n é o número (inteiro) de faixas de tráfego rodoviário a serem carregados sobre um

tabuleiro transversalmente contínuo. Acostamentos e faixas de segurança não são

faixas de tráfego de rodovia.

2.2.3 Coeficiente de Impacto Acidental

O CIA varia de acordo com o tipo de estrutura da ponte. 

CIA= 1,25, para obras em concreto ou mista.

CIA= 1,15, para obras em aço.

2.3 CÁLCULO DAS CARGAS MÓVEIS

2.3.1 Cálculo do coeficiente de Impacto Acidental

LIV= (28,7+34,4+28,7)/3=30,6
CIV= 1+1,06*((20/LIV+50))                                          
CIV= 1+1,06*((20/30,6+50)) 
CIV= 1,263

2.3.2 Cálculo do Coeficiente de número de faixas

CNF= 1-0,05*(n-2)>0,9
CNF= 1-0,05*(2-2)>0,9
CNF= 1>0,9

2.3.3 Cálculo do Coeficiente de Impacto Acidental

CIA= 1,25 (Ponte em concreto)
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2.3.4 Cálculo das cargas móveis

O valor do TB-450 por roda do veículo é definido pela seguinte expressão:

Q= P*CIV*CNF*CIA

Q= 75*1,263*1*1,25= 118,40625 KN= 11,84TF

O valor do TB-450 como carga distribuída por área é definido pela seguinte
expressão:

q= p*CIV*CNF*CIA

q= 5*1,263*1*1,25= 7,89375 KN/M²= 0,79 TF/M²

2.4 CARGA DE VENTO

As cargas de vento incidentes sobre a ponte foram calculadas de acordo com

a NBR 6123:2013. Pela fórmula, a seguir:

Vk=Vo*S1*S2*S3.......................................................................................................(6)

Vo=  Velocidade  característica  do  vento,  varia  de  acordo  com  o  local.  É

determinado pelo gráfico de isopletas (Figura 6).

S1= é determinado pelo fator topográfico. Exemplos: terrenos planos, taludes

e morros e vales profundo etc.

S2=  varia  de  acordo  com  dois  parâmetros,  o  primeiro  é  em  relação  à

rugosidade do solo.  Terrenos com vegetação rasteira ou com árvores de grande

porte  afetam  diretamente  o  valor  final.  O  segundo  parâmetro  é  o  tamanho  da

edificação, que possui três subclasses, até 20 metros, entre 20 e 50 metros e acima

de 50 metros. Por meio desses valores pode-se determinar o coeficiente S2 com

auxilio da tabela da NBR 6123:2013.

S3= varia de acordo com o fator estatístico, ou seja, com o grau de segurança

das edificações e a vida útil.
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Figura 6: Gráfico de Isopletas

Fonte: ABNT NBR 6123/2013

Após o cálculo da velocidade característica do vento, pode-se determinar a

pressão dinâmica do vento definida pela expressão:

q=0,613*Vk²...............................................................................................................(7)

2.5 CÁLCULO DAS CARGAS DE VENTO

Vk=Vo*S1*S2*S3

Vk=43*0,9*1,00*1,10=42,57

q=0,613*42,57²=1.110,88 N/m²

2.6SIMULAÇÃO DE CARGAS NO SOFTWARE

2.6.1 Simulação das Cargas Móveis
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Para a realização da simulação foi preciso, inicialmente, o desenho da ponte

que foi  realizado com o software Autodesk AutoCad 2017,  com base no projeto

fornecido pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagens).

A  simulação  do  deslocamento  da  carga  trem-tipo  realizada  no  presente

trabalho foi realizada com auxílio do software Alto QI Eberick V8. Como supracitado,

as cargas móveis se deslocam ao longo da estrutura,  provocando variações nos

diagramas. Segundo a NBR 7188:2013, esta deve ser posicionada no ponto mais

desfavorável. 

O veículo padrão foi posicionado entre as duas longarinas e deslocado a cada

3,60 metros (três metros e sessenta centímetros) até percorrer toda ponte.

2.6.2 Simulação das Cargas de Vento

O vento foi introduzido no campo correspondente do software Alto QI Eberick

V8, tanto na direção X, como também na direção Y, de acordo com o calculado no

item 2.5.

2.6.2 Simulação das Cargas de Frenagem

As cargas de frenagem foram desconsideradas no presente trabalho.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Os resultados apresentados nos quadros, a seguir, foram realizados a partir

do comparativo entre as áreas de aço. Os quadros são compostos por três itens:

pela área de aço existente, pela área de aço simulada no programa e pela variação

percentual entre ambos. 

3.1 PILARES

Conforme o disposto nas normas oficiais, os “elementos lineares de eixo reto,

usualmente  disposto  na  vertical,  em que  as  forças  normais  de  compressão  são
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preponderantes” (ABNT NBR 6118:2014). Os pilares simulados foram reproduzidos

no software idênticos aos existentes e submetidos às cargas móveis, estipuladas

nos itens 2.3.4. 

3.1.1 P0=P0A=P20=P20A

Quadro 2: Resumo área de aço dos pilares

ARMADURA LONGITUDINAL
PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

P0 185,76 138,11 25,65
P0A 185,76 138,11 25,65
P20 185,76 138,11 25,65

P20A 185,76 138,11 25,65
ARMADURA TRANSVERSAL

PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)
P0 48,36 31,50 34,86

P0A 48,36 31,50 34,86
P20 48,36 31,50 34,86

P20A 48,36 31,50 34,86

Fonte: o autor.

3.1.2 P10=P10A=P30=P30A

Quadro 3: Resumo área de aço dos pilares

 
ARMADURA LONGITUDINAL

PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)
P10 154,80 138,11 10,78

P10A 154,80 138,11 10,78
P30 154,80 138,11 10,78

P30A 154,80 138,11 10,78
ARMADURA TRANSVERSAL

PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)
P10 48,36 31,50 34,86

P10A 48,36 31,50 34,86
P30 48,36 31,50 34,86

P30A 48,36 31,50 34,86

Fonte: o autor

O comparativo das armaduras apresentados nos quadros 2 e 3, demonstram

que, apesar do aumento do valor das cargas móveis atuantes sobre os pilares da

Ponte do Rio Bandeirante, ela segue com área de aço suficiente para resistir aos

esforços solicitantes.
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A diferença percentual dos valores nos remete a um superdimensionamento

da  ponte.  A  esse  fato,  são  atribuídos  vários  fatores,  por  exemplo,  o  uso  de

coeficientes de segurança altos e o conhecimento técnico limitado pela época em

que a ponte foi dimensionada. 

Para Vitório (2008), o avanço da tecnologia e dos conhecimentos sobre as

estruturas  de  concreto  armado,  além  de  possibilitarem  revisões  nas  normas,

possibilitam a identificação de necessidade de reforços, manutenção e recuperação.

3.2 VIGAS

Segundo  a  ABNT  NBR  6118:2014,  as  vigas  são  elementos  lineares

dimensionados predominantemente pela flexão.  A ponte sobre o Rio Bandeirante

possui 22 vigas ao todo, classificadas de acordo com o quadro a seguir.

Quadro 4: Nomenclatura das vigas

ABREVIAÇÃO DESCRIÇÃO
V1 VIGA DE TRAVE
V2 VIGA DE TRAVE
V3 VIGA DE TRAVE
V4 VIGA DE TRAVE
V5 TRANSVERSINA NOS PILARES
V6 TRANSVERSINA NOS PILARES
V7 TRANSVERSINA NOS PILARES
V8 TRANSVERSINA NOS PILARES
V9 TRANSVERSINA
V10 TRANSVERSINA
V11 TRANSVERSINA
V12 TRANSVERSINA
V13 TRANSVERSINA
V14 TRANSVERSINA
V15 TRANSVERSINA
V16 TRANSVERSINA
V17 TRANSVERSINA
V18 TRANSVERSINA

V19 LONGARINA

V20 LONGARINA
V21 VIGA DE ENCONTRO
V22 VIGA DE ENCONTRO

Fonte: o autor.



17

3.2.1 Vigas de trave

As vigas de trave são posicionadas entre os pilares a uma determinada altura

para reduzir o comprimento de flambagem deles. A ponte sobre o Rio Bandeirante

possui quatro vigas de trave, sendo três delas a uma altura de 3,7 metros do topo da

sapata e uma a 2,70 metros. 

As vigas de trave são fundamentais, pois reduzem não só a flambagem dos

pilares, mas também diminuem o deslocamento dos pilares em torno do eixo Y. A

tabela, a seguir, apresenta o comparativo, entre as armaduras das vigas de trave. 

Quadro 5: Resumo área de aço das vigas de trave

 ARMADURA LONGITUDINAL - NEGATIVA
 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

V1 7,74 4,00 48,32%
V2 7,74 4,00 48,32%
V3 7,74 4,00 48,32%
V4 7,74 4,00 48,32%

 ARMADURA LONGITUDINAL - POSITIVA
 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

V1 7,74 4,00 48,32%
V2 7,74 4,00 48,32%
V3 7,74 4,00 48,32%
V4 7,74 4,00 48,32%

 ARMADURA LONGITUDINAL - PELE
 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

V1 1,00 1,90 47,37%
V2 1,00 1,90 47,37%
V3 1,00 1,90 47,37%
V4 1,00 1,90 47,37%

 ARMADURA TRANSVERSAL
 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

V1 20,87 13,92 33,30%
V2 20,87 13,92 33,30%
V3 20,87 13,92 33,30%

V4 20,87 13,92 33,30%

Fonte: o autor.

Em  relação  às  vigas  de  trave,  as  áreas  de  aço  também  estão  sendo

suficientes para resistir às cargas móveis solicitantes, com exceção da armadura de
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pele.  As  armaduras  de  pele  são  posicionadas  entre  as  armaduras  positivas  e

negativas e são necessárias em vigas a partir de 60 cm de altura. 

Como a área de aço da armadura de pele foi insuficiente, isso pode implicar

em um possível surgimento de fissuras, sendo necessária a manutenção para evitar

problemas futuros, como o ataque às armaduras do elemento estrutural.

3.2.2 Transversinas nos pilares

As transversinas são vigas secundárias que ficam perpendiculares ao sentido

da via de tráfego. Servem de travamento para as longarinas, bem como apoio para a

pista  de  rolamento.  A  comparação  dos  valores  da  taxa  de  armadura  das

transversinas nos pilares segue na tabela 6.

Quadro 6: Resumo área de aço das transversinas nos pilares

 ARMADURA LONGITUDINAL – NEGATIVA
 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

V5 50,31 25,00 50,31
V6 50,31 25,00 50,31
V7 50,31 25,00 50,31
V8 50,31 25,00 50,31

 ARMADURA LONGITUDINAL – POSITIVA
 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

V5 30,96 16,00 48,32
V6 30,96 16,00 48,32
V7 30,96 16,00 48,32
V8 30,96 16,00 48,32

 ARMADURA LONGITUDINAL – PELE
 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO 

V5 4,50 6,08 25,99
V6 4,50 6,08 25,99
V7 4,50 6,08 25,99
V8 4,50 6,08 25,99

 ARMADURA TRANSVERSAL

 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)
V5 48,31 37,49 22,40
V6 48,31 37,49 22,40
V7 48,31 37,49 22,40
V8 48,31 37,49 22,40

Fonte: o autor.
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As transversinas nos pilares apresentaram o mesmo problema das vigas de

trave.  As  armaduras  de  pele  foram  insuficientes,  podendo  ocasionar  fissuração

nelas.

3.2.3 Transversinas

Conforme  citado  no  item  3.2.2,  transversinas  são  vigas  secundária.  Seus

resultados seguem abaixo:

Quadro 7: Resumo área de aço das transversinas 

 ARMADURA LONGITUDINAL - NEGATIVA
 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

V9 12,6 10 20,63
V10 12,6 10 20,63
V11 12,6 10 20,63
V12 12,6 10 20,63
V13 12,6 10 20,63
V14 12,6 10 20,63
V15 12,6 10 20,63
V16 12,6 10 20,63
V17 12,6 10 20,63
V18 12,6 10 20,63

ARMADURA LONGITUDINAL - POSITIVA

 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)
V9 4,5 4,8 6,25
V10 4,5 4,8 6,25
V11 4,5 4,8 6,25
V12 4,5 4,8 6,25
V13 4,5 4,8 6,25
V14 4,5 4,8 6,25
V15 4,5 4,8 6,25

V16 4,5 4,8 6,25

V17 4,5 4,8 6,25
V18 4,5 4,8 6,25

 ARMADURA LONGITUDINAL - PELE

 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

V9 4,5 4,8 6,25
V10 4,5 4,8 6,25
V11 4,5 4,8 6,25
V12 4,5 4,8 6,25
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V13 4,5 4,8 6,25
V14 4,5 4,8 6,25
V15 4,5 4,8 6,25
V16 4,5 4,8 6,25
V17 4,5 4,8 6,25
V18 4,5 4,8 6,25

 
ARMADURA TRANSVERSAL

PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)
V9 48,31 64,24 24,80
V10 48,31 64,24 24,80
V11 48,31 64,24 24,80
V12 48,31 64,24 24,80
V13 48,31 64,24 24,80
V14 48,31 64,24 24,80
V15 48,31 64,24 24,80
V16 48,31 64,24 24,80
V17 48,31 64,24 24,80
V18 48,31 64,24 24,80

Fonte: o autor.

A análise  dos  resultados  gerados  pelo  software  Alto  QI  Eberick  V8,  com

relação às transversinas, apontam insuficiência de armadura positiva, armadura de

pele e armadura transversal. Com exceção da armadura negativa que obteve êxito

na análise quando submetida às cargas móveis, as quais são estabelecidas na NBR

7188:2013, as outras apresentaram problemas na área de aço necessária.

3.2.4 Longarinas

As longarinas são as vigas principais, responsáveis por suportar toda carga

proveniente  da  laje  da  pista.  Os  resultados  apresentados  no  quadro  8  são

correspondente  a  toda  extensão  das  longarinas  na  ponte,  ou  seja,  não  foram

separadas por trecho.

Quadro 8: Resumo área de aço das longarinas

 ARMADURA LONGITUDINAL – NEGATIVA
 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

V19 12013,02 7281,28 39,39
V20 12013,02 7281,28 39,39

 ARMADURA LONGITUDINAL – POSITIVA

 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)
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V19 13052,38 8252,08 36,7

V20 13052,38 8252,08 36,78
 ARMADURA LONGITUDINAL – PELE
 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

V19 6,00 18,4 67,39
V20 6,00 18,4 67,39

 ARMADURA TRANSVERSAL
 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

V19 703,5 595,35 15,37
V20 703,5 595,35 15,37

Fonte: o autor.

Após  a  análise  realizada  com  as  longarinas  da  ponte,  o  comparativo  foi

satisfatório.  As  áreas  de  aço  presentes  na  superestrutura  são  suficientes  para

atender os esforços, mesmo com aumento do valor das cargas móveis.

3.2.5 Vigas de encontro

Essas são vigas apenas de apoio entre a laje de pista e a laje de transição.
As áreas de aço estão apresentadas no quadro 9.

Quadro 9: Resumo área de aço das vigas de encontro

 ARMADURA LONGITUDINAL – NEGATIVA
 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

V21 3,8 7,5 49,33

V22 3,8 7,5 49,33

 ARMADURA LONGITUDINAL – POSITIVA
 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

V21 3,8 5 24,00
V22 3,8 5 24,00

 ARMADURA LONGITUDINAL – PELE
 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

V21 - - -
V22 - - -

 ARMADURA TRANSVERSAL

 PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

V21 56,95 47,69 16,26
V22 56,95 47,69 16,26

Fonte: o autor.



22

Nessas vigas, os resultados apresentaram problemas em todas as armaduras

longitudinais. Esses problemas, em parte, se devem à seção transversal da viga.

Como a viga possui uma seção de 50 cm X 40 cm e está “deitada”, necessita de

uma grande área de aço transversal devido à uma inércia menor. 

3.3 LAJES DA PISTA

Lajes são elementos responsáveis por receber diretamente a carga de uso e

transmitir  para  as  vigas.  As  lajes  estão  armadas  em  2  direções  e  podem  ser

representadas na tabela a seguir.

Quadro 10: Resumo área de aço das lajes da pista

ARMADURA NEGATIVA - DIREÇÃO X
PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

2241,98 698,23 68,86
ARMADURA POSITIVA - DIREÇÃO X

PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)
7651,5 1527,47 80,04

ARMADURA NEGATIVA - DIREÇÃO Y
PROJETO REAL (CM²) PROJETO SOFTWARE (CM²) VARIAÇÃO (%)

2241,98 764,59 65,90
ARMADURA POSITIVA - DIREÇÃO Y

7651,5 1873,45 75,52
Fonte: o autor.

As armaduras presentes na laje da pista estão com área de aço suficiente

para resistir aos esforços solicitantes.

4 CONCLUSÃO

Por  meio  do  comparativo  realizado  com  as  áreas  de  aço,  foi  possível

identificar  os  elementos  estruturais  que  estão  com  área  de  aço  insuficiente.  É

importante  ressaltar  que  o  fato  de  um  determinado  elemento  ter  armadura

insuficiente quando comparado à norma atualizada, não significa que a ponte irá
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entrar em colapso imediatamente. Porém, gera um alerta para a necessidade de

reforço.

A alteração dos valores da armadura de pele, verificados de acordo com a

norma NBR 6118:2014, provocaram as variações nas vigas de trave, transversinas e

longarinas e podem ser solucionadas com controle de fissuração. Já no caso de

insuficiência  de  armadura  transversal  e/ou  longitudinal,  faz-se  necessário  uma

análise isolada de cada caso, para determinar o tipo de reforço mais adequado.

Portanto, mesmo com o aumento dos valores das cargas móveis aplicados na

superestrutura, ela obteve um desempenho satisfatório de maneira geral, ou seja,

80% dos elementos estruturais obtiveram êxito na taxa de armadura.
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