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Resumo 

Pontes integrais, embora pouco conhecidas no Brasil, são comumente empregadas nos 

EUA e Europa desde meados dos anos de 1970. Constituem-se de vigas múltiplas que 

apresentam união monolítica com a meso e infraestrutura, prescindindo de juntas de 

dilatação e de aparelhos de apoio. A ligação entre a superestrutura e os encontros traz 

vantagens ao dispensar os custos de manutenção decorrentes da deterioração por 

infiltração de água. Para os usuários, as pontes integrais proporcionam uma superfície 

de rolamento uniforme e não apresentam risco de acidentes causados por juntas em mau 

estado de conservação. A continuidade da superestrutura, porém, restringe sua 

deformação, fazendo com que os efeitos da protensão, do empuxo de terra e das ações 

indiretas (gradiente térmico, recalque, retração e fluência) despertem solicitações que 

devem ser consideradas em projeto. Este trabalho tem por objetivo analisar e comparar 

as solicitações em estruturas convencionais pré-moldadas e integrais. Para isso, 

desenvolve-se o estudo de caso de um viaduto com dois vãos assente em fundação com 

diferentes características geotécnicas (areia fofa, areia compacta e argila rija). São 

analisadas duas soluções estruturais: viaduto integral e viaduto convencional biapoiado. 

Em ambas as situações, consideram-se as ações de peso próprio, sobrecarga 

permanente, carga móvel, protensão, gradiente térmico, retração, fluência, recalque e 

empuxo de terra. As respostas obtidas das análises revelam diferenças significativas 

entre as solicitações despertadas pelas ações de retração e de fluência, indicando a 

importância da correta modelagem do solo em projetos de ponte integral para a boa 

representação do comportamento estrutural. Além disso, a estrutura integral apresenta 

maior redundância, permitindo melhor distribuição das solicitações.  
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1. Introdução 

Entre o término da década de 20 e o início de 1930, o Departamento de Ohio, nos EUA, 

passou a adotar como padrão o uso de superestruturas contínuas para pontes e viadutos 

de vãos múltiplos, com o intuito de reduzir a deterioração das estruturas devido à 

infiltração de água nas juntas. Iniciava-se, então, o conceito de pontes integrais, que são 

aquelas construídas sem juntas de dilatação e sem aparelhos de apoio nos encontros. 

Seu uso foi consolidado nos EUA e na Europa nos anos de 1970, e, atualmente, é a 

escolha prioritária de mais de 90% dos Departamentos de Transporte norte-americanos 

(BURKE, 2009). 

Nas pontes integrais, a ligação entre a superestrutura e os encontros é realizada de forma 

monolítica, impedindo o movimento horizontal entre a superestrutura e os encontros. 
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Em decorrência disso, a atuação dos efeitos secundários (gradiente térmico, recalque, 

retração e fluência) e do empuxo de terra provoca solicitações relevantes que 

necessitam ser considerados em projeto. Já as pontes pré-moldadas convencionais 

apresentam aparelhos de apoio entre a superestrutura e os encontros, permitindo que as 

deformações decorrentes destas ações ocorram livremente, não induzindo solicitações 

na estrutura.  

A principal vantagem do uso das estruturas integrais é a eliminação das juntas de 

dilatação. Quando não apresentam manutenção periódica, estes elementos se 

deterioram, permitindo o contato da água das chuvas com elementos da mesoestrutura. 

O eventual descolamento ou qualquer exposição das juntas também representa risco de 

acidentes. A eliminação das juntas ainda dispensa os custos de manutenção das mesmas 

e o desconforto sofrido pelo usuário ao transitar sobre pista de rolamento não-uniforme.  

Este trabalho tem por objetivo comparar o comportamento de estruturas integrais e pré-

moldadas convencionais quando submetidas à ação de cargas verticais e de deformações 

impostas. Para isso, desenvolve-se o estudo de caso de um viaduto com dois vãos 

assente em solos com características geotécnicas distintas. São analisadas duas soluções 

estruturais: viaduto integral e viaduto convencional biapoiado. 

 

2. Estudo de Caso 

O estudo de caso desenvolvido compreendeu a modelagem de um viaduto com dois 

vãos assente em fundação com diferentes características geotécnicas (argila rija, areia 

fofa e areia compacta) e diferentes sistemas estruturais. Os modelos computacionais 

bidimensionais foram analisados no programa Ftool 3.0 (2012). 

 

2.1 Dimensões e Materiais 

Os viadutos possuem cinco longarinas pré-moldadas em concreto protendido, com 

resistência à compressão característica de 35MPa. A laje é executada em concreto 

armado, com resistência à compressão de 30MPa e espessura de 0,22m. A largura da 

seção transversal é de 14,40m. Os viadutos apresentam dois vãos de 31,20m de 

comprimento e placas de transição nas extremidades de 4,00m de extensão. As Figuras 

1 e 2 apresentam, respectivamente, o corte longitudinal e a seção transversal do viaduto. 

 

 
Figura 1 – Viaduto em elevação. 

 



 

 

 

 
Figura 2 – Seção transversal do viaduto no meio do vão (medidas em m). 

 

A Tabela 1 apresenta as características da superestrutura e a Tabela 2 apresenta as 

propriedades dos materiais. Na Figura 3 são apresentadas as seções transversais da 

longarina. 

Tabela 1 – Parâmetros adotados na superestrutura. 

Vão (m) 31,20 

N° de vigas 5 

Altura das vigas (m) 1,70 

Distância entre as vigas (m) 2,88 

Balanço (m) 1,44 

Altura da laje (m) 0,22 

Comprimento da placa de aproximação (m) 4,00 

Largura total da placa de aproximação (m) 14,40 

Largura considerada por longarina = 1/5 da Largura total (m) 2,88 

Espessura da placa de aproximação (m) 0,25 

 

Tabela 2 - Propriedades dos materiais. 

Concreto fck(MPa) Ecs (MPa)* 

Concreto Protendido (vigas) 35 29.000 

Concreto Armado (lajes, encontros, 

pilar e placas de aproximação) 
30 27.000 

Aço Resistência à tração (MPa) Ecs (MPa) 

Armadura Ativa (CP 190RB) 1.900 (fptk– ruptura do aço) 200.000 

Armadura Passiva (CA 50) 500 (fyk– escoamento do aço) 210.000 

*calculado de acordo com a NBR 6118:2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Seção transversal da longarina: (a) no meio do vão e (b) no apoio 

(medidas em m). 



 

 

2.2 Modelo Computacional 

O modelo estrutural da Figura 4 apresenta o viaduto convencional com vãos isostáticos 

sobre aparelhos de apoio fretados na transição entre o tabuleiro e os apoios (encontros e 

pilar central). 

 

 
Figura 4 – Representação unifilar do viaduto convencional. 

 

Para a análise do viaduto integral, foi criado um modelo com estrutura hiperestática, 

aporticada, no qual os apoios (encontros e pilar central) e as fundações (nesse caso, 

estacas metálicas) são considerados. O encontro apresenta 5,00m de altura e espessura 

de 1,50m, sendo construído em concreto armado. Já as estacas são constituídas por 

perfis metálicos HP310 x 125. Os parâmetros adotados para esses elementos são os 

mesmos presentes no estudo apresentado em DICLELI et al (2003).  

Foram empregadas molas para simular o solo na região das estacas e dos encontros. Os 

valores das constantes elásticas das molas foram obtidos do trabalho de SOARES 

(2011), considerando os seguintes tipos de solo: argila rija, areia fofa e areia compacta. 

Já o espaçamento entre as molas seguiu o modelo de DICLELI et al (2003).  

Adotaram-se dois modelos para representar o viaduto integral. A Figura 5 apresenta 

aquele em que a estrutura sofre contração, ou seja, os encontros se “descolam” dos 

aterros. Nessa situação, as molas ao longo da altura dos encontros são eliminadas do 

modelo. Quando a estrutura sofre dilatação, torna-se necessária a consideração do solo, 

utilizando-se um segundo modelo, mostrado na Figura 6. 

 

Figura 5 – Representação unifilar do viaduto integral considerando a contração da 

estrutura. 

 
Figura 6 – Representação unifilar do viaduto integral considerando a dilatação da 

estrutura. 



 

 

2.3 Ações 

As ações consideradas no viaduto foram definidas conforme as prescrições normativas 

da NBR 8681:2003 (ABNT, 2003). Os cálculos detalhados são apresentados no Projeto 

de Graduação de OLIVEIRA (2017). 

 

2.3.1 Peso próprio 

Refere-se ao peso da longarina, da placa de aproximação e da laje, considerando o peso 

específico do concreto armado (25 kN/m³). Os valores são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Peso próprio dos elementos da superestrutura. 

Longarina apoio Longarina meio vão Laje Placa  

32,0 kN/m 21,7 kN/m 15,8 kN/m 18,0 kN/m 

 

2.3.2 Sobrecarga permanente 

Trata-se de um carregamento distribuído, determinado pela soma dos carregamentos do 

pavimento, repavimentação e barreiras, mostrado na Tabela 4.  

Tabela 4 – Sobrecarga permanente.  

Sobrecarga por longarina Placa 

15,4 kN/m 18,1 kN/m 

  

2.3.3 Carga móvel 

Para definição do trem-tipo longitudinal, foram considerados o veículo-tipo TB-450 e as 

prescrições para cálculo do coeficiente de impacto da NBR 7188:2013 (ABNT, 2013). 

A determinação da distribuição transversal realizou-se segundo o método de Courbon. 

Tal carregamento é apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 – Trem-tipo longitudinal. 

Carga por eixo Carga distribuída Coeficiente de impacto 

68,2 kN 16,26 kN/m 1,575 

 

2.3.4 Gradiente térmico 

A norma NBR 6118:2014 (ABNT, 2014) determina que deva ser considerada uma 

variação uniforme e uma variação não-uniforme de temperatura.  

A variação uniforme considerada foi de +15ºC, conforme recomendação da norma, 

enquanto a não-uniforme foi aproximada por uma variação linear que apresenta o efeito 

de flexão equivalente àquele causado pela variação não-uniforme. Os valores calculados 

são mostrados na Tabela 6. 
Tabela 6 – Gradiente térmico. 

Uniforme Não-uniforme apoio Não-uniforme meio do vão 

+15°C 8,9°C 8,9°C 

 

2.3.5 Protensão 

Esta ação foi considerada em duas etapas: força inicial aplicada na viga pré-moldada 

(viga isolada) e força na viga em sua posição final (viga composta). 

As solicitações despertadas na estrutura devidas à atuação da protensão foram 

determinadas segundo o método de LIN apud ALVES (2017).  

 

 



 

 

2.3.5.1 Protensão na viga isolada (primeira etapa) 

A protensão da viga isolada foi definida nessa etapa para equilibrar o peso da viga e o 

da laje antes da ocorrência da segunda etapa. 

Foi necessária a protensão de três cabos de 10 cordoalhas de diâmetro de 15,2mm. Cada 

cabo resiste a uma força de protensão inicial de 1960 kN, totalizando 5880kN. 

Admitiu-se perda imediata de protensão da ordem de 10% da força de protensão na 

ancoragem.  

A Figura 7 apresenta a carga equivalente às ações de protensão. 

 
Figura 7 – Carga equivalente à primeira etapa de protensão. 

 

2.3.5.2 Protensão na viga em sua posição final (segunda etapa) 

Esta etapa foi calculada para atender às solicitações devidas à sobrecarga permanente e 

acidental, como também, no caso do viaduto integral, ao hiperestático de protensão que 

surge após a solidarização entre vãos e entre viga-pilar. 

A perda de protensão imediata adotada foi de 10%, como na primeira etapa. 

 

2.3.5.2.1 Viaduto convencional 

Foi necessária a protensão de um cabo de 10 cordoalhas de 15,2 mm, com capacidade 

de carga de 1960 kN. O carregamento equivalente é mostrado na Figura 8. 

 
Figura 8 – Carga equivalente à segunda etapa de protensão no viaduto 

convencional. 

 

2.3.5.2.2 Viaduto integral 

No caso do viaduto integral, foram utilizados dois cabos com 10 cordoalhas de 15,2 mm 

cada, o que corresponde a uma força inicial de protensão de 3920 kN. A Figura 9 

apresenta o carregamento equivalente. 

 
Figura 9 – Carga equivalente à segunda etapa de protensão no viaduto integral. 

 

2.3.5.3 Protensão na viga em tempo infinito 

As perdas de protensão em tempo infinito totalizaram 25%, correspondente à soma das 

perdas imediatas (10%) e lentas (15%). 



 

 

2.3.6 Retração e fluência 

Devido à complexidade na determinação destas ações, as mesmas foram obtidas de 

modo simplificado por meio de sua simulação por uma variação uniforme de 

temperatura. Foi adotada uma variação uniforme de -15°C referente à retração e outra 

de -10°C referente à fluência, tal como recomendação da antiga NBR 7197:1989 

(ABNT, 1989), totalizando -25°C.  

  

2.3.7 Empuxo de terra 

Foi obtida uma resultante do empuxo de terra de valor igual a 216kN. 

 

2.3.8 Recalque de apoio 

O recalque diferencial considerado foi de 0,0624m. 

 

3. Comparação 

As curvas momento fletor versus seção transversal no primeiro vão, para cada uma das 

ações, são apresentadas nas Figuras 10 a 19. 

       
 

 
 

 
Figura 13 – Momentos fletores 

devidos à ação do gradiente térmico. 

 

Figura 10 – Momentos fletores 

devidos à ação do peso próprio. 

 

Figura 11 – Momentos fletores devidos 

à ação da sobrecarga permanente. 

 

 Figura 12 – Momentos fletores 

devidos à ação da carga móvel. 

 



 

 

  
  

 
 

 
 

 

 

Figura 14 – Momentos fletores devidos 

à ação da primeira etapa de protensão. 

 

Figura 15 – Momentos fletores devidos à 

ação da segunda etapa de protensão. 

 

Figura 16 – Momentos fletores devidos 

à ação da protensão em tempo infinito.  

Figura 17 – Momentos fletores devidos 

às ações de retração e fluência. 

 

Figura 19 – Momentos fletores 

devidos à ação do recalque de apoio. 

 

Figura 18 – Momentos fletores 

devidos à ação do empuxo de terra. 

 



 

 

Para fins de comparação entre os momentos máximos e mínimos, a Tabela 7 apresenta 

os momentos fletores correspondentes às seções de máximo positivo (seção S4: viaduto 

integral; seção S5: viaduto convencional) e mínimo negativo (S10). No sistema integral, 

os valores apresentados correspondem à média dos obtidos nos três tipos de solos de 

fundação considerados. 

Não se considerou a protensão nesta análise devido ao número de cabos empregados ter 

sido diferente em cada tipo de modelo (4 cabos no convencional e 5 cabos no integral). 

As combinações de momentos máximos e mínimos são também apresentadas, sem a 

ponderação das solicitações, com o simples propósito de comparar os momentos 

máximos e mínimos nas seções de interesse. 

 

Tabela 7 - Momentos fletores máximos e mínimos, seções S4, S5 e S10. 

 

Ação 

Momento_Fletor (kN·m) 

Seções S4 e S5 Seção S10 

Sistema 

Convencional 

(S5) 

Sistema 

Integral 

(S4) 

Diferença 

percentual 

(%) 

Sistema 

Convencional 

Sistema 

Integral 

Peso Próprio 4592 3515 -31 0 -1618 

Sob. Permanente 1874 869 -116 0 -1574 

Carga Móvel_ Máx 5476 3723 -47 0 3 

Carga Móvel_ Mín 0 -920 - 0 -3561 

Var. Temperatura 

Uniforme Positiva 
0 -398 - 0 458 

Var. Temperatura 

Uniforme Negativa 
0 398 - 0 -458 

Var. Temperatura 

Não-Uniforme 
0 440 - 0 1185 

Retração e Fluência 0 161 - 0 -186 

Empuxo de Terra 0 -158 - 0 184 

Recalque de apoio 0 -128 - 0 -2363 

Combinação_Máx 11942 9105 -31 - 1831 

Combinação_Mín - -1604 - - -9760 

 

Por meio dos resultados apresentados na Tabela 7, observa-se que o modelo 

convencional apresentou momentos positivos superiores aos do modelo integral. Este 

fato pode ser explicado pela existência de momentos fletores negativos nos viadutos 

integrais, na região de engastamento da superestrutura com os apoios. A combinação de 

momentos máximos no sistema integral (seção S4) foi 31% inferior ao valor obtido no 

viaduto convencional (seção S5). 

Na seção S10 foram despertados momentos apenas nos modelos de viadutos integrais. 

Pode-se notar, em relação ao sistema integral que a combinação de momentos máximos 

na seção S10 aproximou-se da combinação de momentos mínimos na seção S4 (em 

módulo). De forma semelhante, a combinação de momentos mínimos na seção S10 (em 

módulo) foi próxima à combinação de momentos máximos na seção S4. 

 

 



 

 

3. Conclusões 

Apresentou-se a comparação entre as solicitações em um viaduto convencional e outro 

integral (considerando os solos de fundação: argila rija, areia fofa e areia compacta). Foi 

revelada a necessidade de se considerar as ações de gradiente térmico, retração, 

fluência, empuxo de terra e recalque diferencial no projeto de sistemas integrais. Isto 

ocorre devido à ligação monolítica entre a superestrutura e os encontros e devido à 

continuidade da mesma, restringindo a deformação longitudinal. No modelo de viaduto 

convencional estas ações não despertaram solicitações. 

Em relação aos momentos fletores máximos despertados (na seção S4, no caso do 

viaduto integral e na S5, no convencional), observou-se no modelo integral que os 

valores foram inferiores em 31%, para peso próprio, 116%, para sobrecarga 

permanente, e 47%, para carga móvel, em comparação aos apresentados pelo viaduto 

convencional. 

Considerando a combinação de momentos máximos, no sistema integral chegou-se a 

valor 31% inferior ao obtido no convencional. 

No modelo de viaduto integral, notaram-se diferenças significativas entre as solicitações 

despertadas pelas ações de retração e fluência para os diferentes tipos de solo estudados. 

Isto revela a importância da modelagem correta do solo considerado quando do projeto 

de uma estrutura integral, para que os esforços obtidos sejam condizentes com o 

comportamento real da estrutura. 
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