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INTRODUÇÃO: 

Pontes e viadutos, chamados na 

engenharia civil de Obras de Arte Especiais 

(OAEs) são peças fundamentais na 

interligação do modal rodoviário brasileiro, 

dada a necessidade de se transpor diversos 

corpos hídricos e pequenos vales ao longo de 

todo o território nacional. Não obstante, estes 

elementos se mostram como os componentes 

mais vulneráveis da malha rodoviária quando 

se trata de eventos sísmicos, muito por conta 

dos seus vãos, que possuem maior liberdade 

para se deslocar quando submetidas a um 

estado dinâmico. 

No caso do Brasil, esse risco se torna 

relevante na medida em que se observam os 

números de pontes e rodovias do país, 

estimado em 2017 por Julio Tierman, então 

diretor-presidente do IBRACON e vice-

presidente da IABSE, em mais de 120 mil 

estruturas (SANTOS, A., 2017). Ademais, o 

risco também se torna maior quando levado 

em consideração a renda gerada no país que 

depende direta ou indiretamente do 

funcionamento desses elementos, tendo em 

vista que caso essa estrutura venha a sofrer 

um determinado dano, ou até mesmo vir a 

colapsar, seu fluxo será interrompido, 

podendo levar a paralisação de serviços e 

transportes de mercadorias. Para mais, 

quando levado em consideração as vidas que 

podem ser perdidas em eventos mais 

extremos que levem ao colapso da estrutura, 

a avaliação do risco sísmico dessas passa a 

ser ainda mais importante. 

Por outro lado, o Brasil está localizado 

em uma região central da placa tectônica Sul-

Americana, o que por sua vez contribui para 

uma menor ameaça quando comparado a 

países de limite de bordas, tal como o Chile e 

o Japão. Contudo, essa ameaça, apesar de 

menor que de outros países mais conhecidos 

por eventos sísmicos, impõe determinado 

risco muito por conta dos dimensionamentos 

que negligenciam seus efeitos, como 

apontado por Nievas; et al (2020). Além disso, 

vale ressaltar que o país conta com uma 

atividade sísmica regida por raros eventos de 

alta magnitude, mas frequentes eventos de 

baixa e moderada magnitude (ASSUMPÇÃO 

et al, 2016), que por sua vez podem provocar 

danos e até o colapso de estruturas. 
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Por fim, outro agravante da situação 

das OAEs no Brasil se dá pelo fato de uma 

grande parcela dessas terem mais de 50 anos 

de idade, e muitas vezes apresentarem um 

estado de conservação problemático ou 

crítico (VITÓRIO, J.; BARROS, R., 2013), 

notando-se fissuras, infiltrações, exposição da 

armadura, e perda da característica 

elastomérica dos aparelhos de apoio, o que 

implica, portanto, em uma menor capacidade 

e maior demanda para um mesmo sismo 

quando comparado a uma ponte nova em 

perfeito estado. 

Assim sendo, tem-se então que o 

estudo relacionado a vulnerabilidade das 

OAEs é complexo, dada a quantidade de 

variáveis e condições a serem avaliadas, mas 

certamente de extrema importância na 

medida em que se deseja quantificar o risco 

sísmico das mesmas. Assim, com essa 

motivação, foi conduzida a pesquisa de 

Iniciação Científica abordada neste resumo, 

onde optou-se pela geração de curvas de 

fragilidade para entender a relação entre a 

intensidade sísmica e a probabilidade de a 

demanda exceder a capacidade na ponte. 

Dessa forma, podendo estimar a 

probabilidade de haver danos leves, 

moderados, extensivos e completos nas 

pontes e viadutos para a ameaça sísmica 

encontrada no local que estas se situam. 

METODOLOGIA: 

A fim de se realizar o estudo de 

fragilidade sísmica de uma ponte, se fez 

necessário, em um primeiro momento, definir 

os parâmetros a serem avaliados, de forma 

que, em seguida, pudessem ser feitas as 

análises de um amplo conjunto de 

acelerogramas, visando ao final poder 

analisar as respostas da estrutura, e inferir o 

risco com relação a demanda sísmica. 

Dessa forma, esta pesquisa teve início 

por meio da definição dos diversos 

parâmetros pertinentes a pesquisa com base 

em literatura, sendo estes: local de interesse 

dentro do território nacional, o qual por sua 

vez delimita as características e composições 

da ponte de estudo, bem como conjunto de 

sismos de interesse, medida de intensidade 

dos sismos (IM), parâmetros de demanda 

(EDP), e capacidade para cada estado limite 

de dano que se queira ser considerado (i.e. 

leve, moderado, extensivo e completo). 

Com base no conceito de risco que se 

relaciona tanto à ameaça, quanto à exposição 

e à vulnerabilidade, definido pelo Escritório 

das Nações Unidas para Redução do Risco 

de Desastres em 2009, tem-se que a 

extensão da malha rodoviária, PIB e ameaça 

sísmica foram levados em consideração para 

a escolha da localidade de interesse dentro do 

território nacional. Com base nesses três 

fundamentos, optou-se pela escolha da região 

nordeste do país, onde encontra-se um nível 

relevante de atividade sísmica, como mostram 

os estudos de Ferreira; Assumpção (1983) e 

Santos; Lima; Silva (2010), além de se 

destacar no aspecto socioeconômico no 

cenário nacional, bem como possuir boa 

extensão de malha rodoviária, tendo ainda 

como agravante a presença de muitos portos 

na sua costa, que dependem fortemente do 

funcionamento das rodovias a sua volta para 

que possa ser feito o transporte dos produtos 

exportados e importados. 
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Assim, com a definição mais precisa 

do local de estudo dentro do território 

nacional, passou-se para a definição das 

características da ponte, bem como do 

espectro-alvo. A definição da geometria da 

ponte seguiu os valores encontrados nos 

portfólios de pontes do Brasil (RODRIGUES; 

CASAS; ALMEIDA, 2011) e específico da 

região alvo (CAVALCANTE, et al, 2021), 

chegando à tipologia e dimensões expostas 

na Figura 1, com material de concreto armado 

de fck = 30 MPa e Ec = 22 GPa. 

 Já o espectro alvo se baseou nos 

limites adotados nos estudos de Rodrigues 

(2021) e Pereira (2021), que trazem uma 

análise mais profunda, baseando-se em 

bibliografia, para a escolha de sismos 

representativos para o estado do Rio Grande 

do Norte. Assim, adotou-se os limites vistos 

na Tabela 1 para os diversos parâmetros de 

entrada da plataforma PEER (Pacific 

Earthquake Engineering Research Center) de 

onde se obtém os acelerogramas a serem 

utilizados no estudo. 

Tabela 1: Limites dos Parâmetros para Busca por Acelerogramas. 

Parâmetro Limite Inferior Limite Superior 

Magnitude 5,0 7,0 

RJB (km) 15,0 60,0 

RRUP (km) 15,0 60,0 

Vs30 (m/s) 180,0 370,0 

Por fim, para classificar os sismos fez-

se necessário a escolha de uma medida de 

intensidade (IM), já para avaliar a resposta da 

estrutura teve que se eleger um parâmetro de 

demanda de engenharia (EDP), e então para 

avaliar os níveis de danos da estrutura, a 

escolha dos valores de capacidade a serem 

adotados. Com relação a IM, baseando-se em 

bibliografia de estudos de mesma natureza, 

percebeu-se o uso da aceleração espectral 

para o período fundamental de vibração da 

estrutura - Sa(T1) como sendo o mais 

apropriado. Já para a EDP, notou-se a column 

drift ratio, que se refere ao máximo valor de 

deslocamento horizontal relativo entre o topo 

e base do pilar, dividido pela altura deste, 

como o mais significativo para estudos de 

pontes que se apoiam sobre pilares. E então 

para a capacidade, os valores escolhidos para 

os diferentes estados de dano se basearam 

no estudo de Siqueira, et al (2014), com 

capacidade para danos leve, moderado, 

extensivo e completo sendo respectivamente 

de: 0,5%, 0,7%, 1,1% e 3,0%. 

Terminada a revisão da literatura para 

se definir os diversos parâmetros base do 

estudo, seguiu-se para a modelagem da ponte 

em um programa de elementos finitos capaz 

de performar análises históricas temporais 

não lineares para, dada a modelagem da 

ponte e o sismo representado por um 

Figura 1: Geometria e Dimensões  da Ponte de Estudo. 
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acelerograma em formato .AT2, fornecer a 

resposta da estrutura. Assim, optou-se pela 

utilização do programa OpenSees (Open 

System Earthquake Engineering Simulation), 

o qual apesar de não possuir boa interface, é 

capaz de executar diversas análises 

dinâmicas histórico-temporais da estrutura em 

um tempo menor de processamento.  

Com a ajuda de uma rotina do 

MATLAB, os dados de entrada e saída do 

programa de EF foram armazenados para o 

conjunto de sismos selecionado para o estudo 

seguindo os critérios já expostos, de forma 

que ao final, tratando esses dados, chegou-se 

as curvas de fragilidade vistas na seção 

Resultados e Discussão. Vale ressaltar que as 

curvas de fragilidade nada mais são do que a 

curva que representa a probabilidade 

condicional de a demanda superar a 

capacidade, dada uma intensidade de sismo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Ao total, foram utilizados 261 sismos 

neste primeiro momento para a geração das 

curvas de fragilidade vistas nas Figuras 2 a 5, 

as quais se referem a avaliação do risco 

sísmico para um dano leve, moderado, 

extensivo e completo, respectivamente. Há 

ainda que se ressaltar que um parâmetro de 

entrada que influencia muito na resposta dos 

pilares é quanto a presença dos aparelhos 

elastoméricos de apoio entre a superestrutura 

e a mesoestrutura. Assim, optou-se pela não 

consideração desses no modelo, uma vez que 

se encontram muitas pontes antigas 

projetadas sem esses elementos, e outras 

que apesar de possuírem, tiveram a perda da 

propriedade destes por conta do desgaste. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Curva de Fragilidade para um Estado Limite de Dano Leve. 

Figura 3: Curva de Fragilidade para um Estado Limite de Dano Moderado. 

Figura 4: Curva de Fragilidade para um Estado Limite de Dano Extensivo. 

Figura 5: Curva de Fragilidade para um Estado Limite de Dano Completo. 
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CONCLUSÕES: 

Após realizar o estudo das pontes 

modeladas com os aparelhos de apoio 

elastoméricos e sem os mesmos para um 

mesmo conjunto de sismos, nota-se que o 

risco sísmico devido a demanda nos pilares só 

se torna de fato crítica quando estes não estão 

presentes, e, portanto, torna-se atrativo 

estudar apenas estes casos por serem os 

mais graves para as estruturas projetadas. 

Ainda, observando os resultados de 

fragilidade da ponte de estudo para os 

diferentes estados de dano (i.e.  leve, 

moderado, extensivo e completo) nota-se que 

para o espectro comum à região nordeste, 

tem-se que a atividade sísmica é potencial 

causadora de danos leves a estrutura, mas 

não tão significativa no quesito de danos mais 

críticos, que poderiam colocar a vida de 

pessoas em perigo, ou então causar grandes 

interrupções da via. Contudo, é valido lembrar 

que os danos leves também requerem reparo 

e interrupção, ainda que parcial, do tráfego na 

via, e assim sendo, percebe-se a necessidade 

de se realizar estudos acerca de medidas de 

mitigação destes danos, tal como com a 

utilização e manutenção dos aparelhos de 

apoio elastoméricos, os quais já se provaram, 

em análise prévia neste mesmo estudo, 

reduzir muito os valores de deslocamento do 

topo dos pilares. 
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