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Resumo
Atualmente os softwares vêm realizando um papel de extrema importância na engenharia
estrutural, facilitando e sugerindo formas de cálculo mais simplificadas. Este trabalho tem
como finalidade a inserção de um modelo simplificado para análise de distribuição
transversal de carga em tabuleiro de pontes de vigas em concreto pré-moldado, sem
transversina, visto que, atualmente, é um sistema construtivo muito utilizado para obras
de arte especiais (OAE’s). O modelo é baseado na associação de rigidez à flexão e à
torção das longarinas, para serem aplicados numa análise 2D, seja via software, como é
o caso do FTOOL (2012) ou aplicando os métodos clássicos, como o dos
deslocamentos. Uma ponte de múltiplas longarinas pré-moldadas foi modelada
tridimensionalmente, para comparação com o modelo 2D proposto. Os resultados de
deslocamento vertical mostram não apenas uma boa aproximação entre as duas
modelagens, como também o efeito local das respostas em função da ausência da
transversina. Os valores das reações de apoio do modelo 2D são utilizados para
determinação do trem-tipo.
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Introdução
Pontes são estruturas de extrema importância no desenvolvimento socioeconômico de
um país, principalmente naqueles em que o comércio interno gira em função do meio
rodoviário, como é o caso do Brasil. Nacionalmente, grande parte das pontes existentes
foi construída entre as décadas de 60 e 70, onde era aplicado outro sistema construtivo
diferente daquele que é usado com certa frequência: longarinas em concreto prémoldado sem a utilização de transversinas intermediárias.
Com a mudança no cenário construtivo, projetistas utilizam os softwares como
meio principal de dimensionamento de obras de arte especiais deixando de lado
métodos clássicos, fazendo com que os mesmos tenham papel secundário na era
computacional. Outro fator a ser considerado pelo desuso de métodos clássicos é que
não se encaixam completamente no novo tipo de sistema construtivo adotado pelos
projetistas.
Com isso, o presente trabalho propõe um modelo para análise de distribuição
transversal de carga móvel, o qual está alinhado às novas formas de sistema construtivo.
O modelo bidimensional consiste numa simplificação do modelo tridimensional, e que
pode ser facilmente analisado por uma simples ferramenta computacional, ou, até
mesmo, por um dos métodos de resolução de estruturas hiperestáticas.

Descrição do Modelo
O modelo 2D para verificação da distribuição transversal de carga compreende a
modelagem da seção transversal do tabuleiro da ponte com longarinas pré-moldadas,
considerando uma faixa de laje como elemento de barra vinculado às longarinas,
simuladas por meio de molas, que representam a rigidez à flexão e à torção, conforme
pode ser observado na Figura 1. O peso total do veículo é aplicado por meio de duas
cargas equivalentes representantes de eixo único.

Figura 1 – Modelo 2D para distribuição de carga transversal em tabuleiros de
vigas pré-moldadas.
Na Figura 1, 𝐾𝑓 representa a rigidez à flexão da longarina; 𝐾𝑡 , a rigidez à torção da
longarina; e 𝑃, o carregamento, podendo ser colocado em qualquer posição da seção
transversal.
Aplicação do Modelo em Caso Real
O modelo será aplicado em uma análise de um tabuleiro com seis longarinas detalhado
na Figura 2, cuja seção transversal das longarinas está detalhada na Figura 3, com todas
as medidas em centímetros.

Figura 2 – Tabuleiro composto por seis longarinas

Figura 3 – Seção transversal das longarinas das pontes.
As dimensões transversais das longarinas e da laje não variam ao longo do vão, as
quais contam com um concreto de resistência a compressão de 35 MPa. O vão é de
26,83 m.
Carga Bidimensional
O carregamento a ser empregado na ponte será o veículo descrito na norma
NBR7188:2013, o TB-450. Este veículo é definido por ter três eixos espaçados por
1,5m um do outro e seis pneus, com 2 m de distância transversal entre eles. O mesmo
conta com 450 kN de peso bruto total, sendo 75kN por roda (Figura 4).

Figura 4 – Carregamento do veículo 3D na estrutura.
Foi adotada uma faixa de influência com valor de 0,75 m para cada lado do eixo do
veículo, tendo, pois, uma faixa de influência total de 4,5 m sobre a longarina (Figura 5).

Tal faixa, associada à espessura da laje, constitui a seção transversal do elemento de
barra considerado no modelo 2D.

Figura 5 – Carregamento por eixo no sentido longitudinal da ponte.
Para o modelo bidimensional, o carregamento espacial do veículo de três eixos
deverá ser aplicado como carga equivalente a um único eixo no meio do vão da viga.
Esta carga equivalente, portanto, deverá ser tal que produza o mesmo deslocamento
produzido pelos três eixos. Para isso, deverão ser aplicadas condições de rigidez em
função do posicionamento da carga. Vale ressaltar que os métodos clássicos de
distribuição transversal utiliza apenas um eixo do veículo. Aplicando a sobreposição
dos efeitos, o deslocamento produzido pelo carregamento da Figura 5 pode ser
considerado como a soma de duas parcelas (Figura 6). As parcelas de carga dos eixos
extremos (Figura 6b) devem ser substituídas por uma carga equivalente P’ (Eq. 1) que
será adicionada ao eixo interno, considerando os deslocamentos iguais.
𝑃′ = [

(3𝑙2 −4𝑎2 )𝑎
𝑙3

] ∙ 2𝑃 = 𝛾 ∙ 2𝑃

(1)

onde a é a distância da carga até o apoio da longarina. A carga equivalente é dada por:
𝑃𝑇 = 𝑃(1 + 2𝛾)

(a) Carga dos eixos extremos.

(b) Carga equivalente dos eixos extremos.
Figura 6 – Equivalência de cargas que produzem o mesmo deslocamento no meio
do vão.

(2)

Considerando as características do veículo definido pela norma e as características
geométricas da ponte, aplicadas na formulação descrita na Eq. 2, chega-se à carga
equivalente apresentada na Figura 7.

Figura 7 – Esquemático do veículo bidimensional transversal equivalente.
Rigidez à Flexão
Para o cálculo de rigidez à flexão será feito um somatório de rigidezes que
expressam as situações de carregamento utilizadas na simplificação de cargas. Para as
longarinas onde a carga não atua, o valor de a deve ser considerado nulo.

𝑘=

48 𝐸𝐼
𝑙³

+

24 𝐸𝐼
(3𝑙 2 −4𝑎2 )𝑎

O módulo de elasticidade considerado foi de 28,2 GPa. O momento de inércia,
igual a 0,1544m4, foi tomado em relação ao eixo da laje, considerando a excentricidade
entre a laje e o centroide da longarina (Figura 8).

Figura 8 - Posição real do eixo da laje em relação a longarina.
Substituindo os valores na equação (3), tem-se que:
𝑘 = 47.428,58 𝑘𝑁/𝑚
Já para a rigidez a flexão das demais longarinas o parâmetro “a” da Eq. (3) deixará
de existir, visto que, não haverá distância entre o ponto de aplicação da carga até sua
extremidade, fazendo com que apenas a primeira parcela da Eq. (3) será responsável por
esta rigidez, cujo valor é:
𝑘 = 31.425,01 𝑘𝑁/𝑚

(3)

Rigidez à Torção
Para o cálculo de rigidez à torção de um elemento de barra bi-engastado (caso real
de uma longarina em uma ponte) tem-se que:

𝑘𝑇 =

4𝐽𝐺
𝐿

Sendo J o momento de inércia polar, L é o comprimento do vão da longarina e G é o
módulo de elasticidade transversal, que é função do módulo de elasticidade do concreto.
De posse desses parâmetros, o resultado da Eq. (4) é:
𝑘𝑇 = 1,84 𝑥 104 𝑘𝑁. 𝑚/𝑟𝑎𝑑
Vale ressaltar que tanto os parâmetros de rigidez à flexão, como de torção, foram
comparados aos valores encontrados no modelo tridimensional, obtendo-se boa
aproximação dos resultados.
Resultados
De posse dos parâmetros de rigidez e carga equivalente, construiu-se o modelo
bidimensional da seção transversal do tabuleiro via FTOOL (2012), o qual pode ser
observado nas Figuras 9 e 10. Neste modelo, o elemento de viga representa a laje, com
dimensões da seção transversal de 450x20 cm.
Em adição, foi analisado em software tridimensional (SAP2000) o mesmo tabuleiro
sob o carregamento equivalente para comparação dos resultados de deslocamentos
verticais em cada longarina e nos balanços, a fins de validar o método (SOUZA, 2018).
Carregamentos permanentes e adicionais distribuídos foram desprezados, utilizando
apenas o carregamento pontual do veículo de norma (7188:2013), uma vez que procurase avaliar a eficácia do modelo.

Figura 9 – Modelo bidimensional da seção do tabuleiro da ponte com
carregamento sobre a longarina de extremidade.

Figura 10 – Modelo bidimensional da seção do tabuleiro da ponte com
carregamento entre longarinas internas.

(4)

Foram utilizadas seis posições para o tabuleiro, consideradas como críticas. Para
situações de carregamento entre longarinas foi adotada uma distância de cargas de 1,5m
para verificar a influência da torção (Figura 11). Os resultados, em termos de
deslocamento no meio do vão, para os modelos tridimensional e bidimensional, para as
diversas posições de carregamento adotadas, são mostrados nas Figuras 12 a 17.

Figura 11 – Posições adotadas para o carregamento.
A partir dos resultados expressos nos gráficos das Figuras 12 a 17, pode-se notar
uma similaridade entre os modelos bidimensional e tridimensional com o
comportamento local de deslocamento. Para os pontos de deslocamento máximo de
cada posição tem-se uma maior aproximação do modelo bidimensional ao modelo
tridimensional. Na modelagem 2D a aproximação dos resultados deve-se as
considerações de rigidez mais elevada equivalente na longarina mais carregada, visto
que a torção não tem grande contribuição nos resultados.

Figura 12 – Deslocamentos no meio do vão para Posição 1.

Figura 13 – Deslocamentos no meio do vão para Posição 2.

Figura 14 – Deslocamentos no meio do vão para Posição 3.

Figura 15 – Deslocamentos no meio do vão para Posição 11.

Figura 16 – Deslocamentos no meio do vão para Posição 21.

Figura 17 – Deslocamentos no meio do vão para Posição 31.
Para verificar o quanto a rigidez à torção contribui para resultados do modelo
bidimensional, foi analisada apenas uma posição de carregamento e comparado aos
demais modelos como mostra a Figura 18.
A importância da rigidez à torção no modelo é mostrada a partir do resultado
descrito acima, o qual demonstra que para o deslocamento máximo tem-se um resultado
mais próximo do modelo tridimensional, no entanto para as demais longarinas existe
um distanciamento de resultados, causado pela ausência da rigidez à torção, a qual tem
a função de equilibrar os deslocamentos para longarinas mais afastadas do ponto de
carregamento.
Por fim, os valores das reações de apoios, obtidas no FTOOL (2012), servem para
determinação do trem-tipo utilizado para determinação dos esforços característicos na
ponte.

Figura 18 – Comparação de deslocamentos.
Conclusões
Para o tabuleiro estudado o modelo 2D simplificado foi validado em comparação aos
resultados da ferramenta 3D, que utiliza o método dos elementos finitos; gerando
aproximações satisfatórias no caso dos deslocamentos máximo de cada caso. Os
resultados do modelo proposto apresentaram deslocamentos verticais inferiores ao
modelo tridimensional devido às simplificações sofrida no primeiro, para viabilizar a
execução do mesmo. Outra justificativa são as perdas de carga gerada pela sobreposição
de dimensões, sendo algo laborioso quando da transição de um plano tridimensional
com sucessivos refinos de cálculo, para um plano bidimensional com métodos analíticos
aproximados.
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