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Prefácio

O material aqui apresentado é baseado nas aulas do curso de Pontes em Concreto 

Armado e Protendido, disciplina obrigatória da graduação em Engenharia Civil da 

Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nos primeiros capítulos 

são expostos os conceitos fundamentais relativos às estruturas típicas de pontes, 

destacando-se a identificação dos elementos constituintes, a caracterização e o 

comportamento dos sistemas estruturais das pontes, proporções básicas e formas 

geométricas das superestruturas mais usuais em lajes e em vigas. Quanto às ações 

atuantes, são detalhadas apenas aquelas que despertam solicitações importantes 

no dimensionamento da superestrutura. Para complementar os fundamentos do 

dimensionamento das estruturas em concreto armado e protendido, são revistos 

os comportamentos e as propriedades do aço e do concreto, incluindo os conceitos 

relativos aos fenômenos reológicos. A formulação do modelo estrutural de viga é 

estendida e adaptada para considerar os diferentes Estádios do concreto armado e 

um capítulo é dedicado às propriedades geométricas de seção transversal sob flexão. 

No tópico das linhas de influência, considerado essencial, demonstra-se o princípio 

de Müller-Breslau para vigas isostáticas e hiperestáticas e são apresentados os 

fundamentos para determinação e aplicação das linhas de influência de torção. 

Especial atenção é dada ao estudo da distribuição transversal de cargas móveis 

nas estruturas em vigas múltiplas, destacando-se a influência da proporção entre 

rigidez flexional e torcional. Visando introduzir o tema da protensão, apresentam-se 

de forma sucinta as principais técnicas, equipamentos e materiais, os comporta-

mentos fundamentais e a análise das estruturas protendidas. No último capítulo 

são abordados os princípios do projeto de estruturas, relativos à caracterização dos 

estados-limites e combinações de solicitações de acordo com as Normas brasileiras. 

É importante realçar que se considera que já são adquiridos conhecimentos básicos 

de análise e dimensionamento de estruturas, principalmente em concreto armado. 

De qualquer forma, torna-se essencial alguma revisão ou aprofundamento e, assim, 

justificam-se os capítulos destinados a flexão de vigas em concreto armado nos 

Estádios I, II e III, propriedades geométricas, estados-limites e comportamentos dos 

materiais. Embora esses tópicos sejam regularmente tratados em outras disciplinas, 

seguem-se por princípio a revisão conceitual e o aprofundamento nas aplicações, 

visando atender as necessidades particulares das estruturas de pontes.



“When the history of our time is written, posterity will know us not by a cathe-

dral or temple, but by a bridge.”
Montgomery Schuyler, jornalista e crítico de arquitetura (1877)

1.1 Definições
As estruturas típicas de pontes são usualmente classificadas como obras de arte 

especiais, ou simplesmente OAEs, denominação destinada a diferenciá-las das obras de 

arte correntes, que são constituídas basicamente por pontilhões e bueiros. De acordo 

com o DNIT (2004, p. 3, grifo nosso), têm-se as seguintes definições:

 f Ponte: estrutura, inclusive apoios, construída sobre uma depressão ou uma 

obstrução, tal como água, rodovia ou ferrovia, que sustenta uma pista para 

passagem de veículos e outras cargas móveis, e que tem um vão livre, medido 

ao longo do eixo da rodovia, de mais de seis metros. Ficam incluídos nesta 

definição viadutos, passagens superiores e passagens inferiores.

 f Pontilhão: ponte, inclusive apoios, com vão livre igual ou inferior a seis metros.

 f Bueiro: estrutura de drenagem, construída sob a rodovia, atravessando todo o 

corpo estradal.

Em geral, as obras de arte correntes seguem projetos padronizados, como o 

bueiro celular exemplificado na Fig. 1.1.

A transposição de um determinado obstáculo, em rodovias, ferrovias ou mesmo 

hidrovias, dá-se através de estruturas típicas de pontes. Dependendo do obstáculo 

e da função, as estruturas apresentam denominação específica, identificando-se:

 f ponte: transposição de obstáculo com massa de água em sua maior parte (rios, 

lagos etc.);

 f viaduto: transposição de obstáculo sem massa de água em sua maior parte 

(vales, vias etc.);

 f elevado: estrutura que se desenvolve ao longo de obstáculo com ou sem água;

Conceitos fundamentais 1
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Pode-se considerar que o balanço com escora incli-

nada (mão-francesa) e a estrutura estaiada são evoluções 

do sistema em balanço, conforme ilustrado na Fig. 1.8.

A evolução dessas variações conduziu naturalmente 

aos sistemas treliçados, aplicados nos modelos funda-

mentais em viga e arco, como exemplificado na Fig. 1.9.

Biapoiado

O sistema de viga biapoiada é talvez o mais intui-

tivo, sendo observado em todas as civilizações antigas, 

tais como na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia e nas 

Américas (astecas, maias e incas). Nesse sistema, as 

construções em pedra ficam limitadas a alguns poucos 

metros de vão, devido à relativamente baixa resis-

tência à flexão. Um exemplo antigo em placa de pedra 

biapoiada é Tarr Steps (Fig. 1.10), na Inglaterra, cuja 

construção é considerada pré-histórica.

A B C D

Fig. 1.6 Sistemas estruturais fundamentais: (A) biapoiado, (B) balanço, (C) arco e (D) pênsil

Fig. 1.7 Aplicação simples dos sistemas estruturais fundamentais: (A) biapoiado, (B) balanço, (C) arco e (D) pênsil

A B

A B

Fig. 1.8 Variações do sistema em balanço: (A) balanço escorado e 

(B) balanço estaiado

Fig. 1.9 Sistemas treliçados: (A) viga em treliça e (B) arco 

em treliça

Fig. 1.10 Ponte pré-histórica Tarr Steps 

em placas de pedras biapoiadas

Fonte: Stefan Kühn (CC BY-SA 3.0,  

https://w.wiki/Le2).



Na composição das estruturas típicas de pontes, pode-se distinguir entre os 

componentes com função estrutural, ou seja, concebidos e dimensionados de forma 

a absorver e transmitir forças relativamente expressivas, e os demais elementos 

sem função estrutural primordial.

Entre os elementos estruturais, pode-se identificar:

 f Elementos estruturais principais:

 � superestrutura;

 � mesoestrutura;

 � infraestrutura.

 f Elementos estruturais de extremidade:

 � cortinas e alas;

 � placa de transição;

 � extremos sobre encontro;

 � extremos em balanço;

 � contenção em terra armada.

 f Elementos de apoio:

 � metálicos;

 � em concreto armado;

 � elastoméricos.

 f Elementos de proteção:

 � guarda-rodas;

 � barreiras;

 � defensas metálicas;

 � guarda-corpos.

Os elementos sem função estrutural fundamental podem ser identificados como 

elementos complementares, tais como:

 f drenagem (captação e escoamento);

 f juntas de dilatação;

 f pavimentação;

 f sinalização horizontal e vertical;

Elementos de composição 
das pontes 2
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metálicas (armaduras) (Fig. 2.11). As fitas são formadas por hastes chatas corrugadas 

em aço galvanizado, na forma de tiras, unidas às escamas por ligação parafusada. 

As  escamas são posicionadas e aprumadas à medida que se executa o aterro, predo-

minantemente arenoso e isento de matéria orgânica. Esse sistema foi patenteado 

pelo engenheiro francês Henri Vidal (1924-2007) em 1963, sendo chamado original-

mente de terre armée. Atualmente, a patente está expirada e a técnica construtiva 

passou ao domínio público.

2.3 Aparelhos de apoio
Basicamente, a superestrutura pode estar conectada à mesoestrutura de forma 

monolítica (aporticada) ou simplesmente apoiada. Nas superestruturas simples-

mente apoiadas, os deslocamentos horizontais despertados, por exemplo, em 

decorrência de variação de temperatura podem ocorrer praticamente sem restri-

ções e, assim, não despertam solicitações na mesoestrutura e nas fundações. Já 

nas superestruturas aporticadas, os deslocamentos horizontais das longarinas não 

ocorrem livremente, sendo impostas solicitações importantes, de flexão e cortante, 

nos pilares e até mesmo nas fundações. Na Fig. 2.12 exemplificam-se esquemati-

camente os comportamentos distintos de uma superestrutura de comprimento L, 

Chapa para ligação 
parafusada

Furo para
pino de
ajuste

Pino
de ajuste

Escama

Pino
de ajuste

Fita metálica 
(tirante)

Furo para
pino de
ajuste

Centro elástico Centro elástico

(∆L
1
+∆L

2
) < α · L · ∆T ∆L

 
= α · L · ∆T ∆L

2
∆L/2 ∆L/2∆L

1

L LA B

Fig. 2.11 Contenção em terra armada

Fig. 2.12 Superestrutura (A) aporticada e (B) simplesmente apoiada sob variação de temperatura
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2.4 Elementos de proteção
Os elementos de proteção destinam-se basicamente a receber os eventuais 

choques de veículos ou, ainda, proteger os pedestres, como os guarda-corpos.

2.4.1 Guarda-rodas
No passado, a limitação da pista se dava através dos chamados guarda-rodas, 

que eram apenas simples balizadores de tráfego, como ilustrado na Fig. 2.34, 

semelhantes ao meio-fio ou guia das vias urbanas. Sua reduzida altura não oferecia, 

na prática, segurança adequada contra o eventual choque de veículo, cuja proteção 

se complementava com a presença de um guarda-corpo.

2.4.2 Barreira tipo New Jersey
A partir de pesquisas efetuadas na década de 1950 

no estado de New Jersey (EUA), foram desenvolvidas 

as barreiras rígidas em concreto armado, capazes de 

impedir que os veículos eventualmente desgovernados 

saíssem da pista. O padrão New Jersey, adotado no 

Brasil, segue as dimensões indicadas na norma DNIT 

nº 109 (DNIT, 2009), conforme reproduzido na Fig. 2.35. 

Uma variação, denominada tipo F e ilustrada na Fig. 2.36, 

apresenta dimensões um pouco mais estreitas.

Para que as barreiras possam se prolongar até as 

extremidades das alas, deve-se prever um aumento 
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Fig. 2.34 Guarda-rodas e guarda-corpo – padrão antigo

Fig. 2.35 
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New Jersey – 

dimensões  

em mm

Fonte: DNIT 

(2009).



Para superar um obstáculo, a superestrutura deve ser capaz de vencer uma 

determinada extensão, denominada vão livre. O avanço da Engenharia de Estruturas 

pode ser definido em função da extensão dos vãos livres superados, cujos valores 

atingem atualmente cerca de 2.000 m no sistema pênsil. Esse avanço se deve não 

só ao conhecimento, teórico e prático, consolidado na especialidade da Engenharia 

de Estruturas, mas também à evolução das técnicas construtivas e dos materiais, 

principalmente o concreto e o aço, e ainda ao desenvolvimento de máquinas, 

equipamentos e ferramentas. O limite de vão máximo depende fundamentalmente 

do sistema estrutural e do processo construtivo. São apresentados neste capítulo os 

fundamentos e comportamentos dos principais sistemas estruturais na forma como 

são aplicados na atualidade. São ainda mostradas resumidamente as principais 

concepções de pontes móveis, os atuais recordes em cada sistema e os fundamentos 

do conceito de vão ótimo.

3.1 Sistemas fundamentais
Conforme apresentado no Cap. 1, pode-se considerar que os sistemas estruturais 

atuais derivam de quatro sistemas fundamentais (biapoiado, balanço, arco e pênsil). 

Observa-se que os sistemas biapoiado e em balanço representam basicamente o 

mesmo sistema de viga sob flexão. Assim, os sistemas estruturais fundamentais 

podem ser caracterizados fundamentalmente em função da natureza das solicita-

ções predominantes: flexão nas vigas, compressão nos arcos e tração no sistema 

pênsil, como resumido nos diagramas do Quadro 3.1.

A distribuição das tensões de compressão nos arcos e de tração nos cabos 

tende a ser uniforme, resultando assim num aproveitamento pleno do material. Na 

flexão simples das vigas, as tensões normais, decorrentes dos momentos fletores, 

apresentam-se linearmente variáveis, assumindo valores reduzidos na região 

central, próxima do centroide, onde as tensões se anulam. Em compensação, as 

tensões cisalhantes, decorrentes das solicitações cortantes, são nulas nas faces 

superior e inferior e atingem valores máximos na região do centroide da seção. 

O Quadro 3.2 ilustra essas distribuições típicas de tensões.

Sistemas estruturais 3
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estruturas protendidas. Além disso, nas superestruturas isostáticas as variações de 

temperatura e os eventuais recalques diferenciais não despertam solicitações, uma 

vez que as deformações podem ocorrer sem restrições.

3.2.2 Viga Gerber
Essa denominação, em alusão ao sistema patenteado pelo engenheiro alemão 

Heinrich Gottfried Gerber (1832-1912) em 1866, refere-se ao esquema estrutural 

caracterizado por rótulas posicionadas nas proximidades dos pontos de momentos 

fletores nulos de uma viga contínua. A estrutura resultante, exemplificada na Fig. 3.7, 

apresenta resistência equivalente à da viga contínua e possui as vantagens do 

modelo isostático. A viga biapoiada sobre as rótulas (dentes Gerber) é denominada 

viga Gerber.

Embora essa solução tenha sido comum no passado, a construção de superestru-

turas com dente Gerber está em desuso em razão do risco de ruptura brusca, como 

já registrado no Brasil e em diversos países. A penetração de água através das juntas 

é praticamente inevitável, resultando em deterioração da camada de cobrimento e 

corrosão das armaduras em locais de difícil visualização e acesso. A evolução do 

processo de colapso do dente Gerber é “silenciosa” e a ruptura ocorre subitamente, 

sem que se notem deformações expressivas. A Fig. 3.8 apresenta resumidamente o 

aspecto típico do problema.

3.2.3 Viga hiperestática
Os sistemas hiperestáticos mais usuais são as vigas contínuas, 

nas quais a superestrutura encontra-se simplesmente apoiada 

sobre a meso ou a infraestrutura. No caso de vãos variáveis, os 

comprimentos dos vãos tendem a sofrer variação, da ordem de 

20% a 30% entre vãos consecutivos. Essa variação visa balancear os 

momentos fletores negativos e positivos. Assim como na solução 

em viga biapoiada, são comuns as concepções de viga contínua, 

(+) (+)

Dente Gerber

(+)
(–)

(–)(–)

Infiltração de água

Ruptura típica de dente
Gerber deteriorado

Fig. 3.7 Ponte com viga Gerber no vão central e diagrama típico de momentos f letores

Fig. 3.8 Aspecto típico do processo de deterioração 

de dente Gerber
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3.5 Sistema treliçado
Os sistemas em treliça permitem concentrar as solicitações nas direções das 

barras, que, pela seção relativamente pequena, apresentam preponderância de 

tensões normais uniformes. A análise estrutural de estruturas treliçadas, mesmo 

considerando as barras rigidamente conectadas entre si, revela que os elementos 

tendem a se comportar como birrotulados. Sendo assim, as barras das treliças são 

consideradas tracionadas ou comprimidas, apresentando distribuição de tensão 

uniforme e pleno aproveitamento do material. Deve-se observar que os sistemas 

treliçados em madeira constituem solução intuitiva e existem desde a Antiguidade, 

porém, ao contrário dos arcos em pedra, não resistiram ao tempo.

Com o advento das estruturas metálicas, o sistema em treliça tornou-se uma 

solução bastante eficiente. Seguindo-se os mesmos princípios dos sistemas funda-

mentais, as vigas e os arcos podem ser concebidos de forma treliçada, aliviando 

o peso próprio e otimizando o aproveitamento do material, como esquematizado 

na Fig. 3.28.

Um exemplo emblemático de estrutura em treliça metálica, baseada no sistema 

em balanço, é a ponte de Forth (Fig. 3.29), construída na Escócia na década de 1880 

para atender ao tráfego ferroviário.

A

B

Viga biapoiada ou contínua

Arco superior Arco intermediárioArco inferior

Viga em balanço (cantilever)

Fig. 3.29 Sistema estrutural em treliça metálica – ponte de Forth, na Escócia

Fonte: Mike McBey (CC BY 2.0, https://flic.kr/p/23ANMgr).

Fig. 3.28 Sistemas fundamentais treliçados: (A) viga treliçada e (B) arco treliçado



As ações, que podem ser de natureza permanente ou variável, definem os sistemas 

de forças, usualmente denominados cargas, que são aplicadas no modelo estrutural 

para determinação das solicitações para dimensionamento. As ações permanentes 

são em geral definidas de forma única, com valores considerados constantes. Por 

exemplo, o peso próprio e as sobrecargas permanentes, que correspondem a forças de 

origem gravitacional conhecidas, têm seus valores determinados e são aplicados em 

posições bem definidas. Já uma ação variável não apresenta magnitude constante ao 

longo do tempo, podendo mesmo ser aplicada em posições diversas. Exemplo típico 

de ação variável é a carga móvel, que corresponde ao peso dos veículos, rodoviários 

ou ferroviários, agindo sobre a superestrutura.

É importante observar que, embora a maior parte das ações atue diretamente 

sobre a superestrutura, nem todas despertam solicitações para dimensionamento 

da viga principal. Por exemplo, as forças de frenagem e aceleração dos veículos 

não causam solicitações significativas na superestrutura, só sendo importantes no 

dimensionamento dos pilares, blocos de coroamento e estacas.

De acordo com a NBR 7187 (ABNT, 2003a), além das ações permanentes e variá-

veis, podem ocorrer ainda ações excepcionais, tais como explosões e choques, ou 

fenômenos climáticos anormais (imprevisíveis), como sismos, ventos e enchentes 

catastróficas. Em relação ao choque de veículos rodoviários ou embarcações, a NBR 

7187 prescreve que os pilares passíveis de serem atingidos devem ser verificados 

quanto a essas ações, porém essa verificação pode ser dispensada se existirem 

dispositivos capazes de proteger a estrutura.

4.1 Ações permanentes
Segundo a NBR 7187, uma ação permanente apresenta intensidade que pode ser 

considerada constante ao longo da vida útil da construção. Considera-se, ainda, como 

permanente a ação com alguma variação no tempo, mas que apresente tendência de 

estabilização, tal como as forças de protensão.

Entre as principais ações permanentes, pode-se destacar:

 f peso próprio dos elementos estruturais, ou seja, lajes, vigas, pilares etc.;

Principais ações 4
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A carga distribuída de peso próprio agindo sobre uma das vigas no trecho 

de seção corrente apresenta valor constante e sofre acréscimo na região de alarga-

mento da alma e da laje, atingindo valor máximo na seção de apoio. As cargas podem 

ser determinadas como indicado na Tab. 4.1.

Lembrando que o modelo estrutural representa uma única linha de longarina, 

considera-se metade do peso de cada transversina como carga concentrada. Têm-se 

então:

 f Dimensões da transversina de vão (cm): seção 25 × 110; comprimento =  

420 ÷ 2 = 210.

 f Peso de meia transversina de vão:

 (0,25 m 1,10 m 2,10 m) 25 kN / m3 = 14,44 kN   (4.1)
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Trecho com variação linear das espessuras da laje e da viga

Fig. 4.5 Detalhe do corte longitudinal – medidas em cm

0,086 m2

0,371 m2

0,595 m2

0,285 m2
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1,020 m2

0,371 m2
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A B

Fig. 4.6 Determinação das 

áreas das meias seções  

(A) corrente e (B) no apoio

Tab. 4.1 Cargas de peso próprio sobre uma longarina – exemplo de ponte com duas vigas

Seção corrente Seção no apoio

Pingadeira 0,086 m² 0,086 m²

Balanço da laje 0,371 m² 0,371 m²

Viga (longarina) 0,595 m² 1,020 m²

Mísula da laje 0,285 m² –

Laje central 0,242 m² 0,647 m²

Área total (A) 1,579 m² 2,124 m²

g1 = A · (25 kN/m³) 39,5 kN/m 53,1 kN/m
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4.2.2 Carga móvel rodoviária
Ao contrário da carga móvel ferroviária, definida na forma de cargas distribuídas 

por unidade de comprimento e concentradas, as cargas móveis rodoviárias atuam 

de forma generalizada sobre a superfície de rolamento e, assim, podem agir em 

variadas posições.

A NBR 7188 (ABNT, 2013) define como carga móvel rodoviária padrão o TB-450, 

caracterizado por veículo-tipo com 450 kN de peso, circundado por carga distribuída 

de 5,00 kN/m², conforme reproduzido na Fig. 4.33. Considerando-se uma distribuição 

uniforme do peso do veículo, cada roda apresenta uma carga P = 450 ÷ 6 = 75 kN, 

como indicado. No caso de estradas vicinais municipais com uma faixa ou em obras 

particulares, a NBR 7188 indica que a carga móvel rodoviária seja no mínimo igual à 

do tipo TB-240 (veículo com peso de 240 kN), com valores e disposição tais como os 

definidos na antiga NB 6 (ABNT, 1960).

Nos passeios, deve-se considerar uma carga distribuída de 3,00 kN/m², na posição 

mais desfavorável, concomitante com a carga móvel rodoviária, para a análise estru-

tural global. Entretanto, para o dimensionamento especificamente do elemento 

estrutural do passeio, deve-se adotar a carga distribuída no valor de 5,00 kN/m², sem a 
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Fig. 4.32 Valores do coeficiente 
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Fig. 4.33 Definição da carga  

móvel rodoviária

Fonte: adaptado de ABNT (2013).



Neste capítulo, são apresentados os fundamentos para a definição das formas 

das superestruturas mais recorrentes em laje e em viga. As concepções de pontes 

nos demais sistemas, em arco, estaiado e pênsil, menos usuais, não são tratadas. 

Apresentam-se ainda os fundamentos para o detalhamento geométrico da superes-

trutura de modo a materializar perfeitamente o projeto geométrico viário.

A concepção da forma da superestrutura depende fundamentalmente da 

experiência do projetista e decorre, basicamente, da definição do sistema estru-

tural e do método construtivo. Entre os diversos fatores a serem considerados nessa 

definição, pode-se destacar:

 f Localização da obra. Superestruturas em meio urbano devem receber maior 

atenção quanto à estética do que obras em região rural. Vale lembrar que vigas 

moldadas no local e em seção celular tendem a apresentar melhor estética do 

que as soluções em vigas pré-moldadas.

 f Altura máxima dos pilares. Pilares relativamente baixos permitem a adoção de 

apoios rotulados para a superestrutura em viga contínua. Pilares com maior 

altura podem induzir solução em superestrutura aporticada. A altura dos 

pilares é basicamente função da topografia e do projeto vertical viário. Nas 

pontes, o greide é definido, em geral, em função da seção de vazão hidráulica 

e eventualmente do gabarito hidroviário. Nos viadutos e elevados, o greide 

deve respeitar o gabarito de transposição, rodoviário ou ferroviário.

 f Extensão do vão principal. Conforme já apresentado, a solução do sistema estru-

tural é função direta do vão a ser vencido. Em resumo, utilizam-se os sistemas 

em laje para vãos da ordem de 10 m e os sistemas em viga para vãos da ordem 

de 100 m. O vão principal é preponderantemente função da seção de vazão 

hidráulica ou do gabarito hidroviário, no caso de pontes.

 f Tipo de solo. Solos fracos resultam em fundações mais custosas, que devem ser 

minimizadas, resultando em solução com vãos maiores. Por outro lado, solos 

mais resistentes permitem fundações menos custosas, justificando vãos mais 

curtos. Essas considerações seguem o conceito de vão ótimo, já apresentado.

 f Condicionantes do projeto viário. Deve-se observar principalmente a extensão total, 

a largura da seção e o alinhamento da travessia em planta, que pode ser basica-

mente ortogonal, esconso ou curvo, como esquematicamente ilustrado na Fig. 5.1.

Forma e geometria 5
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Segundo a mesma norma, deve-se também prever no projeto os seguintes tipos 

de aberturas nas seções celulares:

 f aberturas provisórias para retirada das formas internas e acesso para eventual 

protensão no interior da célula;

B

D

A

C

Fig. 5.7 Seções transversais em viga metálica: (A) viga mista em seção aberta, (B) viga mista em seção celular, (C) viga 

metálica com placa ortotrópica em seção aberta e (D) viga metálica com placa ortotrópica em seção celular

Enrijecedor
de alma

Enrijecedores longitudinais
em chapa dobrada

Longarina
metálica

Viga de
enrijecimento

transversal

A

b
w
 ≥ 12 cm

b
w
 ≥ 20 cm

B

Fig. 5.8 Aspecto típico de placa 

ortotrópica metálica

Fig. 5.9 Limitações da NBR 7187 para superestruturas em vigas: (A) vigas concretadas in loco e (B) vigas pré-moldadas



Nas estruturas de concreto armado e protendido, é fundamental que se conheça 

o comportamento dos materiais, não só para a definição das relações tensão-defor-

mação e dos limites de resistência, mas também para a compreensão dos fenômenos 

reológicos. No concreto protendido, a relaxação do aço e a retração e a fluência do 

concreto determinam perdas de protensão e influem no comportamento estrutural 

e na redistribuição de tensões entre aço e concreto. Embora o concreto apresente 

comportamento complexo, este é definido basicamente por sua resistência caracte-

rística à compressão fck, enquanto o aço é caracterizado por sua tensão de escoamento, 

denominada fyk na armadura convencional e fpyk no aço de protensão.

6.1 Aço
O aço de armadura passiva apresenta comportamento relativamente simples, 

admitido como elastoplástico perfeito. Para o aço de protensão, sem patamar de 

escoamento, o endurecimento por deformação (strain hardening) é significativo 

logo após o limite de elasticidade, devendo ser considerado. Além disso, no aço de 

protensão, que é submetido a deformações expressivas, o fenômeno da relaxação 

tem significativa importância e deve ser avaliado.

6.1.1 Aço de armadura passiva
No concreto armado, adota-se usualmente o 

aço CA-50, caracterizado pelo diagrama tensão-

-deformação típico, obtido através de ensaio de 

tração, ilustrado na Fig. 6.1. Os valores de referência 

indicados para fy, fu e εu correspondem às prescri-

ções da NBR 7480 (ABNT, 2007).

Observa-se o comportamento elástico linear 

seguido de patamar de escoamento bem definido, 

perfeitamente plástico, antes do endurecimento 

por deformação (strain hardening). A NBR 6118 (ABNT, 

2014, § 8.3.5) define o módulo de elasticidade (Es) 

em 210 GPa (= 21.000 kN/cm²). No Brasil, dispõe-se 

Ruptura

 

Limite de escoamento
fy ≥ 50 kN/cm2 fu ≥ 1,08fy

εu ≥ 80‰

Tensão
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Endurecimento 
por deformação

Patamar de 
escoamento 
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Es = 210 GPa
    = 21.000 kN/cm2

Fig. 6.1 Diagrama tensão-deformação sob tração típico do aço CA-50
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 Eci ( t ) =
fckj

fck

0 ,3

Eci (50 fck 90)   (6.13)

Com a Eq. 6.6 nas Eqs. 6.12 e 6.13, têm-se:

  Eci ( t )
Eci

= e[ 0 ,5 s ( 1 28/t ) ] (20 fck 45)  (6.14)

  

Eci ( t )
Eci

= e[ 0 ,3 s ( 1 28/t ) ] (50 fck 90)   (6.15)

A variação do módulo na origem em idade inferior a 28 dias em relação ao módulo 

na origem aos 28 dias apresenta então o aspecto gráfico indicado nas Figs. 6.16 e 6.17.

Finalmente, vale lembrar que, de acordo com a NBR 6118 (§ 8.2.9), pode-se tomar 

para o coeficiente de Poisson o valor de 0,2 e, para o 

módulo de elasticidade transversal, a relação Ecs/2,4, 

considerando-se que o concreto apresente tensões 

entre fct e 0,5fc.

6.2.4 Diagrama de cálculo
Para tensões de compressão menores que 0,5fc, a 

NBR 6118 (§ 8.2.10.1) permite admitir relação linear entre 

tensões e deformações, adotando-se para o módulo de 

elasticidade o valor secante, conforme a Eq. 6.10. Essa 

situação corresponde aos Estádios I e II. Para tensões de 

compressão além de 0,5fc, o diagrama de cálculo deve 

ser na forma parábola-retângulo, válido para o Estádio 

III, conforme apresentado na Fig. 6.18 para concreto com 

fck ≤ 50 MPa, sendo:

εc = deformação no concreto;

σc =  tensão no concreto, definida em função da defor-

mação εc;

fcd =  valor de cálculo da tensão-limite de compressão do 

concreto (= fck/γc);

fck =  valor característico da tensão-limite de com- 

pressão do concreto;

εc2 =  deformação de encurtamento de início da plastifi-

cação do concreto;

εcu =  deformação de encurtamento última (ruptura) do 

concreto.

Para 55 MPa ≤ fck ≤ 90 MPa, deve-se considerar os 

seguintes valores para as deformações:
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Fig. 6.16 Variação dos módulos na origem em função do 

tempo para 20 ≤ fck ≤ 45

Fig. 6.17 Variação dos módulos na origem em função do 

tempo para 50 ≤ fck ≤ 90



Admitidas as hipóteses usuais da teoria de viga em material elástico linear, as 

tensões por flexão são definidas em função da profundidade da fibra e do momento 

de 2ª ordem da seção (∫∫y² · dA), tomados em relação ao eixo centroidal. Observa-

se que o momento de 2ª ordem apresenta dimensão [L4]. Convém esclarecer que 

a grandeza denominada momento de inércia (∫∫∫r² · dm), com dimensão [M · L²], é 

definida na cinética dos corpos rígidos, sendo função direta da massa. Embora 

essas grandezas sejam de natureza diferente, é comum e aceitável na Engenharia a 

denominação momento de inércia ou simplesmente inércia associada ao momento 

de 2ª ordem de seção transversal.

As propriedades geométricas de seção transversal são fundamentais para a 

análise de tensões de flexão. Basicamente, além da área da seção transversal, deve-se 

determinar o momento de 2ª ordem da área (inércia) e a posição do centroide, impor-

tante também para a definição do eixo do modelo unifilar.

As propriedades geométricas de formas simples, retangulares, triangulares 

ou trapezoidais podem ser definidas de maneira analítica. Nas vigas das superes-

truturas, é comum a presença de mísulas e mesas (flanges), resultando em seções 

transversais que podem ser decompostas em formas simples ou, num caso mais 

geral, por meio de um polígono de contorno.

Nas estruturas mistas, com viga metálica e laje em concreto, e nas estruturas 

com vigas em concreto armado ou protendido no Estádio I, o centroide e a inércia 

equivalente são determinados considerando-se os diferentes módulos de elastici-

dade, admitindo-se compatibilidade de deformações. Para a análise no Estádio II, 

o processo é análogo, porém deve-se desconsiderar a área tracionada em concreto 

para a determinação da inércia da seção fissurada.

7.1 Seção simétrica
Na maioria das situações de interesse prático, as vigas sob flexão reta em torno 

do eixo horizontal apresentam as seções transversais em forma simétrica em relação 

ao eixo vertical (Y), ao longo do qual se deve situar o centroide. O eixo horizontal (X̅ ), 
passando pelo centroide (C), é o eixo principal em torno do qual se define a inércia, 

relativa às tensões de flexão reta. É importante lembrar que, na flexão pura, a linha 

Propriedades de seção 
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 IY = IY A xc
2 = 47,359 7,13 1,8482 = 23,009 cm4

  (7.81)

 IXY = IXY A xc yc = 23,850 7,13 1,626 1,848 = 2,425 cm4
  (7.82)

A direção principal é:

 
tan tan 7,88= = = ° 

 1 11 2 1 2 2,425
2 2 23,009 5,828

XY

Y X

I

I I
α − − × 

 −−   
  (7.83)

i
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

x (cm)
0,00
0,54
0,31
0,61
3,11
3,41
3,18
2,52
1,20
0,54
0,00

y (cm)
0,00
0,87
2,02
2,25
2,50
2,33
1,18
0,805
0,645
0,87
0,00

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

x (cm)
0,00
3,72
4,11
4,41
5,91
5,91
–2,19
–2,19
–0,69
–0,39

y (cm)
0,00
0,45
2,40
2,63
2,93
3,13
2,32
2,12
2,12
1,95

6

5
4

315 16

17

18
19

13
149

10

8

7

Y

X

12 ≡ 20

11 ≡ 21 ≡ 1

Tab. 7.6 Propriedades geométricas de seção de ponte celular (N = 21)

i xi (m) yi (m)
i (m

2) Ai (m
2) SX,i (m

3) SY,i (m
3) IX,i (m

4) IY,i (m
4) IXY,i (m

4)
Eq. 7.63 Eq. 7.62 Eq. 7.65 Eq. 7.64 Eq. 7.67 Eq. 7.66 Eq. 7.68 

1 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 3,72 0,450 7,079 3,540 3,362 9,237 4,154 27,146 9,985
3 4,11 2,40 0,225 0,113 0,189 0,320 0,357 1,023 0,604
4 4,41 2,63 –2,622 –1,311 –2,430 –4,510 –5,071 –17,576 –9,428
5 5,91 2,93 1,182 0,591 1,194 2,329 2,714 10,321 5,292
6 5,91 3,13 20,566 10,283 18,681 12,751 38,460 45,898 28,871
7 –2,19 2,32 0,438 0,219 0,324 –0,320 0,540 0,525 –0,532
8 –2,19 2,12 –3,180 –1,590 –2,247 1,526 –3,573 –1,798 2,427
9 –0,690 2,12 –0,519 –0,260 –0,352 0,093 –0,537 –0,039 0,143
10 –0,390 1,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 0,540 0,870 0,821 0,411 0,395 0,116 0,451 0,038 0,122
13 0,310 2,02 –0,535 –0,268 –0,381 –0,082 –0,610 –0,029 –0,132
14 0,610 2,25 –5,473 –2,737 –4,332 –3,393 –7,724 –5,446 –6,115
15 3,11 2,50 –1,279 –0,640 –1,029 –1,390 –1,865 –3,400 –2,515
16 3,41 2,33 –3,386 –1,693 –1,981 –3,719 –2,700 –9,193 –4,913
17 3,18 1,180 –0,414 –0,207 –0,137 –0,393 –0,103 –0,844 –0,295
18 2,52 0,805 0,659 0,330 0,159 0,409 0,087 0,594 0,225
19 1,200 0,645 0,696 0,348 0,176 0,202 0,101 0,138 0,112
20 0,540 0,870 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21 0,00 0,00

14,260 A = 7,13 SX = 11,592 SY = 13,178 IX = 24,679 IY = 47,359 IXY = 23,850

Fig. 7.24 Seção celular de ponte 

definida por polígono de contorno



O conhecimento do comportamento estrutural dos diversos elementos de uma 

ponte é fundamental para seu dimensionamento. Entre os componentes estruturais das 

pontes, pode-se considerar que a superestrutura tem maior importância, sendo o modelo 

em viga o mais usual. O comportamento estrutural da viga de material homogêneo, 

elástico e linear, pode ser definido a partir das solicitações internas (momentos fletores 

e cortantes), com as quais são determinadas prontamente as tensões normais e 

cisalhantes. Tais tensões definem um estado plano cujas direções e valores principais 

podem ser determinados via círculo de Mohr. Nas vigas em concreto armado, o compor-

tamento estrutural não pode ser definido de forma tão imediata. A associação dos 

materiais (aço e concreto) resulta em um comportamento mais complexo, em decor-

rência das relações tensão-deformação não lineares, dos fenômenos reológicos (retração, 

fluência e relaxação) e da fissuração. Nas vigas em concreto armado sob flexão simples, 

o comportamento estrutural é melhor retratado através do diagrama momento-curva-

tura. Os fundamentos aplicados no estudo das vigas em concreto armado podem ser 

estendidos para as vigas de concreto protendido, sob flexão composta, considerando-se 

o estado de tensão (ou deformação) inicial introduzido pela protensão.

8.1 Viga em material homogêneo
Uma viga de material homogêneo, tal como o aço em regime elástico linear, 

apresenta comportamento estrutural bem definido, podendo ser caracterizado de 

acordo com a teoria mais usual na Engenharia, que pode ser denominada teoria 

de Euler-Bernoulli. Essa formulação é baseada na hipótese de seções planas (hipótese 

de Navier), o que resulta em deslocamentos exclusivamente decorrentes da flexão. 

São assim desprezadas as distorções por cisalhamento, conforme ilustrado na Fig. 8.1.

Observando-se o detalhe do elemento deformado por flexão, são definidas as 

seguintes relações geométricas:

 f Rotação da seção:

 
( ) dv
x v

dx
φ ′= =   (8.1)

Viga sob flexão 8



Pontes

178

graficamente a uma reta com coeficiente angular expresso pelo produto  

E · I, afetado pelo sinal negativo, em função da convenção de sinais adotada. 

Ou seja, a curvatura associada aos momentos fletores positivos deve ser 

negativa, uma vez que o centro de curvatura se situa acima do eixo da viga. 

Entretanto, para a representação gráfica da relação momento-curvatura 

torna-se mais conveniente relacionar momentos e curvaturas em valores 

absolutos, obtendo-se o gráfico ilustrado na Fig. 8.6.

A partir da Eq. 8.5 pode-se definir o valor da curvatura em uma determi-

nada abscissa, v′′(x), em função das deformações, que, conforme indicado na 

Fig. 8.7, corresponde à declividade da reta de variação das deformações ao 

longo da altura da seção (h).

 
( ) ( ), sup infx y

v x v
y h

ε εε −
′′ ′′= − ⇒ =   (8.22)

8.1.2 Solicitações e tensões
Considerando-se uma viga em material homogêneo, têm-se os diagramas de solici-

tações típicos (momentos fletores e cortantes) e as respectivas distribuições de tensões 

(normais e tangenciais) numa seção transversal conforme ilustrado na Fig. 8.8.

Pode-se ainda elaborar um estudo mais detalhado determinando-se as tensões 

e direções principais, por exemplo via círculo de Mohr. Efetuando-se a análise 

de tensões em diversos pontos ao longo da viga, é possível obter as trajetórias de 

tensões principais, como ilustrado na Fig. 8.9.

8.2 Viga mista
As superestruturas em viga mista são caracterizadas por laje em concreto sobre viga 

metálica, como exemplificado na Fig. 8.10. É importante observar que, nesse caso de 

viga com dois materiais, a linha neutra não coincide com o centroide da área da seção 

transversal, que seria definido exclusivamente em função do valor numérico das áreas.

Na face superior do flange são fixados conectores metálicos que garantem 

a solidarização com a mesa colaborante em concreto e a consequente continui-

dade de deformações. Assim, considera-se que os dois materiais, aço e concreto, 

apresentem perfeita união e, consequentemente, o diagrama de deformações da 

seção se mantém contínuo e linear. Entretanto, ao se considerar a lei de Hooke 

Momento

Curvatura (v’’)

E · I

Fig. 8.6 Relação momento-curvatura em 

viga homogênea

Seção (x)

y y

h
v’’

Deformaçõesε
sup

ε
inf

ε(x,y) σ(x,y)

Tensões

L.N.

Fig. 8.7 Relação entre curvatura (v′′) e 

deformações
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7,14 7,14 0,081 m 2.224 kPa 2,22 MPa= = × × − = −  = −( ) ( ), 4

100 k m
0,0260 msup L

N
nσ ⋅   (8.38)

 
7,14 7,14 0,535 m 14.692 kPa 14,69 MPa= = × × −  =  =( ) ( ), 4

100 k m
0,0260 minf V

N
nσ ⋅   (8.39)

O diagrama de tensões pode então ser definido conforme apresentado na Fig. 8.14.

8.3 Viga em concreto armado
Na Fig. 8.15 apresenta-se a mesma situação descrita na Fig. 8.8, porém consi-

derando-se uma viga em concreto armado, com armaduras longitudinais e estribos. 

Devido à presença de materiais distintos (aço e concreto) com relação tensão-

-deformação não linear e ocorrência de fissuras, a viga em concreto armado possui 

comportamento estrutural bem mais complexo. Entretanto, pode-se observar três 

comportamentos bem distintos, denominados Estádios, identificados na Fig. 8.15 e 

caracterizados no Quadro 8.1.

8.3.1 Diagrama momento-curvatura
O diagrama momento-curvatura é particularmente interessante para a com- 

preensão do comportamento estrutural nas vigas em concreto armado. Para a deter-

minação da relação entre momento fletor e curvatura, deve-se considerar que, no 

concreto armado, o módulo de elasticidade não é constante e a inércia da seção varia 

em função da fissuração.

Quanto ao módulo de elasticidade, é possível obter boas aproximações para seu 

valor adotando-se o módulo de deformação secante (Ecs), válido quando as tensões 

de compressão são inferiores a 50% da resistência à compressão do concreto ( fc). Essa 

aproximação está de acordo com o item 8.2.10 da NBR 6118, que define o módulo de 

deformação secante como uma proporção do módulo de elasticidade tangente inicial 

(Eci) que pode ser considerada válida nos Estádios I e II.

53,5 cm

28,1 cm

σ
sup,L

 = –1,10 MPa

σ
sup,V

 = – 2,22 MPa σ
inf,L

 = –0,312 MPa

σ
inf,V

 = – 14,69 MPa

L.N. 100 kN · m

Tensões  σ = n ·
M
I

· y( (

Fig. 8.14 Tensões em viga mista sob flexão simples
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As comparações entre as aproximações e os resultados analíticos são apresen-

tadas na Tab. 8.11.

Constata-se a boa aproximação dos resultados, observando-se que os ábacos, 

que não consideram a espessura da mesa, fornecem boas estimativas para linha 

neutra tanto na mesa quanto na alma.

Decomposição em trapézios

Para os casos de geometria diferente da seção retangular ou “T”, a dedução analí-

tica torna-se bem mais complexa. Nessas situações mais genéricas, a análise no 

Estádio II pode ser efetuada subdividindo-se a seção de concreto em trapézios.

Para a dedução do processo geral, considera-se uma área de concreto trapezoidal 

interceptada pela linha neutra, para a qual são definidas as variáveis indicadas na 

Fig. 8.38.

A definição da área do trapézio situada acima da linha neutra é função da 

altura h*, determinada pelas seguintes condições:

 
1

1
* 0

i

ih x h
−

> ⇒ =∑   (8.124)

 x > hi1

i
h* = hi

  (8.125)

Tab. 8.11 Comparação de resultados analíticos e através dos ábacos
Analíticos Ábacos Variação

x (m) x = 0,387 m x ≅ 0,38 m –2%

III (m
4) III = 0,280 m4 III ≅ 0,25 m4 –10%

σs,inf (MPa) σs,inf = 270 MPa σs,inf ≅ 277 MPa +3%

Trapézio 1

Topo da seção

h
2

b
1,i

b
2,i

(b
1,i

; b
2,i

; h
i
) (b

1,i
; b+; h+)

(x – d
c,i
)

h
i

h
1

Trapézio 2

Definição do trapézio i:
Definição da área do

trapézio i acima da L.N.

L.N. L.N.

(Referência L.N.)

h+

b+

b
1,i

d
c,i

Σ
i – 1

1

1

Posição do centroide da
área acima da L.N.

Posição do centroide da
área acima da L.N.

Profundidade da L.N.

x

Trapézio i

h
i

Σ
i

h
i

Fig. 8.38 Área de concreto na forma trapezoidal interceptada pela linha neutra
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A ação das cargas de veículos, rodoviários ou ferroviários, resulta em solicitações 

com valores expressivos e bastante variáveis em função da posição das forças. Na 

maioria das seções de análise, as cargas móveis podem ser consideradas posicio-

nadas de forma a despertar solicitações em sentidos inversos. A determinação dessas 

solicitações é fundamental para compor as combinações de dimensionamento na 

ruptura e na verificação da fadiga. Para a definição dos valores extremos (máximos 

e mínimos) de determinada solicitação despertada pelas cargas móveis, tal como 

momento fletor ou cortante, torna-se imprescindível o domínio dos conceitos de 

linhas de influência e suas aplicações, objetivo deste capítulo.

9.1 Viga isostática
A partir da análise de um sistema isostático biapoiado, podem ser facilmente 

apresentados os conceitos envolvidos no traçado e no emprego das linhas de 

influência (L.I.), cujas ordenadas são obtidas sem dificuldade. Os fundamentos 

estabelecidos para as linhas de influência isostáticas podem ser estendidos para a 

definição do aspecto das linhas hiperestáticas, cujas ordenadas, entretanto, são de 

determinação mais trabalhosa.

O conceito de linha de influência pode ser estabelecido analisando-se os valores 

das solicitações (momentos fletores e cortantes) numa seção de estudo em uma viga 

submetida à ação de carga vertical unitária deslocando-se ao longo do vão.

Como exemplo, considera-se uma viga biapoiada 

com 7,50 m de extensão que, por simplicidade, é anali-

sada apenas com as quatro seções de estudo (S1, S2, S3 e 

S4), indicadas na Fig. 9.1.

Para a análise da carga móvel unitária que se 

desloca ao longo do vão, considera-se a ação da força 

sobre cada uma das seções de estudo. Visando o estudo 

da seção S2, as solicitações nessa seção apresentam-se 

destacadas, para diversas posições da carga unitária, em cada um dos diagramas 

da Fig. 9.2.

Linhas de influência9

S
1

S
2

S
3

S
4

1,50 m1,50 m1,50 m

7,50 m

1,50 m1,50 m

Fig. 9.1 Exemplo de seções de estudo em viga biapoiada
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Linha de influência de cortantes e reações

Para a demonstração do princípio de Müller-Breslau aplicado à análise de solici-

tação cortante, considera -se a seção S na viga biapoiada submetida a uma carga 

concentrada P, como indicado na Fig. 9.28.

Admitindo-se que na seção de estudo (S) seja rompido o vínculo de transmissão 

de força cortante, é possível obter o mesmo diagrama 

considerando-se a atuação do cortante VS, aplicado 

imediatamente à esquerda e à direita da liberação, 

conforme ilustrado na Fig. 9.29. A ligação entre as 

barras com vínculo de cortante rompido pode ser 

idealizada como duas pequenas hastes birrotuladas 

paralelas, indicadas no detalhe da mesma figura. É 

importante lembrar que a liberação de um vínculo na 

estrutura isostática resulta sempre na formação de um 

mecanismo.

Para a determinação da relação entre a carga P e 

a solicitação cortante VS, aplica-se novamente o PTV. 

Para isso, considera-se uma configuração resultante 

de deslocamentos infinitesimais (virtuais) cinematica-

mente admissíveis, impostos a partir da configuração 

de equilíbrio, como esquematizado na Fig. 9.30.

Como a continuidade de momentos fletores na seção 

S é mantida, a rotação infinitesimal dθ deve ser idêntica 

nos dois trechos. Com isso, os alinhamentos dos dois 

trechos, à esquerda e à direita da liberação a cortante, 

são paralelos.

MM
1

x

x

MM
x

x

1

V
S

S

P

Fig. 9.27 Princípio de Müller-Breslau: L.I. de 

momentos f letores – seções no balanço

Fig. 9.28 Diagrama de solicitação cortante em viga sob 

carga concentrada

V
S

V
S

S

P

V
S

V
S

Fig. 9.29 Diagrama de 

cortantes de viga com 

liberação interna

da

db

dθ

dθ

dδ

V
S

P

V
S

Fig. 9.30 Deslocamentos virtuais infinitesimais 

cinematicamente compatíveis



Linhas de 
influência

251

É importante lembrar que, nas seções no balanço, as linhas de influência de 

momentos fletores (Fig. 9.97) e de cortantes (Fig. 9.98) mantêm o traçado caracterís-

tico, obviamente sem a influência da continuidade da viga hiperestática.

9.3 Análise da torção
As ações de peso próprio estrutural e sobrecargas permanentes não despertam 

torção no caso mais geral de superestruturas retas. Entretanto, essas ações perma-

nentes, mesmo que atuem simetricamente na seção transversal, resultam inevita-

velmente em solicitações de torção no caso de geometria curva em planta. Por sua 

vez, as cargas móveis podem sempre despertar torção, independentemente de a 

geometria ser reta ou curva, sendo assim fundamental que se estude a definição das 

linhas de influência de momentos torçores.

Na prática, as solicitações de torção são importantes exclusivamente nas 

superestruturas em seção celular, justamente por apresentarem rigidez à torção 

S
9

S
11

Fig. 9.95 Aspecto da linha de influência de momentos f letores na seção S9 (L.I.MS9 )

Fig. 9.96 Aspecto da linha de influência de momentos f letores na seção S11 (L.I.MS11 )

D

3,00

–3
,0

0

4,00

D

3,00

1,000

4,00

1,
00

0

Fig. 9.97 Linha de influência de momentos f letores no apoio D (L.I.MD)

Fig. 9.98 Linha de influência de cortantes à direita do apoio D (L.I.VD
dir

 )



O termo trem-tipo refere-se a um arranjo sequencial de forças concen-

tradas e distribuídas, atuando de forma unidimensional ao longo do eixo da 

estrutura. A carga móvel ferroviária, conforme prescrição da NBR 7189 (ABNT, 

1985) (Fig. 10.1), é um exemplo típico de trem- 

-tipo, definido de forma já adequada à análise estru-

tural em modelo unifilar, discretizado, por exemplo, 

com elementos de viga, pórtico ou grelha.

Diferentemente do trem-tipo ferroviário, as cargas 

móveis rodoviárias, definidas pela NBR 7188 (ABNT, 

2013), atuam sobre a superfície da superestrutura, 

como indicado na Fig. 10.2.

Para a determinação do trem-tipo, aparentemente bastaria totalizar as cargas 

que agiriam sobre a superestrutura, considerada unifilar, como uma única viga. 

Na prática, somente as ações de peso próprio e sobrecarga permanente podem 

ser consideradas dessa forma, sendo as respectivas solicitações admitidas como 

Trem-tipo rodoviário10

Q Q Q

q q

Q

Fig. 10.1 Trem-tipo ferroviário definido pela NBR 7189
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Fig. 10.2 Carga móvel rodoviária definida 

pela NBR 7188



Trem-tipo 
rodoviário

265

10.2.1 Superfície de influência
Observa-se que, na seção aberta, cada longarina tende a se comportar de forma 

diferenciada e, assim, ao contrário da seção celular, não é mais possível a modelagem 

do vão como uma única barra, com propriedades geométricas da seção integral. 

A viga em seção aberta pode ser modelada como uma estrutura em grelha, consti-

tuída pelas longarinas e transversinas associadas excentricamente à laje. O modelo 

assim definido seria discretizado com elementos de pórtico, representando longa-

rinas e transversinas, associados excentricamente a elementos finitos de placas (ou 

cascas), representando a laje. Por exemplo, considerando-se uma superestrutura 

com quatro longarinas e transversinas, nos apoios e no centro do vão, o modelo 

discretizado apresentaria o aspecto ilustrado na Fig. 10.16.

Para o estudo de uma determinada solicitação, aplica-se sobre esse modelo o 

princípio análogo ao de definição das linhas de influência, considerando-se que 

a carga móvel unitária se desloque sobre toda a superfície da laje. Por exemplo, 

tomando-se como ordenadas o valor do momento fletor despertado na seção central 

Ação de carga distribuída excêntrica Ação da resultante excêntrica 

ℓ

q

Decomposição resultante em
sistemas de forças simétrico

e antissimétrico

Flexão das almas das vigas
sem torção da seção aberta

Torção da seção aberta com
flexão das almas da viga

Simétrico
(carga centrada) antissimétrico

(momento = binário)

P
2

P = q · ℓ

d
P
2

P
2

P
2

P
2

P
·T = d

2
P
2

Fig. 10.15 Decomposição de carga excêntrica em superestrutura com seção aberta
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Considera-se inicialmente a situação de 

rigidez à torção relativamente alta (G · J/E · I = 

0,100), que apresenta a linha de distribuição 

transversal com menor declividade, traçada a 

partir das ordenadas η11 = 0,800 e η12 = 0,200, 

marcadas sobre os eixos das longarinas. 

Para a determinação do trem-tipo longi-

tudinal, são posicionadas as cargas distri-

buídas no passeio e na pista, sobre os trechos 

positivos da linha de distribuição. As rodas 

do veículo-tipo são posicionadas buscando as 

maiores ordenadas, conforme representado 

na Fig.  10.34. É importante observar que as 

rodas devem manter afastamento de 0,50 m 

da barreira e que as cargas distribuídas não 

podem ser aplicadas sobre as projeções dos 

guarda-corpos e barreiras.

As ordenadas nas posições das rodas e as 

demais, para a definição das áreas positivas, 

são determinadas por interpolação a partir 

GJ
= 0,001 ⇒ ζ ≅ 1,00

EI

GJ
= 0,010 ⇒ ζ ≅ 0,90
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12 
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η
11 

≅ 0,95

η
12 

≅ 0,00

η
11 

≅ 1,00

η
11 

≅ 0,80 

= 0,100 ⇒ ζ ≅ 0,60
EI

Fig. 10.32 Exemplo de linhas de distribuição transversal com d/L = 0,20 e ξ = 0,10
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Fig. 10.33 Exemplo de seção 

aberta com duas longarinas
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Fig. 10.34 Carregamento da linha de distribuição transversal da  

viga V1 (G · J/E · I = 0,100)
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A protensão consiste em aplicar previamente forças, com o propósito de equili-

brar ou aliviar as solicitações, principalmente os momentos fletores. No caso de 

estruturas em concreto, a protensão é particularmente interessante, já que elimina 

ou reduz a um mínimo as tensões de tração.

Em geral, a protensão é aplicada tensionando-se cabos de aço especialmente 

produzidos para essa finalidade, denominados cordoalhas. Os cabos de protensão 

são dispostos ao longo do eixo longitudinal da viga, segundo trajetórias definidas 

pelo projetista, visando aliviar as principais solicitações.

A ideia da protensão ocorreu assim que o concreto armado se consolidou como 

solução estrutural, no final do século XIX. Pode-se considerar intuitivo tracionar 

previamente as armaduras, buscando minimizar as tensões de tração no concreto, 

e de fato diversas tentativas foram efetuadas, porém sem sucesso duradouro. 

Como eram desconhecidas a fluência do concreto e a relaxação do aço, seus efeitos 

eram desconsiderados, e após alguns meses a protensão se perdia completa-

mente. O engenheiro francês Eugène Freyssinet (1879-1962) foi o responsável pela 

compreensão dos fenômenos reológicos, concluindo que seria necessário o uso de 

concreto e aço de mais alta resistência. Assim, mesmo após as inevitáveis perdas 

por fluência e relaxação, ainda restaria protensão suficiente. O desenvolvimento 

dos primeiros projetos e construções de pontes em concreto protendido ocorreu no 

período próximo da Segunda Guerra na Europa, sofrendo assim com interrupções e 

dificuldades de divulgação técnica.

Foi Freyssinet quem trouxe a técnica da protensão para o Brasil por ocasião da 

construção da ponte do Galeão, no Rio de Janeiro, concluída em 1949. É importante regis-

trar que essa obra constitui a primeira estrutura protendida das Américas, tendo sido 

executada quase simultaneamente com as primeiras pontes protendidas na Europa 

após a Segunda Guerra. A empresa que Freyssinet criou em 1943, Société Technique 

pour l’Utilisation de la Précontrainte (STUP), manteve filial no Brasil até recentemente.

11.1 Comportamento de viga protendida
Para a compreensão do comportamento de uma estrutura protendida, toma-se 

como exemplo a viga biapoiada sob carga distribuída com protensão centrada, 

Protensão 11
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O traçado poligonal é mais eficiente, pois resulta em diagrama de momentos 

fletores de protensão semelhante ao de momentos solicitantes (peso próprio, 

sobrecarga permanente e carga móvel). Além de aliviar o momento de protensão 

nas seções próximas aos apoios, o traçado poligonal colabora com a resistência ao 

cortante. Entretanto, a materialização da trajetória poligonal é relativamente mais 

trabalhosa e o traçado retilíneo, apesar de menos eficiente, é mais comum.

Isolamento e alívio da protensão

O traçado retilíneo apresenta o inconveniente de despertar momentos fletores de 

protensão uniformes ao longo de toda a extensão da viga. Dessa forma, a protensão 

necessária para combater os momentos fletores atuantes nas seções centrais tende 

a ser excessiva para as seções extremas. Para reduzir os momentos excessivos, um 

recurso adotado é o isolamento das cordoalhas por envolvimento em plástico ou 

papelão (debonding ou shielding), como ilustrado na Fig. 11.18.

A norma brasileira não especifica limitação quanto ao isolamento de cordoa-

lhas, porém nos Estados Unidos a AASHTO (2017) indica que apenas 25% das cordoa-

lhas podem ser isoladas, enquanto o Departamento de Transporte da Califórnia 

(Caltrans, 2014) permite até 33% de isolamento. Essas limitações visam garantir uma 

boa ancoragem das cordoalhas ativas, além de auxiliar na resistência ao cortante. 

Na prática, isolar 25% ou 33% das cordoalhas tende a ser insuficiente para a seção 

de apoio, resultando em tensões na fibra superior além do limite de tração. A alter-

nativa mais usual é a adoção de cordoalhas na mesa superior da viga. Assim, na 

prática, é comum prever, na pré-tração de vigas biapoiadas, entre duas e quatro 

A B

Desviador

Fig. 11.17 Protensão por pré-tração aderente (trajetória poligonal): (A) pré-tração das cordoalhas no interior das formas e  

(B) implantação da protensão após a concretagem e a liberação das ancoragens

A B

Trechos não protendidosIsolamento da cordoalha
com plástico ou papelão

Fig. 11.18 Isolamento das cordoalhas (debonding ou shielding): (A) pré-tração das cordoalhas nas formas com isolamento dos trechos 

extremos e (B) implantação da protensão somente no trecho central com aderência



12.1 Solicitações de projeto
As solicitações determinadas na análise estrutural são denominadas solicita-

ções características, identificadas com o subíndice k. Por exemplo, MS10
g1,k  representa o 

momento fletor característico, na seção S10, devido ao peso próprio estrutural (g1). As 

solicitações características são resultantes da análise estrutural a partir de ações (Fk) 

tomadas em valores característicos, ou seja, não afetados por nenhum coeficiente 

de ponderação.

O dimensionamento de um elemento estrutural é baseado nas solicitações de cálculo 

ou de projeto (Sd), identificadas com o subíndice d (design) e definidas idealizando-se 

situações extremas, denominadas estados-limites.

De forma geral, as solicitações de projeto são resultantes de combinações das 

solicitações características multiplicadas por coeficientes de ponderação das ações (γf). 

As solicitações de cargas permanentes (Sgi) devem ser sempre consideradas. Havendo 

mais de uma ação variável, identifica-se a solicitação principal (Sq1), e as demais 

solicitações (Sqj) podem ser afetadas por um coeficiente de redução (ψ), que considera a 

baixa probabilidade de ocorrência simultânea.

A composição das combinações e os valores dos coeficientes de ponderação e dos 

coeficientes de redução dependem das ações e do estado-limite a ser considerado.

Simplificadamente, a determinação de uma solicitação de projeto pode ser repre-

sentada como esquematizado na Fig. 12.1.

Estados-limites e 
combinações

Análise estrutural
F
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Ações em valor 
característico

Verificação de estado-limite
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Solicitações em valor
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Fig. 12.1 Composição simplif icada da 

solicitação de projeto
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(ELS-DP),  que corresponde a admitir alguma tração no concreto, porém a uma 

distância ap ≥ 50 mm da face mais próxima da cordoalha ou da bainha de protensão, 

conforme indicado na Fig. 12.6.

As combinações para a verificação do ELS-D são definidas em função do nível de 

protensão, conforme apresentado no Quadro 12.4.

ELS de compressão excessiva (ELS-CE)

De acordo com a NBR 6118 (§ 3.2.7), no estado-limite de compressão excessiva 

(ELS-CE) as tensões atingem o “limite convencional estabelecido”. Embora essa 

norma não defina explicitamente qual é o limite convencional de compressão para o 

estado-limite de serviço, a antiga NBR 7187, de 1987, prescrevia o máximo de 60% fck. 

Esse valor é aproximadamente igual ao limite de tensão considerando-se o efeito 

Rüsch (0,85fcd = 0,85fck ÷ 1,40) e coincide com as prescrições atuais do Eurocode (CEN, 

2004), do Código-Modelo 2010 (fib, 2013) e do ACI (2019) para a mesma situação. Entre-

tanto, visando minimizar os efeitos da fluência no concreto, as mesmas referên-

cias indicam ser importante buscar tensões de compressão em serviço abaixo desse 

limite. Com esse propósito, o Código-Modelo 2010 sugere que se adotem limites de 

compressão entre 40% fck e 60% fck.

A NBR 6118 admite relação tensão-deformação linear para tensões inferiores a 

50% fck e, dentro desse limite, fluência e retração podem ser quantificadas de forma 

mais simples, por interpolação linear a partir de valores tabelados. Assim, consi-

derando-se essas observações, a limitação de tensões de compressão em serviço em 

valores da ordem de 50% fck pode ser considerada apropriada, principalmente para 

as combinações quase permanentes ou até mesmo para as combinações frequentes.

A verificação do ELS-CE deve ser efetuada simultaneamente com a verificação 

dos demais estados-limites de serviço associados à descompressão (ELS-D) e à fissu-

ração (ELS-W e ELS-F) no concreto protendido.

Compressão

Tração

Região
comprimida

Bainha de
protensão

Região
tracionada

a
p 
≥ 50 mm

Fig. 12.6 Definição de região tracionada 

para verif icação de ELS-DP

Quadro 12.4 Níveis mínimos de protensão e combinação para verificação de ELS-D

Pré-tração Pós-tração Nível mínimo de protensão Verificação ELS-D

CAA II CAA III e IV Limitada (nível 2) Combinação quase permanente

CAA III e IV - Completa (nível 3) Combinação frequente
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Exemplo

Como exemplo, considera-se a análise das tensões em uma seção celular de 

uma superestrutura em concreto protendido, cujas propriedades geométricas são 

resumidas na Fig. 12.7.

Para a análise da seção de meio de vão, admitem-se as ações de peso próprio, 

sobrecarga permanente, carga móvel e gradiente de temperatura, que despertam os 

momentos fletores indicados na Tab. 12.14, em valores característicos.

Nesse caso de seção de meio de vão, os momentos fletores positivos causam 

tensões de tração na fibra inferior, desfavoráveis ao concreto, como indicado na 

Fig. 12.8.

Para a determinação das tensões por flexão, aplica-se a Eq. 8.11, porém, por ser 

mais usual em concreto protendido adotar as tensões de tração como negativas, 

inverte-se o sinal da expressão. Por exemplo, as tensões por ação do peso próprio 

são definidas como a seguir:

 
sup
g1 =

Mg1

I
ysup = 4.950 kN m

1,101 m4 0,515 m( ) = 2.315 kN / m2
sup
g1 = 2,32 MPa

 
 (12.30)

A = 4,271 m2

I = 1,101 m4

y
sup 

= –0,515 m

y
inf 

= 0,985 m

Xc

Y

Fig. 12.7 Propriedades de seção celular em 

concreto protendido

Tab. 12.14 Momentos fletores em valores característicos

Mk (kN · m)

Ações permanentes
Peso próprio (g1) 4.950

Sobrecarga permanente (g2) 1.204

Ações variáveis
Carga móvel (CM) 5.556

Gradiente térmico (∆T) 1.962

Compressão

Tração

M = y
I

σ = 

M

Fig. 12.8 Tensões normais por 

ação dos momentos f letores 

positivos




