
EXEMPLO No   121 
ESTRUTURA : Pilares de concreto armado de pontes , passarelas ou prédios situados junto a ruas,   
estradas ou avenidas com  tráfego de veículos pesados. 
FISSURAÇÃO: O impacto de caminhões ou de ônibus  causa a destruição dos pilares e a conseqüente 
queda da super-estrutura  da ponte, da passarela  ou mesmo do  prédio.
 
ESQUEMA :  

Passarela de pedestres com o pilar destruído 
     pelo impacto de um caminhão tanque. 
CAUSA DO DANO :Os pilares não são dimensionados para resistir às forças de impacto . 
SOLUÇÃO :  1-Dimensionar o pilar para resistir ao impacto:  A norma alemã de pontes recomenda 
que o pilar seja dimensionado para uma carga horizontal estática H de 100 ton. a 1,20m do chão , na 
direção do tráfego. Manda, também, que seja considerado um outro caso de carga, não simultâneo 
com o anterior: Uma carga horizontal de 50 ton., transversal à direção do tráfego, a 1,20m do chão. 
2-Alternativa: Usar barreiras, de concreto ou de aço, protegendo o pilar contra o impacto de veículos.  
OBSERVAÇÃO :  Abaixo mostramos as duas configurações de armadura que resistiram ao impacto, 
em ensaios, em tamanho real, feitos por Popp [61].   Segundo os ensaios de Popp [61], em um pedaço 
do pilar com ± 10cm, concreto e ferros  são destruídos pelo impacto e portanto não devem ser 
considerados na seção resistente. 

Armadura : 
Longitudinal : 
26 ferros 32mm 
Transversal: 

Estribos 
12,5mm 

cada 12cm 
em cada grupo, 

com traspasse em 
uma face do pilar. 

 
 
⇒  

Impacto  
Não considerar  os 
10cm destruídos  
pelo  impacto. 

Pilar Retangular 
 

 
Vista lateral 

 
  cm       26 ferros 32 mm 
Seção :  55cm x 65cm 

Armadura 
Longitudinal 

28 ferros 32mm 
Transversal: 

Estribos 
12,5mm 

cada 12cm 
em cada grupo, 

com traspasse em  
uma circunferência 

completa 

⇒
Impacto

Não considerar os 
10cm destruídos  
pelo  impacto. 

  Pilar circular 
 

 
Vista lateral  

 

   

Seção:  φ =65cm 
 

       1,20m

  H=100 ton 


