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O Início da Informática no Brasil 
 

Um pouco de história do uso de computador e de programas em engenharia civil no Brasil. 

 

Em 1968 quando começou o projeto da Ponte Rio Niterói, as firmas de engenharia estavam tentando usar os computadores “Main Frame” da IBM 360 

(computador comercial) mas o uso de computadores só se tornou factível com a introdução de um computador leve para as firmas de engenharia civil: o 

computador IBM 1130. Estes computadores estavam disponíveis na Coppe-UFRJ, no IME e em poucas firmas de construção. Isto no Rio de Janeiro em 1968. E 

também na Embraer. Em São Paulo não tenho as referências relativas a Engenharia Civil. 

 

O Presidente da firma Noronha Engenharia, Antonio Alves de Noronha Filho, decidiu comprar este computador IBM 1130 para o projeto da ponte Rio Niterói. 

O que foi uma decisão notável e importante. 

 

Estava disponível para este computador um compilador Fortran para preparação de programas de engenharia. Além disso foram conseguidos os programas 

STRESS do MIT e o programa de locação COGO também do MIT com a firma HNTB (projetista da Ponte de aço da PRN) consorciada com a Noronha 

Engenharia.  

 

Foram preparados diversos programas de análise: Estruturas prismáticas laminares, Estaqueamento, Análise de pontes, Distribuição de cargas em tabuleiros de 

pontes pelo método de Gyon-Masssonet (lajes ortotrópicas), etc. Foram estes programas que permitiram retirar as transversinas intermediarias das estruturas 

das estruturas da ligação rodoviária entre Rio e Niterói, tanto para a ponte principal como para as vigas pré-moldadas dos acessos. 

 

Em 1985 outro grande desenvolvimento foi conseguido com o projeto da Central Nuclear de Angra, Unidade 2, na firma Promon Engenharia. A firma possuía 

um computador VAX que gerenciava o uso de workstations de CAD usando o sistema Intergraph da CAD. Foi usado pela primeira vez o CAD em projetos 

civis, pelo que me consta. 

 

Para processamentos pesados era usado o computador da Control Data, instalado no Rio de Janeiro, com o uso do programa de análise de estruturas Stardyne. 

Eram usados cartões para entrada de dados. Pode parecer inacreditável, mas os alemães na época não analisavam os prédios nucleares com modelos de 

elementos finitos. As usinas nucleares com tecnologia mecânica alemã foram projetadas com análise computacional pela primeira vez no Brasil. A firma 

Promon foi na época um dos maiores usuários de computadores na América do Sul. Este projeto envolveu cerca de 230 engenheiros e desenhistas e foram 

gastas 1 milhão de horas-homem no projeto estrutural somente pele Promon Engenharia com engenharia civil estrutural. 

 

A partir daí veio a revolução com os computadores de mesa, usando o sistema Windows cada vez mais poderosos. Vieram os processadores Intel i7 e 

atualmente são usados os processadores Intel i9 para as máquinas desktop. 

 



A informática e os computadores poderosos de mesa. 
 

Ante de iniciar esta palestra gostaria de comentar o seguinte. 

 

Não há dúvidas que o conhecimento teórico de um problema de engenharia é fundamental para o desenvolvimento da engenharia e da preparação de projetos 

executivos. Não quero desmerecer aqui o estudo teórico e experimentais de problemas específicos, que é base de tudo. Basta dizer que a minha tese de docência 

livre na UFRJ tratava de análise matemática de cascas com auxílio das funções hipercomplexas (generalização natural das funções complexas). 

 

Mas uma coisa é um estudo teórico e outro é a análise de um problema prático de uma obra. Nota-se que o desenvolvimento da análise numérica com o advento 

dos elementos finitos mudou a sistemática de projeto. Dispomos agora de programas extremamente poderosos capazes de analisar estruturas complexas em 

pouco tempo em computadores de mesa. 

 

Vou dar um exemplo de uma seção celular corriqueira de uma ponte. 

 
 

Em cursos especiais do estudo da torção aprende-se que a torção pode se manifestar como torção de empenamento e torção de Saint Venant. 

 

Mas na realidade a determinação de fluxos de cisalhamento num projeto real para aplicações em projeto só consegue ser obtida por meio de processamento 

numérico da estrutura real em estudo. As teorias conceituais não conseguem examinar o problema de forma total, pois as paredes sofrem flexão, o que não é 

levado em conta nas teorias. Existem publicações que estudam estes efeitos. Mas os estudos são muito sofisticados para o uso prático. 

 

No processamento numérico não interessa saber qual o tipo de torção já que não há definição de tipo de torção com a flexão das paredes. A teoria dos 

elementos finitos, juntamente com programas sofisticados, resolve os problemas de análises de tensões facilmente. 

 

 

 

 

 



O Sistema de Unidades SI 

 
Sistema SI de unidades foi criado no âmbito do BIPM. Bureau Internationale de Poids et Mesures  

Le Système Internationale d'Unités foi criado em 1960 no 11° Congresso CGPM. 

Deve ser ressaltado que se trata de uma conquista da humanidade e deve ser sempre prestigiado. 

É o sistema legal de unidades do Brasil 

  

A massa do kg é definida atualmente em função da constante de Planck e não mais por meio de um protótipo físico. 

Nota-se que no SI o símbolo para massa referente à tonelada t é permitido. t=Mg=1000*kg, o que facilita a utilização desta unidade junto com o sistema SI. 

        

O símbolo da unidade tonelada massa t é permitido também pela norma ASTM SI-10 de 2016 no EUA: 

American National Standard for Metric Practice    

 

Designações estranhas para tonelada são usadas nos EUA. Deve-se tomar cuidado com estas definições.     

ton (short) USA   0.907184*t     

tonne     1*t     

ton (SAP2000)   1*t     

metric ton     1*t     

 

Não há dúvidas que a preparação de programas e de planilhas de cálculo exige a utilização de sistemas de unidades consistentes para que não seja necessário 

efetuar transformações de unidades internamente nos programas de análise e de dimensionamento. Programas que necessitam de transformações de unidades no 

processamento interno são considerados inadequados, complicados sem necessidade, sujeitos a erros e a manutenções constantes. As transformações de 

unidades devem ser feitas somente quando do input e mais tarde no output, conforme desejo do cliente. 

 

Pode se notar que ao iniciar um modelo de análise por exemplo no SAP2000 é prescrito de início quais as unidades serão empregadas como input de  

Força 

Comprimento 

Tempo 

Temperatura 

 

Embora não seja explicitado a unidade de massa utilizada internamente nos programas de análise, ela tem que estar coerente com a lei de Newton nas análises 

dinâmicas efetuadas. 

Força=Massa*Aceleração. 

  



No SAP2000 os seguintes conjuntos de unidades são utilizados internamente, como se sabe. 

 

lbf  in s F 

lbf ft s F 

kipf in s F 

kipf  ft s F 

kN  mm s K 

kN cm s K 

kN  m s K 

kgf   mm s K 

kgf   cm s K 

kgf   m s K 

N  mm s K 

N cm s K 

N m s K 

tf mm s K 

tf cm s K 

tf m s K 

 

Nota-se que corrigi a relação de unidades do SAP2000. Há diferenças em Libra-massa e Libra-peso. Da mesma forma entre tonelada massa e tonelada força; 

A escala de temperatura (°C) e a temperatura termodinâmica (K) são intercambiáveis quando se trata de diferenças de temperatura. 

 

Quando a análise exige processamentos de dinâmica é essencial definir qual a unidade de massa consistente com as unidades relacionadas acima. 

 

O sistema SI é coerente para aplicações em geral. E é extremamente adequado para usos práticos. 

Este sistema é adequado para a preparação de planilhas e de programas. 

Não devem ser feitas nenhuma transformação de unidades de preferência quando da resolução de problemas com os programas de análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidades de base para o sistema sugeridas por várias razões 

 

Massa:   t 

Força:    kN 

Comprimento:  m 

Tempo:  s 

Temperatura:   K 

Área:   m² 

Volume:  m³ 

Tensão   kPa 

 

Neste caso é possível o sistema torna-se prático ao utilizar os prefixos para facilitar a memorização de parâmetros. 

 

Por exemplo 

 

Módulo de elasticidade do aço:   210 GPa 

Tensão de escoamento do aço CA50: 500 MPa 

Resistência usual de concreto  30 MPa 

Tensão admissível no Aparelho Neoprene  10 MPa 

Módulo G do Neoprene   1 MPa 

Peso específico usual do solo   19 kN/m³ 

Peso específico do aço   77 kN/m³ 

Peso específico do concreto armado  25 kN/m³ 

 

O segredo para obter grandezas múltiplas de 1000 para usar os prefixos do sistema SI é adotar unidades derivadas sempre múltiplas de 1000. 

Embora os projetistas brasileiros de estruturas de aço estejam utilizando forças e momentos em unidades de kN e kNm, as dimensões das peças são expressas 

com unidades em cm ou mm por razões práticas. Isto configura usar um sistema não coerente de unidades nos processamentos numéricos. 

 

Os americanos adotam normas e cálculos no SI com as seguintes unidades padrão, de uso completamente inadequado. Diga-se de passagem, que eles não têm 

experiência neste assunto de unidades métricas. 

Massa:   t 

Força:    N     (unidade muito pequena) 

Comprimento:  mm  (unidade muito pequena) 

Tempo:   s 

Temperatura   K 

Área   mm² 

Tensão   MPa 



 

A experiência com alunos de engenharia e também em projetos de engenharia é que se consegue uma eficiência indiscutível usando um sistema consistente de 

unidades. Os erros de transformação de unidades praticamente são reduzidos a zero usando o primeiro sistema comentado (t, kN, m, s, K) tanto para estruturas 

de aço como de concreto. 

 

A programação em planilhas e em programas pesados de verificação ficam extremamente simples de serem preparados, sem nenhuma confusão de 

programação. 

 

Nota-se como é complicado adotar a unidade de massa consistente em processamentos de dinâmica. 

 

Força Compr. Tempo Massa 

        

kN m s t 

kN cm s 100*t 

kN mm s 1000*t 

tf m s t*9.81 

tf cm s t*981. 

tf mm s t*9810. 

kgf m s t*0.00981 

kgf cm s t*0.981 

kgf mm s t*9.81 

N mm s t 

 

 

Um comentário: a aceleração da gravidade é variável na superfície da Terra. Adota-se um g padrão. 

 

g= 9,80665 m/s² aprox. 9,81m/s² 

 

Cabe observar em sistemas de unidades com unidades de força, tais como, tf, kgf, poundf, kipf, a unidade de massa é simplesmente obtida dividindo a unidade 

de força por g (aceleração da gravidade). Assim evita-se tentar definir qual a unidade de massa consistente. 

 



As diferenças de massa e peso 

 
Todo engenheiro sabe a diferença entre massa e peso. Não pretendo me estender aqui. Mas na vida usual da sociedade humana há erros usuais que não atendem 

às regras da física. 

 
As seguintes frases da vida usual, com base em princípios físicos, não estão corretas  

 
Qual é o seu “peso”      O certo é “sua massa” 

Meu “peso” é 79 quilogramas   O certo é “Minha massa é 79 quilogramas” 

Desejo comprar um peso de 200g de presunto O certo é massa de 200g 

 

A carga de pessoas sobre a estrutura é 2kN/m² O certo é peso mesmo 

O peso do veículo é 450kN    O certo é peso mesmo 

 

 

Em resumo pode ser afirmado que  

a.- Na vida usual quando se diz peso na verdade o sentido é de massa 

b.- Na verificação de estruturas quando é citado um peso, este valor deve ser introduzido evidentemente como força. 

 

Entretanto deve ser observado em lista de materiais que 

a.- As informações sobre “peso linear” de perfis de aço, deveria ser expresso em massa linear kg/m 

b.- As listas de barras de concreto armado devem listar a massa total das armaduras em kg ou t. 

c.- As listas de materiais de peças de aço devem ser listar a massa total em unidade de kg ou t. 

 

Estes fatos estão também ressaltados na norma americana de unidades SI. ASTM SI-10 de 2016 no EUA 

 

“The weight of a body in a particular reference frame is defined as the force that provides the body an acceleration equal to the local acceleration of free fall in 

that reference frame. Thus, the SI unit of weight is the newton (N). In commercial and everyday use, and frequently in engineering, the term “weight” is used as 

a synonym for mass, for which the SI unit is the kilogram. The verb “to weigh” means “to determine the mass of” or “to have a mass of.” Nevertheless, in 

scientific and technical practice, the term “weight” should not be used to mean mass. 

  



Modelagem para estruturas de pontes 
 

As pontes podem ser analisadas por meio de dois tipos de modelos. 

 

Para o projeto das fundações, blocos de fundação, pilares e dimensionamentos das vigas pode-se modelar com detalhe os pilares e as fundações e representar as 

vigas da superestrutura por meio de elemento de quadros espaciais. Com este modelo pode-se dimensionar as fundações, os pilares, as vigas e os encontros. 

Este modelo deve representar toda a ponte, pois as alturas dos pilares são variáveis, usualmente. Nestes casos é possível adotar elementos finitos na ordem de 

0.5m de comprimento. Neste modelo global as vigas da superestrutura podem ser modeladas por meio de elementos de quadros. 

 

Um outro modelo deve servir para analisar as lajes, as transversinas, e as almas das vigas. Neste caso a dimensão a ser adotada dos elementos de casca pode ser 

de 0.25mx0.25m. E estes modelos detalhados não precisam representar toda a ponte. 

 

Em resumo, o modelo global examina a estrutura num todo sem necessidade de entrar em muitos detalhes locais. No modelo local basta definir um trecho 

pequeno da estrutura, mas o detalhamento da estrutura deve ser mais completo para poder efetuar o dimensionamento de todos os elementos locais. 

 

Mostra-se a seguir o modelo de análise para toda uma ponte projetada por Vicente Garambone Filho para a travessia do Rio São Francisco entre os municípios 

de Barra e Xique-Xique na Bahia construída pela Engetec sob orientação técnica do eng. Renan Gomes.  Ela parece simples, mas foi um projeto de elevada 

complexidade já que o construtor exigiu do projetista uma pré-fabricação elevada da ponte no trecho corrente. .



 

 

A ponte toda modelada por meio de elementos que permitam dimensionar as fundações, os pilares, os blocos de fundação e dimensionar as vigas da 

superestrutura á flexão. 

 

 

 
 

É evidente que as fundações precisam ser verificadas com as alturas corretas dos pilares 

 

Como as juntas dos pavimentos são espassadas normalmente para cada 3 vãos, as solicitações para forças horizontais são bem avaliadas com este modelo 

global. 

  



 

As vigas foram modeladas como elementos de quadros espaciais unidas às lajes, (modeladas como elementos de cascas) por meio de links. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para o estudo das transversinas, das travessas, das lajes e das almas das vigas é preparado um modelo mais detalhado. 

 

A figura mostra uma vista por baixo da superestrutura. Neste caso a modelagem utilizou elementos com dimensões de 0.5m 

 

Reitera-se que a vista é por baixo do tabuleiro. As transversinas foram modeladas com elementos de casca, assim como as lajes e as almas das longarinas. 

 

 
 

  



 

Os vãos principais construídos em balanços sucessivos foram modelados com elementos de dimensões de 0.25mx0.25m. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Os cabos neste modelo foram representados com a sua configuração real. 

 

 

 
 

 

 

Há necessidade de esclarecer como o programa de análise trata os cabos de protensão. Os cabos são subdivididos em elementos poligonais pelo próprio 

programa de análise, afastados de um determinado valor. Os dados de input devem informar a que grupo de elementos da estrutura formados por elementos 

finitos (neste caso foram elementos de casca de cada alma) os elementos dos cabos devem ser unidos. Os nós individualizados dos cabos devem se unir aos nós 

do modelo das almas, cujos deslocamentos são as incógnitas do problema de análise. A união dos nós dos cabos aos nós dos elementos das almas é feita 

automaticamente pelo programa de análise. É interessante ressaltar que o programa de análise não informa como estas ligações foram feitas (talvez em algum 

manual técnico). 

 

É importantíssimo ressaltar que toda simulação de protensão precisa ser verificada se a força de protensão está sendo avaliada pelo programa de análise com 

adequada precisão.  

 

A modelagem da estrutura é feita de modo rebuscado na fase de modelagem, para que que o dimensionamento dos elementos seja feito mais de forma mais 

automática, sem muito trabalho adicional posteriormente. Vale a pena perder tempo na modelagem para evitar modificações posteriores do modelo. 

 

Quando da união de elementos representados por linhas (por exemplo os pilares) que possuem dimensões seccionais maiores do que a malha dos elementos há 

necessidade de definir elementos de distribuição de esforços para não incrementar exageradamente os elementos carregados. 



Esta seria, representada abaixo, a forma mais adequada. Os elementos rígidos precisam apresentar rigidez axial coerente com os elementos de casca, senão as 

deformações impostas apresentam erros de rigidez local.  

 

 
E esta modelagem abaixo apresentada seria contra indicada, já que incrementa exageradamente os esforços axiais do bloco.  

 

 
 

Uma outra solução adequada, evidentemente, é modelar o bloco como um sistema de belas e tirantes, uma modelagem mais coerente. 

 



 

 
 

 

Caso haja armaduras tracionadas no pilar a modelagem em bielas e tirantes torna-se mais sofisticada. Ver comentários em apostila sobre projetos de blocos do 

professor Eduardo Thomaz do IME. 

 

  



 

Sobre o problema das estacas de fundação é interessante comentar um assunto que usualmente não é estudado usualmente em projetos de fundações. 

 

(Ver L. C. Reese & W. F. van Impe. Single piles and pile groups under lateral loads. 2nd edition. 2011). 

 

 
No sentido longitudinal da ponte há um efeito de grupo que precisa ser estudado em conjunto, por meio de um modelo de sólidos simulando o solo juntamente 

com as estacas. Na realidade pode ser notado que as estacas dos cantos periféricos possuem molas horizontais (representativas do apoio lateral das estacas no 

solo) mais rígidas do que as estacas internas. 

 

Para esforços transversais o apoio lateral das estacas sobre o solo se manifesta de forma diferente. A queda de rigidez é mais acentuada para as estacas internas 

já que elas estão alinhadas em fila na direção dos esforços laterais.  

 

Com o advento de programas poderosos é possível analisar estes problemas por meio de modelos simplificados de sólidos (representando solos) e estacas.  

 

Este problema de interação solo estrutura não será tratado aqui, já que bastaria processar os modelos inerentes aos projetos em estudo num estudo em 3D, com a 

modelagem do solo e das estacas. Esta análise pode ser feita no regime elástico (Sap2000) ou no regime não linear (Plaxis 3D). 

 



A criação de Linhas de influência para projetos de pontes sem modificação do modelo de análise 
 

Como se sabe, para se criar uma linha de influência pelo princípio de Muller-Breslau, é necessário modificar a estrutura para instalar uma rótula ou qualquer 

outra abertura de um vínculo específico no ponto em questão para introduzir um par de esforços no vínculo aberto e determinar a deformada da estrutura. 

 

Há tempos foi comentado (Ver Diaz, B. E., Comentários sobre a determinação de Linhas de influência pelo método da rigidez, Revista Estrutura, junho 1984), 

que não há necessidade de efetuar a modificação da estrutura (anular o vínculo), o que reduz drasticamente o processo de determinação de LI em programas de 

análise de pontes e de envoltórias. Observa-se que o programa Bridge da CSI cria as linhas de influência com a maior facilidade. Este método simples deveria 

ser ressaltado nos cursos básicos de engenharia.  

 

O artigo publicado nas XXXV Jornadas Sul-Americanas de Engenharia Estrutural, Rio de Janeiro 2012 trata deste assunto levando em conta das deformações 

de flexão e de cortante. Este método simples e prático é fundamental para o traçado de linhas de influência em programas de pontes. (Ver Diaz, B. E.  & 

Toledo, R.  L. S., Dimensionamento Longitudinal à Força Normal, Flexão, Cortante e Torção em vigas de pontes estaiadas.) 

 

Vamos traçar a linha de influência de momento fletor numa ponte de 2 vãos, pelo método matricial As expressões dos esforços a serem impostos nos nós 

extremos do elemento da barra local são (ver artigo citado): 

 

 

 
Basta somar a LI da viga bi-engastada local, para obter a LI final sem mudar o modelo da estrutura. 

 

No caso Superfície de influência de esforços de placas sugerimos consultar este projeto final de curso orientado pelo prof. Silvio de Souza Lima. 

 

Geração Automática de Superfície de Influência em Placa pelo Princípio de Müller-Breslau Generalizado, Nelson Antônio Fernandes de Matos (Orientador: S. 

de Souza Lima). Trabalho de Final de Curso, Escola Politécnica da UFRJ, 2004. 

Este artifício matricial é um ovo de Colombo.



O problema do Section Cut no SAP2000 
 

Há um procedimento implementado em alguns programas de análise que permite calcular a resultante de um corte feito no modelo da estrutura. 

 

Para o Programa SAP2000 os cortes podem ser efetuados: 

 

A.- Iterativamente numa tela de computador ou  

 

B.- Podem ser fornecidos matematicamente por retângulos definidos por coordenadas espaciais em planilhas específicas. 

 

Vamos tratar aqui somente da possibilidade de efetuar o section cut interativamente. 

 

Vamos tratar de uma viga simplesmente apoiada com vão de 100m e carga distribuída de 10 kN/m. 

 

O momento é    10*100²/8= 12500kNm 

 

O diagrama de momentos indica um momento de 12500 kNm corretamente. 

 

 

 
Ao fazer o section cut, sem maiores cuidados, na seção do meio do vão obtém-se valores completamente errados. 

 

 

 



 
 

O cortante fornecido é de 500kN (incorreto) e o momento fletor é de 25000 kNm (incorreto). Na realidade o SAP2000 determinou o momento multiplicando 

500kN (no apoio)*50m=25000kNm. Nota-se que o programa não levou em conta o carregamento local sobre a viga 

 

Reiterando, o SAP2000 não leva em consideração os esforços aplicados na viga neste cômputo. 

 

Vamos criar agora dois nós adicionais próximos ao ponto médio do vão. O momento evidentemente não foi modificado. O momento é ainda 12500kNm. 

 

 
Passando a Section Cut exatamente entre os dois pontos centrais o Cortante agora é 5kN e o momento é12501kNm. Valores ligeiramente incorretos mas 

válidos. 

 

 



,  

 

Repetindo o porgrama calcula são os esforços no centro do vão mas sem considerar as cargas aplicadas. 

 

Isto significa que o section cut neste programa precisa ser considerado sempre próximo aos vários nós para que os resultados sejam corretos.   

 

A regra de ouro deve ser a seguinte quando se utiliza pela primeira vez um procedimento específico de uma proigrama. Qualquer procedimento de um 

programa de computador deve ser antes verificado para verificar se o usuário está procedendo de forma correta na entrada dos dados.  

  



 

A determinação dos momentos hiperestáticos de protensão de vigas 
 

Como se sabe A expressão geral de momentos hiperestáticos é a seguinte:  

MTp= MIp+MHp  (Momento total de protensão= Momento isostático de protensão + Momento hiperestático de protensão). 

 

Os momentos hiperestáticos de protensão em vigas podem ser determinados de 3 formas diferentes: 

 

Processamento 1.- No modelo de análise são introduzidos: o modelo da viga de concreto e o modelo dos cabos com a sua geometria exata. Os cabos são 

tratados como frames. As forças são introduzidas por meio de encurtamentos nos frames que representam os cabos. 

 

 
 

 

Processamento 2-Os cabos de protensão não são modelados, mas as forças efetuadas pelos cabos são aplicadas no modelo da viga de concreto. Os esforços nas 

extremidades devem ser cuidadosamente aplicados (forças longitudinais, forças verticais e momentos fletores se existirem) 

 

 
 

Processamento 3- Os cabos de protensão não são modelados, mas as curvaturas médias e as deformações axiais médias são aplicadas no modelo da viga de 

concreto para cada elemento da viga. As curvaturas e as deformações da protensão são determinadas na viga considerada isostática. Mas as deformações são 

aplicadas na estrutura real hiperestática. 

 

 



Os diagramas de esforços na viga de concreto são indicados abaixo para cada modelo. 

 

Processamento 1 com a representação dos cabos 

 
Os momentos na viga de concreto são os momentos totais de protensão MTp= MIp+MHp 

Os momentos obtidos por section cuts são os Momentos hiperestáticos de protensão. Os section cuts levam em consideração os esforços nos cabos e na viga de 

concreto. 

 

Processamento 2 com as forças dos cabos aplicadas na viga de concreto. 

 
Os momentos na viga de concreto são os momentos totais de protensão MTp= MIp+MHp. Os momentos obtidos por Sections Cuts são os Momentos Totais de 

protensão MTp. 

 

Processamento 3 com as deformações e curvaturas seccionais aplicadas. 

 
 

O diagrama de momentos fornece diretamente os momentos hiperestáticos. Os momentos obtidos por Section Cuts são os momentos hiperestáticos de 

protensão MHp. 

 
É importante comentar que a versão 23.2.0 do SAP2000 estava com engano na determinação do section cut. A CSI acertou o problema na versão 23.3.0. 

 



Definição dos cabos de protensão como tendons ou as forças de protensão são tratadas simplesmente como forças 
 

Em alguns programas de análise (SAP2000) os cabos de protensão podem ser definidos de duas formas diferentes. O projetista deve avaliar qual a modalidade 

mais adequada para a sua análise.  

Caso A- Os cabos são considerados como elementos e precisam receber encurtamentos para criar as forças de protensão 

Caso B- As forças nos cabos são introduzidas no modelo diretamente como forças aplicadas na estrutura de concreto. 

 

Prefere-se aqui modelar os cabos de protensão como elementos. Assim pode-se examinar as forças nos cabos ao longo da estrutura. Uma verificação é crucial 

neste caso, pois nem sempre a modelagem consegue obter resultados adequados. Isto é devido a forma não detalhada com que o programa introduz no modelo 

os cabos sem aumentar o número de incógnitas do problema. 

 

 
Tensões longitudinais no concreto numa viga bi-engastada (mas livre no sentido axial). Cabo como elemento 

 

 
Força no cabo numa viga bi-engastada (mas livre no sentido axial). Cabo como elemento 

 

 
Tensões longitudinais no concreto- Força aplicada pelo cabo na viga sem a necessidade de definição dos elementos do cabo. 

 

 
Evidencia-se que a força aplicada pelo cabo não consegue ser representada neste último caso na malha de elementos finitos. 

 

As regras de como são obtidos os esforços é de forma similar a já apresentada acima. MTp, MIp, MHp 

  



 

A determinação dos momentos hiperestáticos de protensão de lajes protendidas. 
 

Foi desenvolvido pela aluna Thainá Polzl um Trabalho de Graduação na Politécnica da UFRJ, Rio de Janeiro, que trata da determinação dos momentos 

hiperestáticos de protensão em lajes protendidas. Não teremos tempo de apresentar todos os conceitos investigados. O trabalho pode ser obtido facilmente.  

A laje estudada protendida no trabalho acadêmico está apresentada abaixo.  

 

 
A protensão concentrada na região dos pilares e na direção x é de 16 cordoalhas de 15.2mm, ou seja, 3x16 no total. Na direção y o número de cordoalhas segue 

o seguinte padrão 8-8-8-8-8-8-8. 



 

O modelo no SAP2000 é apresentado abaixo. Os capiteis foram modelados com altura de 0.4m e estão corretamente posicionados em altura, 

 Os elementos dos cabos são definidos como “tendons” com o programa SAP2000 com a sua geometria exata.  

 

 
 



Há no caso de lajes protendidas dois conceitos são importantes serem considerados.  

a.- Em publicações em geral define-se uma laje isostática sem menção de como a liberação dos vínculos é efetuada. 

b.- Na realidade existe uma hiperestaticidade da estrutura em dois níveis.  

c- A estrutura inicialmente é considerada isostática externamente. 

d- Mas realmente a estrutura isostática externamente é ainda internamente hiperestática. 

 

Pode ser notado facilmente que a distribuição de forças unitárias axiais provocadas pela protensão concentrada na região dos pilares no sentido x necessita de 

um processamento numérico adicional para a avalição das tensões e para a instalação de armadura adicional. 

Os métodos de análise apresentados para vigas podem ser estendidos para lajes, mas por meio de processamentos bem mais sofisticados. 

 

Comenta-se que o processamento Tipo 1 com a definição da geometria dos cabos como elementos, pode ser feito desde que os cabos sejam modelados pelo 

programa SAP2000 com certa complexidade em casos sofisticados. 

 

Para o processamento Tipo 2 em que os cabos são substituídos por carregamentos equivalentes, a preparação de dados começa a ficar muito trabalhosa. 

 

No trabalho citado da aluna Thainá Pölzl da UFRJ foi desenvolvido o processamento Tipo 3 em que as curvaturas e deformações impostas pelos cabos na 

estrutura isostática são impostas na estrutura hiperestática. Este método se mostrou ser bem eficiente. Vamos resumir as etapas para este procedimento aqui sem 

muitos detalhes.  

a.- Cria-se o modelo com os apoios nos pilares de forma fidedigna, incluindo as vigas de rigidez de bordo da laje, modeladas como cascas. 

b.- Definem-se os cabos com auxílio da técnica específica do programa de análise. Os cabos devem ser considerados como elementos matemáticos de análise e 

não como força. 

c.- Transforma-se a laje com os cabos numa estrutura externamente isostática com a definição de apoios especialmente criados. 

d.- Determinam-se as forças unitárias axiais e os momentos unitários fletores e de torção dos elementos de casca para a ação protensão na estrutura isostática 

externamente. 

e.- Calculam-se as deformações axiais dos elementos de cascas ε11, ε22, γ12 e as curvaturas κ11, κ22, κ12. Nota-se que que a curvatura κ12 relativa ao 

momento torsor M12 é definido pelo programa SAP2000 de forma sui generis. O corpo técnico da CSI ficou de apresentar esta definição no manual técnico do 

programa. O valor estranho adotado pelo programa SAP2000 (que foi detectado no estudo feito) está apresentado no Trabalho de Graduação da Thainá Polzl. 

f.- Impõem-se estas deformações e curvaturas no modelo com o apoio definitivo hiperestático.  

g- Os esforços finais são os esforços hiperestáticos de protensão. 

 

O processamento do Tipo 3 trata-se de um método sofisticado, mas efetuado de forma eficiente computacionalmente. 

 

Os esforços hiperestáticos de protensão no caso real são realmente muito sofisticados pois podem envolver geralmente: 

-Forças distribuídas axiais (f11, f22) + forças de cisalhamento axiais distribuídas (f12) 

-Momentos distribuídos fletores (m11, m22) + momentos distribuídos de torção (m12). 

-Cortantes distribuídos (v13, v23). 

 



Consideração de engastes de quadros em elementos finitos sem graus de liberdade suficientes 

 
Os graus de liberdade dos nós de quadros são 3 deslocamentos. e 3 rotações. 

 

Os graus de liberdade para sólidos são 3 deslocamentos. 

 

Os graus de liberdade para placas planas são 3 deslocamentos e 3 rotações.  

 

A modelagem exige cuidados especiais. 

 

                                                                                                    
 

 

Modelo inadequado. Os pilares estão na realidade rotulados no sólido     Modelo inadequado. Os pilares podem torcer.   Modelo adequado 

 

 

 

 



A análise dinâmica de estruturas sujeitas a ações de sismos e o dimensionamento dos elementos de cascas planas. A definição de 

acelerogramas artificiais. Teoria da chapa fissurada de Theodor Baumann. 

 
A análise sísmica tem sido feita no Brasil com maior ênfase para as estruturas para as centrais nucleares e para estruturas de investigação tecnológicas em que a 

materiais radio ativos estão presentes. No Brasil existem 2 centrais nucleares já construídas e uma ainda em construção (Central Nuclear de Angra, unidade 3).  

 

Nos últimos anos tem sido criados laboratórios específicos para investigação de comportamento de motores nucleares para embarcações (pela Marinha do 

Brasil). Além disso está sendo projetado pela Marinha um reator multi-propósito para produção de radioisótopos para aplicação medicinal e outras atividades. 

 

A análise sísmica atualmente processada tem sido feita por meio de análise dinâmica no regime de time history, por integração numérica pelo método de 

Newmark, que pode ser usada inclusive em estruturas com comportamento não linear (por exemplo: separação da estrutura do apoio numa fundação direta 

sobre rocha). 

 

Estas análises exigem a definição de acelerogramas artificiais que atendem aos espectros de resposta definidos para o projeto em questão. Este acelerogramas 

foram investigados na UFRJ pelos professores Sergio Hampshire dos Santos e Silvio de Souza Lima (com o aluno Rodrigo Mendonça Ribeiro Rodrigues). Os 

espectros de resposta são definidos nos critérios de projeto usualmente para amortecimento de 5%. Com o advento de computadores extremamente rápidos e 

com grande capacidade de armazenamento é possível atualmente analisar estruturas bastante complexas sem necessidade de simplificar o modelo que pode ser 

utilizado para o dimensionamento direto para ações estáticas e dinâmicas. 

 

A sistemática para o dimensionamento destas estruturas de concreto armado é baseada em essência na modalidade de dimensionamento das chapas fissuradas, 

introduzidas pelo engenheiro alemão Theodor Baumann (Ver Bulletin d’Information 141 do CEB de 1982). No livro do Fritz Leonhadt de Estruturas de 

Concreto Armado (2° Vol.- 1974) esta modalidade de dimensionamento já havia sido apresentada. O prof. Mauro Schulz (1988) na sua tese de doutorado na 

Coppe tratou deste assunto. Ultimamente esta forma de dimensionamento de elementos de casca plana foi introduzida na norma europeia EN 1992-2 de pontes 

de concreto nos seus anexos. 

 

O programa SAP2000 possui esta forma de dimensionamento automático de cascas de concreto armado. 

 

Em poucas palavras a análise de estruturas de concreto armado fornece vários esforços unitários. 

 

São eles   

 

n11, n12, n22  Esforços axiais de membrana 

m11, m12, m22  Esforços de flexão e de torção 

v12, v13,   Esforços cisalhantes. 

  



 

Esta figura é da norma europeia EN 1992-2 Anexo LL de pontes. Trata-se de um dimensionamento baseado numa placa sanduiche. 

 

(Do artigo do Theodor Baumann -CEB Bulletin d’Information 141) 

 

 
 

Trata-se de uma estrutura sanduiche, com uma chapa fissurada superior e outra inferior. Facilmente determinam-se as solicitações nas chapas superior e inferior 

por equilíbrio. Cada chapa extrema da placa sanduiche, apresenta os esforços nxx, nyy e nxy.  (ver norma europeia EN 1992-2 Anexo LL) 

 



Com base nos esforços nxx, nyy e nxy o dimensionamento segue as regras definidas pelo Theodor Baumann. 

(Do artigo do Theodor Baumann (CEB Bulletin d’Information 141). Os sinais são todos algébricos nestas expressões. 

 
Com estas regras é possível dimensionar de forma automática prédios de concreto armado formado por lajes e paredes, que são usuais em estruturas nucleares. 

 

Mas existe um problema neste dimensionamento: as forças n11, n22, n12, m11, m22, m12 precisam ser consistentes entre si nos processamentos. 

 

Seria possível em tese preparar um programa de dinâmica de uma estrutura nuclear com centenas de elementos de casca com vários grupos de ações 

concomitantes (cargas permanentes, vento, sismos, carga móveis, retração, fluência, variação de temperatura) e obter as armaduras máximas dos elementos de 

casca (duas direções na face superior e duas direções na face inferior) para cada instante t de um evento sísmico. Teríamos um volume catastrófico de dados 

para processar para cada tempo t do sismo. 

 

Como isto atualmente ainda é inviável, somos obrigados a definir um carregamento estático que consiga cobrir os esforços relevantes de uma solicitação 

sísmica nas direções x, (e depois na direção y e na direção z). Este carregamento estático apresenta esforços consistentes para que se possa efetuar o 

dimensionamento de forma adequada. Isto foi feito na central de Angra Unidade 2 e em outros projetos de instalações nucleares. A consistência entre os 

esforços das placas de CA é uma condição exigida para que o dimensionamento seja racional. Os esforços precisam ser concomitantes entre si. 

 



O término da análise dinâmica pelo método do espectro de resposta conforme sugestão do próprio autor do autor do processo. 
 

Nota-se que o método de análise dinâmica designado por espectro de resposta foi sugerido pelo professor Edward Wilson, o criador do programa SAP, 

juntamente com Ray Clough em 1962. 

 

O método utiliza uma regra conhecida como SRSS (raiz quadrada da soma dos quadrados), em que resultados obtidos com esta regra não possuem sinal 

matemático definido. Sem o sinal dos esforços (diferenciação de tração e compressão) fica praticamente impossível verificar um elemento estrutural. 

 

Sugere-se a leitura do artigo “Termination of the Response Spectrum Method - RSM Ed Wilson – July 13, 2015” 

 

O artigo apresenta a seguinte introdução em que o prof. Wilson reconhece que este método não deve mais ser usado. Atualmente os métodos baseados no 

regime de Time History são mais adequados. 

 

 
 

Em resumo: o próprio autor da análise dinâmica pelo método de análise pelo espectro de resposta condena o método. 

 

 

 



 

O problema de dimensionamento a cisalhamento de peças de concreto armado com a consideração do Vc (Cortante absorvido pelo 

Concreto). 

 
No Trabalho de Graduação na Escola Politécnica da UFRJ da aluna Jessica Lopes Marques foi estudado o problema de dimensionamento de almas de pontes 

sujeitas a solicitações de flexão e de cisalhamento com auxílio da chapa fissurada, que pode ser consultado facilmente. 

 

O grande problema é que o dimensionamento efetuado conforme as regras da chapa fissurada não se coaduna com as regras de dimensionamento de almas de 

vigas de pontes em que uma parcela do cisalhamento é absorvida pela contribuição do concreto à tração que é definido pelo Vc nas regras normativas de 

dimensionamento (NBR 6018). 

 

Este assunto problema num todo demandaria muito tempo para tratar aqui com todas as suas possibilidades. Vamos nos concentrar no item principal, que é o 

dimensionamento das almas de pontes de concreto armado. 

 

 
O desenho mostra as diversas seções que necessitam de verificação. A discussão será feita para a seção em vermelho. A determinação dos esforços como 

sempre é feita no ELU, supondo que seja efetuada previamente uma análise elástica padrão.  

 

Vamos adotar para as almas o sistema local de eixos de um modelo do SAP e o sistema de eixos de uma planilha VeraCasca baseada na regra de 

dimensionamento definida por Theodor Baumann e mostrada atrás (ver trabalho citado de Jessica Lopes Marques). Os dois sistemas têm a mesma orientação de 

eixos locais. 

 

 

 

 



 

 
A seção vermelha (cheia) da investigação da alma possui diversos esforços distribuídos: forças de compressão n22 (Peso da laje superior+asfalto e Peso das 

cargas móveis), Forças de cisalhamento n12 (esforços obtidos da análise), Momentos Fletores m22 (Cargas Permanentes e Carga móvel), Forças longitudinais 

n11 (Cargas permanentes e Cargas móveis), Os outros esforços m12 e m11 são pequenos. 

 

Mas o dimensionamento normativo a cisalhamento foi feito levando em conta os valores de n12 e também o Vc (cortante absorvido pelo concreto a tração). 

Além disso foi suposto um ângulo θ (inclinação das bielas nas almas) com o valor de 37.5° no estudo.  

 

Para efetuar o dimensionamento a flexão+cisalhamento da alma pelo método da chapa fissurada é necessário corrigir o fluxo delegado ao dimensionamento 

pela regra da teoria das chapas fissuradas (Baumann) que foi parcialmente absorvido pelo Vc. 

 

A expressão do n12 do fluxo a ser introduzida nos cálculos segundo Baumann da chapa fissurada, levando em conta o Vc e a inclinação adotadas bielas (θ = 

37.5°) precisa ser coerente com o dimensionamento pela NBR 6118 que foi obtido (com Vsw= Cortante reduzido e TRd3=Torção) pela expressão. 

 

n12 (fictício REDUZIDO) = (Asw+A90)/s*fwd=  Vsw/ 0.9/d/cot θ + Trd3/2/Ae/cot θ 

 

Esta expressão leva em conta também que o dimensionamento da chapa sanduiche segundo Baumann adota ângulo de θ=45° no dimensionamento em alguns 

casos.   

O dimensionamento com a consideração de n11 (tensões longitudinais) precisa ser avaliado. O mais seguro é desconsiderá-lo se for de compressão. 

 

Comenta-se que as armaduras determinadas pelo dimensionamento da chapa fissurada no sentido longitudinal estão já sendo consideradas pela decalagem 

vertical das forças de tração segundo regras normativas para a Força Cortante assim como para as armaduras distribuídas para a Torção. Ver item 17.4.2.2 e 

item 17.5.1.3 para: VSd e TRd4. Nota-se que para a Força Cortante exige-se aumento da armadura de flexão e para a torção exige-se armadura distribuída. 



 

Conceito da regra da decalagem vertical para a armadura de flexão 

 
As regras normativas para a decalagem horizontal da NB6118 da força de tração na flexão para vigas de altura constante estão sendo substituídas pela regra da 

decalagem vertical já prevista na norma NBR 6118 pela expressão clássica: 

 

Fsd= MSd/z+ |VSd| *cotθ/2 

 

Na realidade a aplicação da expressão acima nos cálculos computacionais é muito mais simples de uso do que imaginar uma decalagem horizontal da força de 

tação na flexão com Força Cortante. Os conceitos são equivalentes entre si. 

 

Isto significa que a conceito de decalagem vertical da força de tração na flexão se torna mais importante do que a decalagem horizontal. 

 

Na norma EN 1992-1-1 (Euro Code 2) o assunto da decalagem horizontal não é tratado com detalhe. Ver no item 6.2.3 item (7) na norma europeia para a 

decalagem vertical, que é em princípio igual a NBR 6118. 

 

Na norma ACI 318-2014 (item 9.7.3.3) o assunto é tratado de forma peculiar. 

 

 
Em estruturas de altura variável somente a decalagem vertical deve ser considerada. 

 

É interessante comentar que a expressão da norma brasileira (Fsd= MSd/z+ |VSd| *cotθ/2) é obtida diretamente por equilíbrio. Isto significa que na realidade, a 

armadura de tração, quando atua MSd e VSd, é aquela fornecida pela expressão normativa, levando em conta os conceitos da chapa fissurada. Assim a rigor 

não deveria haver a expressão decalagem vertical ou horizontal.  



A verificação de longarinas suspensas por meio da análise da carga crítica de flambagem 

 
A suspensão de longarinas pré-moldadas é efetuada geralmente com auxílio de um guindaste com a utilização de dois cabos. Este tipo de suspensão aplica 

sobre a longarina um esforço normal de compressão, o que é desfavorável. Adicionalmente, a suspensão de uma viga pré-moldada pode estar sujeita a uma 

flambagem lateral. O flange superior da viga atua como um enrijecedor. Este problema tem sido estudado na literatura por meio de análise não linear 

geométrica, mas com a consideração de análise linear para o concreto.  

 

É interessante comentar que na construção da PRN houve ruptura de longarinas por flambagem lateral no canteiro de pré-fabricação para as vigas pré-moldadas 

do acesso mais compridas. Este problema foi corrigido mais tarde pelo construtor. 

 

Para pode ser possível a análise da carga crítica da longarina com programas de análise, é necessário efetuar várias considerações para que esta análise seja 

possível. Estruturas rotuladas que representaria corretamente o evento não podem ser utilizadas pois a estrutura se transforma num mecanismo.  

Adiante mostra-se o modelo para a suspensão de uma viga de 32m. 

 

 
 



Nota-se que o modelo da suspensão é feito de modo a configurar um engaste elástico nas extremidades da viga. Além disso a suspensão é feita por pontos 

localizados na parte superior da viga, como será mostrado a seguir, o que dificulta a flambagem lateral. O artifício para poder permitir a análise de carga crítica 

exige a consideração de trecho de cabos com inércia reduzida, nos pontos onde há rótulas nos cabos. 

Mostra-se a seguir o trecho simulando a rótula superior nas proximidades no apoio mais elevado. 

 
 

Mostra-se adiante como são fixados os cabos na extremidade da viga e o trecho pequeno simulando a rótula na parte superior do desenho.  

 



 
Foi introduzido um erro geométrico construtivo na viga para tentar induzir uma flambagem lateral. 

Foram consideradas como referência (para cálculo das cargas críticas) as cargas de peso próprio com impacto, vento e protensão no ELS. A protensão reduz a 

rigidez do flange superior (se fosse efetuada uma análise não linear física). 

 

Os modos de flambagem precisam ser estudados com cuidado. O programa determina inicialmente modos com coeficientes de incremento das cargas no ELS 

com valores negativos, que não devem ser considerados, pois as cargas são aplicadas neste caso de baixo para cima e o carregamento de protensão fica sem 

lógica. 

 

No caso em questão a flambagem lateral ocorreu com um fator de incremento de carga igual a 14.2 para o modo de flambagem igual a 18. 

 

Este modo de flambagem lateral está mostrado adiante, mostrando de como a viga entra em colapso à flambagem lateral. 

 



 
É importante ressaltar que a análise efetuada ainda não é a completa pois há necessidade de ser estudado o comportamento não linear físico e geométrico do 

evento. 

 

De qualquer forma a modalidade indicada de suspender a viga pré-moldada é a mais adequada (com um guindaste e com um gancho), por várias razões 

 

 

Sugere-se consultar (Diaz. B. E. & Toledo, R. L. S., A análise de flambagem lateral de longarinas durante a montagem, Congresso da ABPE 2021.) 

  



Criação de modelos de análise de edifícios nucleares para as análises estáticas e dinâmicas. 
 

Tem-se atuado na verificação de edifícios nucleares construídos nas instalações militares de Aramar no munícipio de Iperó no estado de São Paulo nas 

vizinhanças de Sorocaba. Trata-se das instalações do Labgene da Marinha do Brasil, onde serão testados os motores nucleares do submarino nuclear da 

Marinha. 

 

Estas estruturas são sujeitas a ações dos mais diversos tipos, incluindo ações sísmicas. 

 

As estruturas são constituídas basicamente por paredes, lajes e vigas de concreto armado sem evidentemente a utilização de alvenaria. Mostramos a seguir uma 

destas edificações: o prédio designado por Prédio Auxiliar Controlado (PAC). 

 

Os prédios principais foram essencialmente apoiados em rocha para evitar problemas de análise e de segurança. 

 

Uma grande parte dos prédios já foram construídos. 

 

 
 



 

 

 

Mostra-se a seguir o modelo do Prédio Auxiliar Controlado. 

 

 
Estas estruturas são razoavelmente complexas, apresentando inúmeras aberturas como é de praxe em estruturas nucleares 

 



Os modelos preparados foram definidos numa malha espacial com um módulo constante de 50cm x 50cm nas 3 direções espaciais. Esta forma de modelagem 

se mostrou extremamente adequada e prática. Evita-se assim tentar representar com precisão a geometria da estrutura nos seus mínimos detalhes. 

 

Os prédios foram analisados e dimensionados pela firma Avantec chefiada pelo eng. Mario Terra Cunha. Os prédios foram concebidos e estão sendo detalhados 

pelo CTMSP da Marinha em São Paulo, SP. 

 

O mesmo modelo foi utilizado para verificar as ações estáticas e as ações dinâmicas. Entre outras, estas ações incluem ações sísmicas.  

Assim, o dimensionamento dos elementos estruturais é efetuado com um mesmo modelo, o que facilita bastante a verificação. 

 

As regras de dimensionamento das edificações foram definidas com base em normas americanas de centrais nucleares, já que no Brasil não existem normas 

para este tipo de estrutura. 

 

As análises sísmicas foram efetuadas no regime de time history, o que exige a definição de acelerogramas a serem impostos na base da rocha. Estes 

acelerogramas artificiais foram definidos por meio de programas desenvolvidos na UFRJ, pelos professores Sergio Hampshire dos Santos e Silvio de Souza 

Lima com atuação de alunos do curso de engenharia civil, entre eles Rodrigo Mendonça Ribeiro Rodrigues. O Projeto de Graduação respectivo pode ser obtido 

pelo site da Politécnica. 

 

Deve ser ressaltado que o terremoto artificial atuando numa edificação com amortecimento de 5% irá reproduzir em essência o espectro de resposta do projeto, 

definido pelo critério de projeto da edificação. Dependendo de valores aleatórios matemáticos o acelerograma final é diferente para cada processamento do 

programa que define o terremoto artificial (os valores considerados são obtidos por números aleatórios).  

 

Uma vez definido o acelerograma a ser empregado, para todos os efeitos o acelerograma irá representar o terremoto de projeto. A partir daí, o amortecimento 

das estruturas de concreto e de aço irão ser definidos pelo tipo de terremoto a ser aplicado. Existem em princípio dois tipos de terremoto: o terremoto de 

desligamento seguro e o terremoto de operação. Para o terremoto de desligamento seguro o amortecimento adotado é de 7% para as estruturas de concreto 

armado. 

 

As estruturas sob o terremoto de desligamento seguro são dimensionadas para uma segurança igual a 1.0. Embora possa parecer que este fator de segurança seja 

muito baixo, é preciso esclarecer que estudos especiais mostraram que estes casos de dimensionamento de estruturas nucleares induzem estruturas capazes de se 

manter em condições adequadas para se possa desligar os equipamentos sensíveis instalados na estrutura. Estes estudos mostram que a ruptura da edificação 

depende essencialmente dos valores médios dos esforços e das resistências. 

 

Todas as estruturas internas sejam elas estruturas de aço, equipamentos de aço, etc. devem ser todas examinadas de forma bem detalhada segundo as normas de 

edificações nucleares. Para estas estruturas é necessário determinar os acelerogramas das acelerações na base dos equipamentos instalados em qualquer ponto 

da edificação por meio de uma análise sísmica da edificação. 

 

Sugere-se consultar (Diaz, B. E. & Toledo, R. L. S., Análise de Estruturas em Fundação Direta sob ação de Sismo, Congresso da ABPE, 2018). 

 



 

 

Como modelar estruturas de pontes com diretriz curva 
 

Já foram preparados modelos de diversas estruturas de pontes em curva e se pode recomendar o seguinte procedimento, que facilita muito a preparação do 

modelo. 

 

a.- Determina-se o comprimento exato do eixo central da estrutura e os pontos de mudança de curvatura do eixo da estrutura. 

b.- Prepara-se o modelo da estrutura em estudo com eixo reto com base nos estudos de comprimento definidos acima. 

c.- Este modelo com diretriz reta deve conter todos os elementos da estrutura incluindo: fundações, blocos de fundação, encontros, pilares, superestrutura, etc. 

d.- Transfere-se as coordenadas globais em 3D dos nós do modelo nos trechos em curva para o Excel 

e.- Por meio de um estudo geométrico simples efetua-se a transformação das coordenadas de todos os pontos dos trechos do modelo em curva, para as 

coordenadas curvilíneas determinadas por regras geométricas com base na diretriz curva. 

f.- Efetua-se a troca das coordenadas globais do modelo retilíneo para o modelo curvo. 

 

É evidente que os retângulos horizontais serão transformados em paralelogramos com aparência quase retangular. Os retângulos verticais radiais terão suas 

formas mantidas, mas com uma direção transversal modificada. A disposição das estacas será ligeiramente modificada. Todas estas transformações geométricas 

podem ser aceitas sem nenhum problema, em decorrência das pequenas divergências geométricas. 

 

Mostramos a seguir um modelo do Viaduto 1 projetado pela Figueiredo Ferraz sob a direção do eng. Roberto de Oliveira Alves pertinente à subida na Serra das 

Araras na Rodovia Rio-São Paulo. O projeto foi contratado pela Engelog (CCR). 

 

 
Modelo preparado com diretriz reta. 



 

 

O modelo curvo gerado está mostrado a seguir: 

 
 

 



A sistemática de transformação geométrica precisa ser estudada para cada caso em particular. Não vale a pena discutir isto aqui em detalhe. 

 

 
Modelo em perspectiva. 

 

 

 
Um trecho com diretriz curva. 

 

 

 

  



Geometria das estruturas estaiadas. 
 

As estruturas estaiadas são quase sempre construídas em 3 esquemas principais: Com 1 vão principal, com 2 vãos e com 3 vãos. 

 

 
 

A partir daí (com mais vãos) geralmente há necessidade de engastar o pilone na fundação (ponte de Maracaibo, Venezuela, Viaduto de Millaud, França). 

Estas obras exigem sempre verificações em duas fases de vida: t=0 e para t=∞, o que demanda quase sempre um estudo reológico sofisticado, principalmente se 

a estrutura for de concreto. 

 

Para o projetista uma tarefa importante é definir as cargas necessárias a serem aplicadas durante a construção, para obter as forças finais necessárias no projeto. 

  



As pontes estaiadas construídas no Rio de Janeiro e em São José dos Campos 
 

No Rio de Janeiro foram construídas principalmente as seguintes pontes estaiadas. 

 

1.- A ponte estaiada entre a Cidade Universitária e o continente, designada por Ponte do Saber. Projeto de Vicente Garambone Filho.  

 Construção pela Queiroz Galvão 

2.- Ponte estaiada Cardeal Dom Eugenio Sales na Av. Ayrton Senna. Projeto do italiano Mario de Miranda. 

 Construção pela Andrade Gutierrez 

3.- Ponte estaiada do BRT entre a Cidade Universitária e Ilha do Governador no RJ. Projeto da Enescil sob a direção de Mauro Lemos de Faria 

 Construção do Consorcio Transcarioca 

4.- Ponte estaiada metroviária na Barra. Projeto de Vicente Garambone Filho.  

Construção da Queiroz Galvão 

 

Em São José dos Campos foi construído um viaduto estaiado sofisticado designado por Arco da Inovação. 

5.- Viaduto Arco de Inovação. Projeto Estrutural de ANTW Engenharia sob a direção de Mauro Lemos de Faria.  

Construção pela Queiroz Galvão 

 

Vejamos os modelos preparados para as verificações para algumas pontes efetuadas pela SEBED. Os projetistas das obras serão sempre citados. 

 

Quero ressaltar a atuação da engenheira Raissa Laubenbacher Sampaio de Toledo nestes estudos de modelagem e verificação das estruturas estaiadas citadas. 

 

Em vista da extensão desta palestra e por eu não ser o projetista destas estruturas irei me concentrar somente numa série de particularidades destas estruturas. 

Os projetistas serão sempre citados e são eles que devem apresentar e descrever suas obras.  

 

Três destas obras foram construídas pela firma Queiroz Galvão sob a orientação técnica do Eng. Renan Gomes. 

As outras duas foram construídas pela Andrade Gutierrez e pelo Consórcio Transcarioca. 

 

Sugere-se a leitura de (Diaz, B. E. & Toledo, R. L. S., Verificação de Projetos de Estruturas estaiadas e a pesquisa na UFRJ, Congresso da ABPE 2021) 

  



Ponte estaiada do Saber na Cidade Universitária do Rio de Janeiro- Projeto de Vicente Garambone Filho. Arquitetura de Alexandre Chan. 

 
A ponte apresenta um vão retaguarda e um vão livre principal construído em balanços sucessivos. Trata-se de um vão livre típico de ponte estaiada. Vão livre 

170m. As duas fundações de ré exigiram estacas tracionadas, como sempre. A forma do pilone foi definida pelo arquiteto. Ele queria simular o pássaro Biguá 

da região. A seção da viga de rigidez é uma seção celular. 

Este site adiante mostra como a ponte foi construída em balanços sucessivos. https://www.youtube.com/watch?v=L3DkoWG3jLY 

A Dissertação na COPPE-UFRJ de Raissa Laubenbacher Sampaio de Toledo trata de estudos específicos da viga de rigidez. 

A dissertação da Politécnica-UFRJ de Diogo de Faro Cidade trata da análise reológica desta estrutura, com o estudo concomitante das fases de construção. 

O projeto rodoviário é sui generis pois só tem um sentido de tráfego. A ponte liga a Cidade Universitária ao continente.  

https://www.youtube.com/watch?v=L3DkoWG3jLY


Ponte estaiada Cardeal Dom Eugenio Sales na Av. Ayrton Senna. 

Projeto do italiano Mario de Miranda. Verificada pela Arte Pontes e SEBED. 

 
Vão central 131m. Ponte estaiada típica de 3 vãos. Os vãos laterais exigiram contrapeso. O importante desta ponte é que o pilone precisa ser analisado de forma 

muito especial por meio de uma análise não linear geométrica. O mais correto é ainda uma análise não linear física e geométrica dos pilones. Isto é possível 

efetuando diversas análises com determinação da rigidez (levando em conta a armadura) não linear iterativamente. 

A dissertação da Politécnica -UFRJ de Andre Esteves de Almeida estudou as fases construtivas desta ponte. A parte superior do pilone foi detalhada em 

estruturas de aço, pelo projetista italiano.  



 

Ponte estaiada do BRT entre a Cidade Universitária e Ilha do Governador no RJ. Projeto da Enescil, sob a direção de Mauro Lemos de Faria 

 

 
 

Esta ponte foi construída para a passagem do BRT. A viga de rigidez é uma estrutura mista. Os pilones são de concreto. A estrutura apresenta uma rótula 

deslocável no sentido longitudinal no ponto central. Foram projetados dispositivos especiais para unir os estais às vigas de aço. Como sempre as geometrias 

destas pontes apresentam geometrias sofisticadas. A ponte apresenta diretriz curva em curva e o perfil em elevação é assimétrico. 

 

De novo sem o CAD e os programas especiais de análise, esta obra não conseguiria ser projetada e construída. 

 

O site (977) Ponte Estaiada BRT Transcarioca - Rio de Janeiro 2014 - YouTube mostra as fases de construção da ponte, 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eYExbQIPtTQ


Modelo da Ponte Estaiada Metroviária na Barra no Rio de Janeiro. Projeto de Vicente Garambone Filho.  

 

 
Trata-se de um projeto difícil em vista da curvatura da obra e do detalhe especial do pilone. É uma ponte de dois vãos desiguais. O pilone sofre evidentemente 

esforços transversais. Infelizmente não consegui obter o nome do Arquiteto do Metrô responsável pela estética. 

Uma informação interessante desta obra é que existia um projeto anterior em estrutura de aço projetada pelo famoso arquiteto espanhol Santiago Calatrava, 

mostrado a seguir.  

  



Projeto não executado de autoria de Santiago Calatrava em estrutura de aço, em vista dos elevados custos envolvidos na construção. 

 
A solução em concreto se mostrou mais viável para as condições brasileiras. É necessário ressaltar que a solução em concreto se mostrou também muito 

adequada do ponto de vista estético.  

  



Modelo do Arco de Inovação em São José dos Campos. Projeto de ANTW Engenharia sob a direção de Mauro Lemos de Faria 

 
Esta estrutura apresenta características geométricas similares às da estrutura ícone de São Paulo, SP, a ponte estaiada Octavio Frias de Oliveira, projeto da 

Enescil (solução desenvolvida pelo Catão Ribeiro). Esta última estrutura de São Paulo, SP seja talvez a obra mais sofisticada do Brasil. Sem o advento do CAD 

(para a definição da geometria) e dos programas sofisticados de análise (para a verificação e dimensionamento) estas duas obras não poderiam ser projetadas e 

construídas. Os pilares extremos estão unidos rigidamente às vigas de rigidez. Um estudo reológico foi efetuado para esta obra. As estruturas das vigas de 

rigidez foram previamente concretadas in totum. 

Há necessidade de ressaltar as dificuldades de construção deste projeto sofisticado, resolvidas pela firma construtora Engetec.  



Viaduto Arco de Inovação em São José dos Campos, SP. Projeto de ANTW Engenharia sob a direção de Mauro Lemos de Faria. Assessoria em arquitetura 

parece que não utilizada. Construção da Firma Engetec. 

 

 
Não quero deixar de apresentar esta fotografia como uma homenagem aos engenheiros projetistas deste viaduto estaiado. 

Temos que tirar o chapéu para esta bela obra paulistana de São José dos Campos. Repetindo. Tem certas características da ponte Octavio Frias de Oliveira. Esta 

última estrutura na cidade de São Paulo, seja talvez a obra mais sofisticada do Brasil e o ícone de São Paulo, SP. Vale a pena ver o filme no site 

 (977) Ponte Estaiada de São Paulo - SP // Ponte Octávio Frias de Oliveira // Por Tiago Tejon - YouTube da famosa ponte ícone de São Paulo. 

https://www.youtube.com/watch?v=POGJkxwGROM&t=19s


 

 

 

 

 

Com esta fotografia desta bela obra paulistana, creio que posso dar como encerrada esta palestra do Instituto de Engenharia de São Paulo. 

 

Espero não ter tomado o tempo de vocês a toa. 

 

Agradeço a atenção de vocês. 

 

Ernani Diaz 


