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Resumo: Anualmente o Instituto Brasileiro do 

Concreto (IBRACON) desenvolve o concurso Aparato 

de Proteção ao OVO (APO) para estudantes de 

engenharia e arquitetura. Neste concurso os estudantes 

devem desenvolver um pórtico de concreto armado 

resistente a ações de impacto de um cilindro metálico a 

fim de proteger um ovo posicionado sob a estrutura. O 

objetivo desse trabalho é entender o comportamento da 

estrutura como um todo através dos métodos analítico, 

computacional e prático, identificando os pontos frágeis 

da estrutura a fim de desenvolver a estrutura mais 

resistente possível. 

 

1. Introdução 
A cada novo concurso são apresentadas no 

regulamento as restrições para a execução dos pórticos. 

Por suas dimensões serem pré-estabelecidas (Figura 1), 

as vertentes que diferenciam os projetos são a dosagem 

do concreto e a confecção da armadura da estrutura. 

 
Figura 1 – Dimensões do pórtico do APO 2015 

Apesar da geometria simples, o estudo adquire 

complexidade devido a considerações importantes que 

devem ser feitas na análise de pórticos desse tipo. Deve-

se considerar o comportamento não linear físico do 

concreto quando submetido a quaisquer esforços, o 

design do pórtico que o enquadra como espacial, 

conferindo, assim, seis graus de liberdade para cada nó 

da estrutura e torna importante na análise o efeito da 

torção (Figura 2), o efeito do cisalhamento por corte 

considerado quando a relação entre a altura e o 

comprimento de uma viga se aproxima de 1 (vigas 

robustas), além da análise dinâmica do pórtico devido à 

carga de impacto a qual será submetido. 

 
Figura 2 - Ensaio de um pórtico do APO evidenciando o 

efeito da torção 

2. Metodologia 
Para a análise teórica do pórtico adotou-se o modelo 

de Timoshenko que considera os efeitos de 

cisalhamento em vigas devido a esforços cortantes [1] e 

o aplicou a pórticos espaciais. Considerou-se a não 

linearidade física do material e os efeitos do 

carregamento dinâmico. Desta forma obteve-se de 

forma geral o comportamento da estrutura. 

Posteriormente modelos 3D de pórticos com 

diferentes configurações de armadura serão simulados 

no software ANSYS-LS/DYNA e analisados pelo 

método dos elementos finitos visando a melhor solução 

de estrutura para a competição. 

Por fim os modelos estudados na forma 

computacional serão modelados e ensaiados em 

laboratório de modo a comparar e validar os resultados 

anteriormente obtidos. 

 

3. Resultados parciais 
O método analítico, apesar de trabalhoso, apresenta 

resultados nodais precisos de rotação e translação. Tais 

resultados serão complementados e confrontados com 

os futuros resultados computacional e laboratorial. 

Nestas duas últimas etapas do projeto, diferentes 

modelos de armaduras para o pórtico serão 

desenvolvidas, simuladas e analisadas.  

 

4. Conclusões parciais 
Estudos analíticos e, especialmente, computacionais 

devem ser realizados em estruturas de competições 

desse tipo pois apontam possíveis pontos de falha e 

garantem ganho de tempo para melhores estudos de 

soluções e suas confecções. 
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