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1. RESUMO 

O trabalho propõe o estudo de uma metodologia alternativa para inspeção e 

manutenção de estruturas de pontes utilizando o acelerômetro de um dispositivo 

móvel. 

A partir de medições realizadas em campo e da análise dinâmica da estrutura 

será construído um método para aferição das vibrações a partir da passagem de 

um veículo pesado e a relação dessas vibrações em função da deterioração da 

estrutura.  

2. INTRODUÇÃO  

Atualmente a distribuição espacial da logística de transportes no território brasileiro 

revela uma predominância do modal rodoviário, formado por estruturas de 

concreto, sendo que estas estão sujeitas à deterioração e desgaste ao longo do 

tempo devido à diferentes tipos de ações, alterando assim as características 

resistentes do material, por isso tornam-se necessárias inspeções para obter seu 

grau de degradação e necessidade de manutenção ou reforço estrutural. 

A demora em iniciar a manutenção de uma obra, torna as restaurações e reparos 

mais trabalhosos e caros, demonstrados através da Lei de Sitter.  

Figura 1 - Lei da evolução de custos. 

 

Fonte: SITTER, 1984 apud Vitório, 2006 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é elaborar um modelo de previsão de manutenção e 

conservação de pontes, afim de se controlar custos e garantir o perfeito estado da 

estrutura, de forma econômica e funcional. 



4. METODOLOGIA 

Para diminuir o número de incertezas do problema, a ponte escolhida teve que 

atender alguns critérios como: o comprimento do vão, o tipo de estrutura e largura 

da ponte. A concessionária Arteris foi escolhida como parceira com o intuito da 

realização dos experimentos necessários em uma das rodovias sob sua 

concessão. 

A análise dinâmica da ponte será realizada através do programa O SAP2000 que 

é um software de elementos finitos integrado para análise e cálculo estrutural 

extremamente versátil e poderoso. 

Será definida uma data para passagem de caminhão com carga conhecida 

(veículo tipo) que irá promover esforços internos solicitantes na estrutura gerando 

vibrações. Essas vibrações serão aferidas a partir de um acelerômetro que 

compõe um aparelho celular e um aplicativo instalado para este tipo de medição. 

A resposta da estrutura em relação a uma vibração harmônica auxilia na 

compreensão do comportamento da mesma em relação a outras forças influentes. 

Sendo assim, extraídas as amostras a partir da medição realizada com o aplicativo, 

será aplicada a FFT (Transformada Rápida de Fourier), e dessa forma obtida a 

frequência associada a ponte através da carga aplicada. Os resultados auxiliam 

na calibração do modelo computacional que será determinado. 

Utilizando o SAP2000, será modelado matematicamente a estrutura selecionada 

de acordo com as condições de contorno, dimensões e propriedade do material. 

Essa modelagem permite a confecção de um modelo numérico de elementos 

finitos utilizado para realização da análise modal da estrutura e frequência natural 

da mesma. Os resultados referem-se a estrutura em geral e não a cada elemento 

que a compõe.  

Serão promovidas fissuras neste modelo computacional até que se atinja o estado 

do limite de serviço, gerando um gráfico da aceleração em função da frequência, 

que, mais uma vez, utilizando a FFT, será transformado em um gráfico da 

aceleração em função do tempo. 

Finalmente, este gráfico será estabelecido como parâmetro ao limite de vibrações 

suportadas pela estrutura real, as quais serão captadas pelo celular e aplicativo ao 



longo do tempo, sendo possível prever e agendar manutenções mais efetivas e 

menos recorrentes quando as leituras do aplicativo estiverem próximas ao limite 

definido. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os dados da estrutura em questão foram disponibilizados pela concessionária 

responsável pela ponte estudada.  

Os dispositivos móveis com os acelerômetros serão posicionados e fixados no 

meio do maior vão da ponte estudada, sendo que as amostras serão extraídas em 

três pontos principais da estrutura. 

O momento ideal para aferição dos dados é exatamente quando apenas um 

caminhão acabou de abandonar a estrutura. 

Inicialmente a intenção é que a excitação seja realizada de maneira controlada 

(dimensões, peso e velocidade conhecidos), no entanto, caso não seja possível a 

adoção destas condições, a coleta de dados será realizada com o tráfego 

operacional diário e caminhões quaisquer. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até então, só foram realizadas a pesquisa de referência, alinhamento da 

metodologia, escolha da obra de arte a ser estudada e modelagem da mesma.  

É importante ressaltar que este método funciona para diferentes tipos de pontes, 

com diversas características, desde que sejam aferidas corretamente as vibrações 

e que seja realizado a modelagem matemática da estrutura utilizando algum 

sistema de análise estrutural.  
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