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Resumo 

A análise estrutural de pontes em seção celular se torna complexa devido a análise de esforços 

combinados, em especial momentos fletores e os momentos de torção. É importante ao 

engenheiro estrutural compreender o comportamento estrutural deste tipo de seção e como são 

transmitidos tais esforços. Os estudos sobre o comportamento estrutural de pontes curvas ainda 

precisam de uma maior quantidade de contribuições, por isso, o objetivo principal desse 

trabalho é realizar simulações numéricas apresentando gráficos da distribuição de momentos 

fletores, esforços cortantes, momentos de torção além da análise dos estados limites de serviço 

considerando as deformações excessivas – ELS-DEF. Portanto, foram construídos modelos 

numéricos de cálculo, utilizando o MEF, por meio do programa CSiBridge V17. Todos os 

estudos foram realizados com as cargas móveis referentes ao TB-450 definido pela NBR 

7188:2013. Os resultados demonstram que a seção celular é bem eficiente no que tange aos 

esforços combinados momentos fletores e de torção, sendo indicadas para projetos com grandes 

vãos.  

 

Palavras-chave: Pontes; CSI-Bridge; Carga móvel; Análise Estrutural; Distribuição de 

momento fletor. 

  



 

Lista de figuras 

 

Figura 2.1 – Componentes da Superestrutura ........................................................................... 11 

Figura 2.2 – Exemplo de seção em Viga T............................................................................... 12 

Figura 2.3 – Tabela 11.3, NBR 6118 (ABNT, 2014)............................................................... 16 

Figura 2.4 – Continuação da tabela 11.3, NBR (ABNT, 2014)................................................ 17 

Figura 2.5 – Tabela 11.4, NBR 6118 (ABNT, 2014)................................................................ 18 

Figura 2.6 – Tabela 11.1, NBR 6118 (ABNT, 2014)................................................................ 19 

Figura 2.7 – Tabela 11.2, NBR 6118 (ABNT, 2014)............................................................... 19 

Figura 2.8 – Disposição das cargas estáticas............................................................................. 20 

Figura 3.1 - Visão lateral da ponte (dimensões em centímetros)............................................... 23 

Figura 3.2 – Seção no vão (dimensões em centímetros)........................................................... 24 

Figura 3.3 – Seção no apoio (dimensões em centímetros) ........................................................24 

Figura 3.4 – Esquema representativo de cargas devido ao peso próprio da ponte.................... 26 

Figura 3.5 – Posicionamento de cargas na seção das rodas dianteiras.......................................27  

Figura 3.6 – Posicionamento das cargas fora da seção de rodas do veículo .............................27 

Figura 3.7 – Representação gráfica do trem-tipo do balanço .....................................................28 

Figura 3.8 – Representação gráfica do trem-tipo do vão........................................................... 28 

Figura 3.9 – Posicionamento das cargas na seção de rodas e sentido do momento..................29 

Figura 3.10 – Posicionamento das cargas fora da seção de rodas do veículo e sentido do 

momento....................................................................................................................................29 

Figura 3.11 – Possível representação gráfica do trem-tipo de torção no balanço.....................30 

Figura 3.12 – Possível representação gráfica do trem-tipo de torção no vão...........................30 



 

Figura 3.13 – Posicionamento das cargas na seção de rodas e sentido do 

momento....................................................................................................................................31 

Figura 3.14 – Posicionamento das cargas fora da seção de rodas do veículo e sentido do 

momento....................................................................................................................................31 

Figura 3.15 – Possível representação gráfica do trem-tipo de torção no balanço.....................32 

Figura 3.16 – Possível representação gráfica do trem-tipo de torção no vão...........................32 

Figura 3.17 – Características das Seções Disponibilizadas pelo CSI-Bridge...........................33 

Figura 3.18 – Discretização dos elementos finitos da seção transversal...................................33 

Figura 3.19 – Comportamento das Seções Celulares................................................................35 

Figura 3.20 – Detalhe dos Modelos Numéricos – CSI-Bridge.................................................36 

Figura 3.21 – Detalhe do perfil longitudinal do Modelo Estudado – CSI-Bridge....................36 

Figura 3.22 – Detalhe da Seção Transversal do Modelo Estudado – CSI-Bridge....................37 

Figura 3.23 – Deslocamentos no Tabuleiro devido aos Carregamentos Permanentes e 

Móveis.......................................................................................................................................38 

Figura 4.1 – Momentos Fletores no Tabuleiro – M11..............................................................39 

Figura 4.2 – Momentos Fletores no Tabuleiro – M22..............................................................39 

Figura 4.3 – Esforços cortantes – V12......................................................................................40 

Figura 4.4 – Momentos de Torção – M12................................................................................40 

Figura 4.3 – Figura 4.5 – Deslocamentos excessivos do tabuleiro...........................................40 



 

 

SUMÁRIO 

1 Introdução ..................................................................................................................................5 

1.1 Considerações iniciais ........................................................................................................... 5 

1.2 Objetivos ............................................................................................................................... 7 

1.3 Metodologia .......................................................................................................................... 7 

1.4 Resumo dos capítulos ........................................................................................................... 8 

2 Revisão bibliográfica .................................................................................................................9 

2.1 Tipologias usuais de pontes .................................................................................................. 9 

2.2 Pontes com superestrutura em seção celular ....................................................................... 11 

2.3 Ações a se considerar .......................................................................................................... 13 

2.4 Trem tipo ............................................................................................................................. 19 

2.5 Coeficientes de ponderação ................................................................................................ 20 

3 Montagem do modelo numérico ..............................................................................................22 

3.1 Cálculos preliminares ......................................................................................................... 22 

3.2 Análise via CSI-Bridge ....................................................................................................... 31 

3.3 Análise de esforços para dimensionamento ........................................................................ 35 

4 Resultados e Análise do comportamento ................................................................................38 

4.1 Análises dos esforços .......................................................................................................... 38 

4.2 Verificação dos Estados-limites de serviço ........................................................................ 39 

5 Conclusões e sugestões para trabalhos futuros ........................................................................41 



 

 

5.1 Conclusões .......................................................................................................................... 41 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros ......................................................................................... 42 

6 Bibliografia ..............................................................................................................................43 

 

 



Análise do comportamento da superestrutura de uma ponte em seção celular...  4 

R.A.M. de Araújo  

  



Análise do comportamento da superestrutura de uma ponte em seção celular...                                                         5 

 

 R.A.M. de Araújo 

1 Introdução 

1.1 Considerações iniciais 

1.1.1 Definição 

De acordo Freitas (1978, pág. 1) com Ponte é a obra cuja destinação é manter a continuidade 

de uma via de comunicação, atravessando um obstáculo, sem que interrompa totalmente esse 

obstáculo.  

A via de comunicação pode ser uma rodovia, uma ferrovia, uma via de pedestres ou 

um canal navegável. Pode ainda, por extensão, ser representada por um aqueduto; 

modernamente, a via de comunicação pode ser representada, em um aeroporto, pela 

pista de ligação do pátio de embarque com a pista principal de aterragem ou 

decolagem dos aviões.  (FREITAS, 1978, pág. 1) 

Uma vez que não interrompe o obstáculo transposto completamente, a ponte se difere dos 

aterros, que também são executados para manter a continuidade da via de comunicação, mas 

vedando totalmente a secção de travessia. (FREITAS, 1978, pág. 1). 

1.1.2 Histórico 

Desde antigamente, os povos primitivos já construíam pontes de madeira ou cordas, em formas 

de viga, vigas escoradas e até mesmo armadas de maneira simples. Dentre os povos civilizados, 

os chineses já superavam vãos de 18 metros utilizando vigas de pedra. No século XVIII os 

alemães e suíços já dominavam a construção de pontes de madeira. (LEONHARDT, 1979, pág. 

9) 

De acordo com Pinho (2007, pág. 12), as primeiras pontes de pedra surgiram logo em Roma, 

onde foram construídas utilizando-se técnicas de arcos (aprendida com os etruscos). 

No final do século XVIII houve o surgimento das pontes de ferro fundido. Na China, em 1750, 

foi construída a primeira ponte pênsil com elos. O surgimento das ferrovias tornou necessária 

a construção de grandes pontes que suportassem cargas pesadas. Posteriormente surgiram 

também o ferro forjado e o aço. (LEONHARDT, 1979, pág. 9) 
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A primeira ponte construída, utilizando-se do ferro fundido foi levantada sobre o rio Oder, na 

Prússia, em 1734, pelo exército alemão. Porém, a primeira construída usando-se apenas esse 

material foi a ponte sobre o Rio Severn, na Inglaterra, construída em 1779. (PINHO, 2007, 

pág.12) 

De acordo com LEONHARDT (1979, pág. 9), as pontes de concreto surgiram apenas a partir 

de 1900. Executando-se, de início, arcos tri articulados, onde o concreto era apenas um 

substituto para as pedras. O concreto armado, inicialmente, foi usado para lajes de tabuleiros e 

posteriormente para nervuras de arcos e etc. 

1.1.3 Dados importantes para se projetar 

De acordo com Leonhardt (1979, pág. 19), para se produzir um projeto de uma ponte, 

necessariamente precisa-se de uma série de dados, tais quais: 

• Planta de situação, com os indicadores dos obstáculos que serão transpostos, como 

estradas, ferrovias e cursos d’água. 

• Seção longitudinal ao longo do deixo projetado da ponte, possuindo indicação das 

exigências quanto a gabaritos e seção de vazão. Preferencialmente obter o perfil 

longitudinal da via que será construída. 

• Largura da ponte, indicando largura das faixas de tráfego, acostamentos e passeios. 

• Condições das fundações, sondagens, relatórios geológicos. Indicação dos valores 

característicos das camadas de solo. O nível da dificuldade da fundação impacta 

diretamente as questões econômicas do vão. 

• Condições locais, como vias de acesso para que sejam transportados os materiais, 

equipamentos e componentes. 

• Condições meteorológicas e ambientais, como cheias, marés e níveis d’água. Também 

períodos de seca, temperaturas extremas e períodos de congelamento. 

• Estética e meio ambiente: paisagem livre, terreno plano, suavemente ondulado ou 

montanhoso. Cidades que possuem prédios antigos de pequena dimensão ou grandes 

prédios modernos. 

• Exigências relativas ao ambiente, como características relacionadas à beleza. Pontes que 

compõe importante parte visual de um ambiente urbano exigem tratamento estético mais 



Análise do comportamento da superestrutura de uma ponte em seção celular...                                                         7 

 

 R.A.M. de Araújo 

refinado do que aquelas localizadas em locais com grandes espaços abertos. Deve-se 

checar se necessidade de proteção para os pedestres contra respingos e ruídos e etc. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Gerais 

De acordo com o item 8.4 da NBR 7187 (ABNT, 2003), a análise estrutural em uma ponte de 

concreto armado ou protendido compreende conceitos e procedimentos que permitem a 

determinação das solicitações, deformações e deslocamentos nas partes da estrutura. No caso 

em questão, o objetivo geral consiste justamente em apresentar uma análise da estrutura de uma 

ponte de concreto rodoviária. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Para essa situação em específico, o objetivo é mostrar o comportamento da superestrutura de 

uma ponte de concreto rodoviária, feita em seção celular. Assim como sua respectiva análise 

de viabilidade. 

1.3 Metodologia 

O método utilizado para o dimensionamento e análise da superestrutura da ponte de concreto 

rodoviária em questão, faz uso dos seguintes programas: CSi Bridge (SAPFIRE), etc. A 

modelagem numérica é realizada, principalmente, para obtenção dos esforços de torção e da 

envoltória dos esforços de compressão. 

Tratando-se de um caso em que há presença de cargas móveis, faz-se necessário o uso direto 

da norma NBR 7188 (ABNT, 2013), que estabelece os parâmetros para obtenção de elementos 

como os coeficientes de impacto, importantes para o cálculo dos trem-tipos. 

O dimensionamento terá como base a norma de projetos de estrutura de concreto, NBR 6118 

(ABNT, 2014), seguindo também as diretrizes da norma de projetos de pontes de concreto 

armado e de concreto protendido, NBR 7187 (ABNT,2003) 
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1.4 Resumo dos capítulos 

Inicialmente será utilizado um modelo de seção celular (ou viga caixão), de tamanho variável, 

com apenas uma célula. A partir da NBR 8186, obtém-se as devidas ações e combinações a ser 

consideradas no projeto. 

Posteriormente será feita uma descrição detalhada da seção no centro e nos apoios, e a visão 

lateral da ponte, destacando-se seu vão livre central de 28 metros. 

Com o auxílio do programa CSI Bridge, programa de modelagem e análise estrutural 

especialmente desenvolvido para pontes, cria-se o modelo matemático da superestrutura da 

ponte, para que sejam obtidos valores de esforços de flexão e torção de maneira mais precisa. 

Então, analisa-se os devidos esforços obtidos com a modelagem computacional, para que possa 

assim, ser feito o dimensionamento da superestrutura. 

A partir da norma de projetos de estrutura de concreto, NBR 6118, são feitos os 

dimensionamentos à flexão, torção e ao cisalhamento. Verificando-se, posteriormente, os 

estados-limite de serviço 
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2 Revisão bibliográfica 

2.1 Tipologias usuais de pontes 

O projeto de uma ponte de concreto começa pela definição de sua finalidade, que influencia 

diretamente os elementos geométricos e as cargas que precedem seu dimensionamento. Além 

disso, o projeto ainda exige levantamentos topográficos, hidrológicos e geotécnicos. 

Informações como os elementos construtivos e interesse ou mesmo a questão econômica 

também podem ser determinantes na escolha do tipo de obra. (PFEIL, 1983) 

As 3 principais partes de uma ponte, do ponto de vista funcional, são: infraestrutura, 

mesoestrutura e superestrutura. 

Segundo Pfeil (1983) a infraestrutura (também chamada de fundação) é a parte que os esforços 

recebidos pela mesoestrutura os transmite para o terreno ou rochas sobre o qual se localiza. A 

mesoestrutura, por sua vez, é constituída pelos pilares, que transmitem os esforços vindos da 

superestrutura para a infraestrutura. 

A superestrutura, segundo Pfeil (1983), normalmente é composta por lajes e vigas (principais e 

secundárias), sendo o elemento de suporte do estrado, constituindo o que, sob ponto de vista de 

finalidade, seria a parte útil da obra. É principalmente esse componente que será levado em 

conta nas análises realizadas. 

As vigas principais também são denominadas longarinas e as transversais, 

transversinas. Em certos tipos de ponte de seção celular, não se verifica a divisão de 

elementos de superestrutura como acima. O tabuleiro e o sistema principal de vigas 

funcionam de forma integrada. (Mason, 1977, pág. 2) 
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Figura 2.1 - Componentes da Superestrutura (Mason, 1977, pág. 2) 

Segundo Pfeil (1983, pág. 94), as vigas principais possuem dimensionamento feito a partir das 

solicitações calculadas para suas seções transversais. A quantidade de seções em cada tramo 

varia de acordo com o tamanho dos vãos. Costuma-se adotar 5 seções para vãos pequenos (cerca 

de 10m a 15m) e 10 seções para vãos grandes (cerca de 25m a 30m). 

Os esforços horizontais atuantes sobre a carga móvel, tais como frenagem e vento, 

aplicam-se num nível acima do tabuleiro da ponte. Ao serem transferidos para o nível 

do eixo do vigamento principal e, posteriormente, para o nível dos apoios, esses 

esforços horizontais produzem momentos, que são equilibrados por componentes 

verticais de cargas nas vigas e nos apoios. Esses componentes são em geral de valor 

relativamente pequeno, sendo usual desprezá-las nos cálculos de dimensionamento 

das pontes. Nas pontes ferroviárias em curva, é necessário considerar o efeito da força 

centrífuga que produz momento transversal no tabuleiro. (PFEIL, 1983, pág. 94). 

Em geral, uma das vigas mais utilizadas em pontes em geral é a Viga T. De acordo com 

Leonhardt (1979, pág. 57), essa viga possui uma seção transversal apropriada para concreto 

armado ou protensão parcial, principalmente se precisar absorver momentos fletores positivos.  

A espessura da alma se ajusta principalmente às necessidades de espaço exigidas para 

o banzo tracionado, desde que este não tenha um alargamento em forma de aba ou 

mesa. Com relação à força cortante, deve-se preferir almas delgadas a almas espessas, 

porque a armadura de cisalhamento necessária é independente da largura da alma e 

porque, no caso de almas delgadas, as aberturas das fissuras de cisalhamento são 

menores. Evidentemente, a espessura da alma deve ser suficiente para resistir às 

tensões principais de compressão inclinadas. (LEONHARDT, 1979, pág. 57). 
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Figura 2.2 - Exemplo de seção em Viga T. (LEONHARDT, 1979, pág. 58) 

2.2 Pontes com superestrutura em seção celular 

2.2.1 Principais características 

A expressão “viga em caixão” pode ser aplicada a elementos com geometrias muito 

diferentes. Para que seja empregada corretamente, a seção transversal deve apresentar 

um contorno multiconexo, correspondendo a uma superfície exterior e, no mínimo, 

uma interior. Além disso, a expressão é usualmente limitada a situações em que a 

espessura é pequena, quando comparada com as dimensões principais da seção 

transversal. (O`Connor, 1971, p. 200)  

O`Connor (1971) também destaca os principais parâmetros responsáveis por definir as 

proporções de uma seção celular, que são: a forma da seção; a relação entre o vão e a maior 

dimensão; a relação entre a largura e a espessura de uma parede e o espaçamento entre 

diafragmas, também expresso como uma fração ou parte do vão. 

Uma viga em caixão tem grande resistência à torção, comparada com um elemento 

equivalente de seção transversal aberta. Isso é particularmente vantajoso em estruturas 

curvas em planta, mas em estruturas retas também contribui para um melhor 

desempenho em presença de cargas excêntricas e para a distribuição efetiva da carga 

na direção transversal. (O`CONNOR, 1971, p. 200) 

2.2.2 Aspectos técnicos  

Segundo o DNER (1996), ao se utilizar o concreto armado para seções celulares, devem ser 

atendidas as seguintes condições:  

• Vãos de 20 a 35 metros;  

• Relação altura/vão de 1/15 para vãos isostáticos e 1/18 em vãos contínuos.  
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Em vãos menores que 20 metros, é indicado o uso de lajes nervuradas ou vazadas, assim como 

grelhas e vigas celulares pela maior rapidez com que as mesmas são construídas.  

Em se tratando da utilização do concreto protendido, o DNER (1996) recomenda:  

• Vãos superiores a 40 metros;  

• Relação altura/vão de 1/22 a 1/18 em obras cuja altura da superestrutura é constante;  

• Relação altura/vão de 1/14 a 1/20 nos apoios e 1/25 a 1/50 nos vãos caso a altura da 

superestrutura seja variável.  

 

Em vãos de tamanho consideravelmente grandes existe uma preferência para usar o menor 

número possível de células, para diminuir problemas com relação as formas e detalhes da 

armadura. Apenas no caso da superestrutura ser moldada no local com cibramento convencional 

ou pré-moldadas (com lançamento de treliças), o número de células se torna irrelevante.  

Na análise estrutural de vigas em caixão, atenção especial deve ser dada a efeitos de 

temperatura, traduzidos por gradientes térmicos aplicas à laje superior e inferior, e 

internos e externos ao caixão. O primeiro caso é, em geral resolvido simplesmente 

pela limitação da fissuração na estrutura; o segundo pode ser minorado através de 

aberturas para ventilação, executadas nas lajes (DNER, 1996, p. 132). 

2.2.3 Características importantes para dimensionamento 

Segundo Leonhardt (1979), o cálculo das vigas em seção celular geralmente é realizado 

utilizando-se dos mesmos métodos usados para estruturas lineares. No caso, o caixão 

monocelular é tratado como uma viga principal com suas respectivas rigidezes à flexão e à 

torção.  

Para adoção deste tipo simplificado de cálculo admite-se como hipótese que a seção 

permanece indeformável, isto é, que a forma da seção, mesmo no caso de torção, não 

varie sensivelmente. Esta condição prévia, via de regra é satisfeita no caso de pontes 

de concreto protendido, se a seção em caixão foi enrijecida, junto aos apoios, por meio 

de diagramas ou pórticos transversais suficientemente rígidos. Em vigas contínuas, 

frequentemente tem sido suficiente a rigidez transversal que se obtém, de per si, por 

meio de almas e lajes de fundo engrossadas. (LEONHARDT, 1979, p179).  
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Segundo Leonhardt (1979), tratando-se da protensão das vigas em seção celular, é possível 

dimensionar as mesmas de maneira semelhante a vigas T.  

As vigas de seção vazada podem também ser armadas com sucesso somente com 

armadura frouxa, desde que as armaduras dos banzos sejam repartidas 

escalonadamente sobre a largura das mesas dos banzos ligadas à armadura da alma 

por uma armadura transversal, de acordo com os critérios para a limitação da abertura 

das fissuras. (LEONHARDT, 1979, p185).  

Outra diferença notória em relação as pontes de concreto celular (em relação as pontes de 

longarinas) está nas transversinas.  

Em vigas com seção em caixão, como regra geral, só se preveem transversinas nos 

apoios, porque tem ficado demonstrado, cada vez mais que nos casos de espessuras 

usuais de almas e lajes não é necessário um maior enrijecimento para a manutenção 

da forma da seção transversal. Para a função de transversina basta, na maioria dos 

casos, uma chapa relativamente delgada com b = 0,3 a 0,5 m. As tensões nestas chapas 

transversais não podem ser calculadas através da Resistência dos Materiais. Elas 

devem ser tratadas como chapas através de programas de elementos finitos, ou melhor, 

dimensionadas através de aproximações simplificadas. (LEONHARDT, 1979, p185). 

2.3 Ações a se considerar 

Os carregamentos a ser considerados provem de uma combinação de ações que tem chances 

não desprezíveis de atuar, ao mesmo tempo, sobre a estrutura, durante período determinado. 

Deve-se considerar a combinação de ações de maneira que seja prevista a situação mais 

desfavorável para a estrutura. Por isso, realiza-se a verificação da segurança em relação aos 

estados-limites últimos e estados-limite de serviço. (NBR 6118, ABNT, 2014). 

2.3.1 Combinações últimas 

2.3.1.1  Combinações últimas normais 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), em cada uma das combinações devem estar as ações 

permanentes e a ação variável principal, com seus devidos valores característicos e as demais 

ações variáveis, que são consideradas secundárias, com seus valores reduzidos de combinação. 
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2.3.1.2 Combinações últimas especiais ou de construção 

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), em cada combinação devem estar presentes as 

ações permanentes e a ação variável especial, caso exista, com seus devidos valores 

característicos e as outras ações variáveis com probabilidade não desprezível, cuja ocorrência 

é simultânea, com seus devidos valores reduzidos de combinação. 

2.3.1.3 Combinações última excepcionais 

Para cada combinação devem aparecer as ações permanentes e a ação variável excepcional, 

caso exista, com seus valores representativos e as demais ações variáveis cuja probabilidade 

não é desprezível (de ocorrência simultânea) com seus devidos valores reduzidos de 

combinação. Para esse caso, se encaixam sismo, incêndio, dentre outras. (NBR 6118, ABNT, 

2014).  

2.3.1.4 Combinações últimas usuais 

As combinações se encontram na tabela 11.3, da NBR 6118 (ABNT, 2014). 
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Figura 2.3- Tabela 11.3, NBR 6118 (ABNT, 2014) 
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Figura 2 4- Continuação da tabela 11.3, NBR 6118 (ABNT, 2014) 

2.3.2 Combinações de serviço 

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), as combinações de serviço são classificadas de 

acordo com sua permanência, como é mostrado a seguir: 

• quase permanentes: podem atuar durante boa parte do tempo de vida da estrutura. A 

consideração delas pode ser necessária para verificar os estados-limites de deformações 

excessivas; 

• frequentes: aparecem repetidas vezes durante o tempo de vida da estrutura. Sua 

considera pode ser necessária para verificar os estados-limites de formação de fissuras, 

aberturas de fissuras e vibrações excessivas. Também podem ser consideradas para 

verificar estados-limites de deformações excessivas decorrentes de vento ou 

temperatura que possam comprometer as vedações; 
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• raras: ocorrem poucas vezes durante o tempo de vida da estrutura. Sua consideração 

pode ser necessária para verificar o estado-limite de formação de fissuras. 

2.3.2.1 Combinações de serviço usuais 

As combinações se encontram na tabela 11.3, da NBR 6118 (ABNT, 2014). 

 

Figura 2.5- Tabela 11.4, NBR 6118 (ABNT, 2014). 

O entendimento das tabelas da NBR 6118 (ABNT, 2014), dependem das tabelas 11.1 e 11.2, 

encontradas na mesma norma. 
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Figura 2.6- Tabela 11.1, NBR 6118 (ABNT, 2014). 

 

Figura 2.7- Tabela 11.2, NBR 6118 (ABNT, 2014) 
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2.4 Trem tipo 

De acordo com a NBR 7188 (ABNT, 2013), a carga estática concentrada aplicada sobre o 

pavimento é definida como P (em quilonewtons). Enquanto p, em quilonewtons por metro 

quadrado, trata-se da carga uniformemente distribuída aplicada sobre o nível do pavimento. 

Ainda de acordo com a NBR 7188 (ABNT, 2013), as cargas concentradas e distribuídas, 

majoradas de acordo com os coeficientes de impacto vertical (CIV), do número de faixas 

adicionais (CNF) e de impacto adicional (CIA), são nomeadas, respectivamente, de Q e q. O 

cálculo é feito da seguinte maneira:  

Q = P*CIV*CNF*CIA  

q = p*CIV*CNF*CIA 

A carga móvel rodoviária padrão TB-450 é definida por um veículo de 6 rodas, onde cada uma 

delas tem P = 75 kN, totalizando uma carga de 450 kN. Esse possui 3 eixos, distanciados em 

1,5 m entre si, com uma área de ocupação de 18,0 m², circundada por uma carga uniformemente 

distribuída constante p = 5 kN/m², conforme a imagem abaixo: 

 

Figura 2 8 - Disposição das cargas estáticas 

A carga móvel pode assumir qualquer posição na pista rodoviária com as rodas na posição 

mais desfavorável. A carga distribuída deve ser posicionada no local mais desfavorável. É 
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admitida a distribuição espacial da carga concentrada no elemento estrutural a partir da sua 

superfície de contanto em um ângulo de 45 graus. 

2.5 Coeficientes de ponderação 

2.5.1 Coeficiente de impacto vertical 

Segundo a NBR 7188 (ABNT, 2013, pág. 5) as cargas móveis verticais devem ser majoradas 

para dimensionar os elementos estruturais pelo coeficiente vertical de impacto (CIV). 

Para estruturas com vão menor de 10,0 m: CIV = 1,35 

Para estruturas com vão entre 10,0 m e 200,0 m: CIV = 1 + 1,06*(20/(Liv+50)) 

Liv trata-se do tamanho do vão em metros, conforme o tipo de estrutura, onde: 

• Liv usado para estruturas de vão isostático. Liv: média aritmética dos vãos, caso sejam 

vão contínuos; 

• Liv é o comprimento do próprio balanço para estruturas em balanço; 

• L é o vão, expresso em metros (m). 

A NBR 7188 (ABNT, 2013, pág. 5) considera que para vãos com mais de 200 m de 

comprimento, deve-se realizar um estudo específico considerando a ampliação dinâmica e 

definição do coeficiente de impacto vertical. 

2.5.2 Coeficiente de número de faixas 

De acordo com a NBR 7188 (ABNT, 2013, pág. 5), as cargas móveis características precisam 

ser majoradas de acordo com o número de faixas do tabuleiro (CNF). 

CNF = 1 – 0,05*(n – 2) > 0,9 

Onde “n” é o número de faixas que serão carregadas em um tabuleiro transversalmente 

contínuo. 
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2.5.3 Coeficiente de impacto adicional 

Segundo a NBR 7188 (ABNT, 2013, pág. 5), os esforços das cargas móveis utilizadas devem 

ser majorados na região das juntas estruturais e extremidades da obra. Todas as seções dos 

elementos estruturais a uma distância horizontal, normal à junta, inferior a 5,0 m para cada lado 

da junta ou descontinuidade estrutural, devem ser dimensionadas com os esforços das cargas 

móveis majorados pelo coeficiente de impacto adicional, onde: 

Para obras em concreto ou mistas: CIA = 1,25; 

Para obras em aço: CIA = 1,15. 

  



Análise do comportamento da superestrutura de uma ponte em seção celular...                                                         22 

 

 R.A.M. de Araújo 

3 Montagem do modelo numérico 

3.1 Cálculos preliminares 

Neste capítulo é ilustrado o projeto da superestrutura de uma ponte em concreto protendido com 

seção celular. A ponte em questão é uma adaptação da ponte originalmente projetada sobre 

Igarapé Santa Rosa, na rodovia BR-364, Cruzeiro do Sul, Rio Juruá. Do projeto original foram 

tomados apenas os vãos, sendo as demais características geométricas modificadas para este 

trabalho. 

3.1.1 Visão geral da ponte 

Trate-se de uma ponte em seção celular com 38 m de comprimento total, sendo 2 balanços de 

5 m, um vão central de 28 m e alas de 3,33 m cada. Na Figura 1 é apresentado um “esboço” 

geral da mesma. 

 

Figura 3.1 - Visão lateral da ponte (dimensões em centímetros) 

Há duas seções a serem definidas, as de vão e as de apoio. Na Figura 2 são mostradas as 

dimensões pré-definidas para a seção no meio do vão e na Figura 3 são mostradas as dimensões 

para a seção sobre o apoio. Nota-se a presença de um passeio em um dos lados da seção 

transversal. 
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Figura 3.2 – Seção no vão (dimensões em centímetros) 

 

Figura 3.3 – Seção no apoio (dimensões em centímetros) 

Para o cálculo dos esforços devido ao peso próprio, é necessário o conhecimento das 

propriedades geométricas da seção transversal, bem como do peso de elementos não estruturais 

posicionados sobre o tabuleiro, isto é: 

• Área da seção transversal no meio do vão: 5,120 m²; 

• Área da seção transversal sobre o apoio: 6,379 m²; 

• Área da seção transversal da barreira de concreto (guarda-rodas): 0,23 m²; 

• Peso do guarda-corpo: 0,1 kN/m; 

• Espessura média do pavimento: 0,08 m 

3.1.2 Dimensionamento da viga principal 

3.1.2.1 Solicitações devido ao peso próprio 

Para o cálculo do carregamento decorrente do peso próprio sobre a superestrutura da ponte, 

foram adotados para o peso específico do concreto armado e pavimento asfáltico, 

respectivamente, 25 kN/m³ e 22 kN/m³ 
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O carregamento uniformemente distribuído sobre a superestrutura é composto por: 

• Seção transversal (no vão): g2 = 5,120 x 25 = 128 kN/m 

• Guarda-rodas: g3 = 0,23 x 25 = 5,75 kN/m 

• Pavimento: g4 = 0,08 x 9,30 x 22 = 16,37 kN/m 

• Guarda-corpo: g5 = 0,1 kN/m 

Assim, a somatória dos carregamentos resulta em 150,22 kN/m. 

Tratando-se do alargamento da alma das longarinas, calcula-se uma carga triangular, levando-

se em conta que o alargamento total é de 0,203 m. Assim, o carregamento é composto por: 

• No vão: P = 0,203 x 6 x 1,57 x 25 = 47,81 kN/m  

• No balanço: P = 0,203 x 8 x 1,57 x 25 = 31,87 kN/m 

O carregamento estará representado na figura 4. 

Os demais elementos serão considerados como forças concentradas atuando no sistema 

estrutural. Assim, tem-se: 

a) Carregamento decorrente das transversinas. 

As transversinas precisam apenas ser utilizadas nos apoios, têm 40 cm de largura e 

compreendem a área de 8,70 m² (provenientes da célula e transversinas), logo: 

P= (0,4 x 8,70) x 25 = 87,0 kN 

b) Vigas de fechamento: possuem área composta de 11,667m² da seção celular somado a 

6,85 m² dos vãos laterais e atuam na ponta do balanço aplicando uma força de: 

P = (11,667 + 6,85) x 0,2 x 25 = 92,585 kN 

c) Peso das alas: considerando espessura de 20 cm para cada uma delas 

P = (3,33 x 0,6 + (3,33 + 0,3) x 0,8/2 – 0,3 x 0,2) x 0,2 x 25 = 16,95 kN 

Na Figura 3.4 é mostrado o esquema de carregamento sobre a superestrutura devido às ações 

permanentes. 



Análise do comportamento da superestrutura de uma ponte em seção celular...                                                         25 

 

 R.A.M. de Araújo 

 

Figura 3.4 – Esquema representativo de cargas devido ao peso próprio da ponte 

A tabela 3.1 mostra o esforço cortante e momento fletor em determinados pontos da viga, 

decorrentes do peso próprio. 

Tabela 3.1 – Momento fletor e esforço cortante provenientes do peso próprio da viga 

Seção 0.00 2.16 4.33 6.33 8.33 (esq.) 8.33 (dir.) 

Mg (kNm) 0.0 -589.2 -1882.5 -3708.3 -6167.8 -6167.8 

Vg (kN) -109.530 -434.756 -759.983 -1.068.593 -1.393.543 2.150.938 

 

Seção 10.33 12.33 14.33 16.33 18.33 20.33 22.33 

Mg (kNm) -2194.7 1135.1 3842.6 5945.8 7448.1 8349.5 8650.0 

Vg (kN) 1.823.932 1.507.552 1.201.798 901.358 600.918 300.478 0.038 

 

3.1.2.2 Solicitações devido ao carregamento móvel 

Para o cálculo do carregamento devido às cargas móveis e obtenção do trem tipo, foram usados 

os seguintes valores referentes à carga móvel rodoviária padrão TB-450, de acordo com a norma 

NBR 7188:2013 (ABNT, 2013): 

• Carga para cada roda: 75 kN 

• Carga distribuída na pista: 5 kN/m2 
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• Carga distribuída no passeio: 3 kN/m2 

• Coeficiente de impacto vertical para balanço: CIV = 1 +1,06 x (20/(5 + 50)) = 1,35  

Coeficiente de impacto vertical para vão: CIV =1 +1,06 x (20/(28 + 50)) = 1,27 

3.1.2.2.1 Cálculo do trem-tipo de flexão 

a.1) Corte na seção das rodas dianteiras: 

 

Figura 3.5 – Posicionamento de cargas na seção das rodas dianteiras 

A partir do esquema de carregamento mostrado na Figura 3.5, tem-se: 

• Reação RP1 (devido às cargas concentradas): RP1 = 2 x 75 = 150 kN 

• Reação RP2 (devido a carga distribuída de 5 kN/m2): RP2 = 5 x 5,25 = 26,25 kN/m 

• Reação RP3 (devido a carga distribuída de 3 kN/m2 no passeio): RP3 = 3 x 1,29 = 3,87 

kN/m 

a.2) Corte fora da seção das rodas:  

 

Figura 3.6 – Posicionamento das cargas fora da seção de rodas do veículo 

A partir do esquema de carregamento mostrado na Figura 6, tem-se: 

• Reação RP4 (devido a carga distribuída de 5 kN/m2): RP4 = 5 x 8,00 = 40,00 kN/m 

• Reação RP5 (devido a carga distribuída de 3 kN/m2): RP5 = 3 x 1,29 = 3,87 kN/m 
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a.3) Trem-tipo: 

Os valores encontrados (na parte da pista) devem ser corrigidos pelo CIV (coeficiente de 

impacto vertical), primeiramente, em relação ao balanço: 

• RP1 = 150 x 1,35 = 202,5 kN 

• RP2 = 26,25 x 1,35 = 35,44 kN/m 

• RP4 = 40,0 x 1,35 = 54,0 kN/m 

Na Figura 3.7 é mostrada a representação gráfica do trem-tipo de flexão no balanço: 

 

Figura 3.7 – Representação gráfica do trem-tipo do balanço 

Realizando-se o mesmo procedimento para a região do vão, tem-se: 

• RP1 = 150 x 1,27 = 202,5 kN 

• RP2 = 26,25 x 1,27 = 35,44 kN/m 

• RP4 = 40,0 x 1,27 = 54,0 kN/m 

Na Figura 3.8 é mostrada a representação gráfica do trem-tipo de flexão no vão: 

 

Figura 3.8 – Representação gráfica do trem-tipo do vão 



Análise do comportamento da superestrutura de uma ponte em seção celular...                                                         28 

 

 R.A.M. de Araújo 

3.1.2.2.2  Cálculo do trem-tipo de torção 

Considerando a seção toda carregada e com o veículo excêntrico sobre o tabuleiro (Figura 3.9), 

tem-se: 

• Reação RP1 (devido às cargas concentradas): RP1 = 75 x (4,47 + 2,47) = 520,5 kNm 

• Reação RP2 (devido a carga distribuída de 5 kN/m2): RP2 = 5 x 1,97 x 0,985 – 5 x 3,28 

x 1,64 = -17,19 kNm/m 

• Reação RP3 (devido a carga distribuída de 3 kN/m2): RP3 = 3 x 1,29 x (-4,305) = -16,66 

kNm/m 

 

Figura 3.9 – Posicionamento das cargas na seção de rodas e sentido do momento. 

 

Considerando a seção toda carregada, porém sem o veículo tipo (Figura 3.10), tem-se: 

• Reação RP4 (devido a carga distribuída de 5 kN/m2): RP4 = 5 x 4,72 x 2,36 – 5 x 3,28 

x 1,64 = 28,80 kNm/m 

• Reação RP5 (devido a carga distribuída de 3 kN/m2): RP5 = 3,0 x 1,29 x (-4,305) = -

16,66 kNm/m 

 

Figura 3.10 – Posicionamento das cargas fora da seção de rodas do veículo e sentido do momento 

Os valores encontrados (na parte da pista) devem ser corrigidos pelo CIV (coeficiente de 

impacto vertical), primeiramente, para o balanço, isto é: 
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• RP1 = 520,5 x 1,35 = 702,67 kNm 

• RP2 = -17,19 x 1,35 = -23,21 kNm/m 

• RP4 = 28,80 x 1,35 = 38,88 kNm/m 

Na Figura 3.11 é mostrada a representação gráfica do trem-tipo de torção para o tabuleiro, no 

balanço. 

 

Figura 3.11 – Possível representação gráfica do trem-tipo de torção no balanço 

Realizando-se o mesmo procedimento para a região do vão, tem-se: 

• RP1 = 520,5 x 1,27 = 661,03 kNm 

• RP2 = -17,19x 1,27 = -21,83 kNm/m 

• RP4 = 28,80 x 1,27 = 36,58 kNm/m 

Na Figura 3.12 é mostrada a representação gráfica do trem-tipo de torção para o tabuleiro, no 

vão. 

 

Figura 3.12 – Possível representação gráfica do trem-tipo de torção no vão 

Considerando agora a seção parcialmente carregada e com o veículo excêntrico sobre o 

tabuleiro (Figura 3.13), tem-se: 

•  Reação RP1 (devido às cargas concentradas): RP1 = 75 x (4,47 = 2,47) = 520,5 kNm 
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• Reação RP2 (devido a carga distribuída de 5 kN/m2): RP2 = 5 x 1,97 x 0,985 = 9,70 

kNm/m 

 

 

Figura 3.13 – Posicionamento das cargas na seção de rodas e sentido do momento. 

Considerando a seção parcialmente carregada, porém sem o veículo tipo (Figura 3.14), tem-se: 

• Reação RP3 (devido a carga distribuída de 5 kN/m2): RP3 = 5 x 4,72 x 2,36 = 55,696 

kNm/m 

 

Figura 3.14 – Posicionamento das cargas fora da seção de rodas do veículo e sentido do momento 

 

Os valores encontrados (na parte da pista) devem ser corrigidos pelo CIV (coeficiente de 

impacto vertical), primeiramente, para o balanço, isto é: 

• RP1 = 520,5 x 1,35 = 702,67 kNm 

• RP2 = 7,092 x 1,35 = 13,01 kNm/m 

• RP3 = 55,696 x 1,35 = 75,18 kNm/m 

Na Figura 3.15 é mostrada a representação gráfica do segundo trem-tipo de torção para o 

tabuleiro, no balanço. 
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Figura 3.15 – Possível representação gráfica do trem-tipo de torção no balanço 

Realizando-se o mesmo procedimento para a região do vão, tem-se: 

• RP1 = 520,5 x 1,27 = 661,03 kNm 

• RP2 = 7,092 x 1,27 = 12,32 kNm/m 

• RP3 = 55,696 x 1,27 = 70,73 kNm/m 

Na Figura 3.16 é mostrada a representação gráfica do segundo trem-tipo de torção para o 

tabuleiro, no vão. 

 

Figura 3.16 – Possível representação gráfica do trem-tipo de torção no vão 

3.2 Análise via CSI-Bridge 

O CSI-Bridge é um software que permite a modelagem numérica de estruturas de pontes com 

diversas possibilidades de tipologias. O software trabalha com a filosofia da parametrização da 

seção com diferentes tipos de seção (I, U, Celular, etc). seja para seções moldadas no local ou 

pré-fabricadas. 
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Figura 3.17 – Características das Seções Disponibilizadas pelo CSI-Bridge 

Como mostrado na figura 2, o software permite a utilização de elementos de casca de 4 nós e 6 

graus de liberdade em cada nó para modelar a laje de concreto, as almas da seção, a mesa 

inferior e as transversinas. Já as mesas superiores e os contraventamentos foram modelados 

com um elemento de barra 

 

Figura 3.18 – Discretização dos elementos finitos da seção transversal. 

A modelagem numérica desta pesquisa foi realizada com base na revisão bibliográfica realizada 

sobre o tema e no conjunto de elementos finitos que o software CsiBridge V17 fornece. O 

software comercial CsiBridge V17 possuí uma biblioteca de elementos finitos pré-definida, 

composta pelos elementos mais utilizados na modelagem de pontes utilizando o método dos 

elementos finitos. 
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3.2.1 Barra (frame) 

O elemento de barra utiliza uma formulação tridimensional e pode ser utilizado para modelar 

elementos de viga, pilares e treliças tridimensionais e planos, além de grelhas e cabos. 

3.2.2 Casca (Shell) 

O elemento de casca (shell) é um objeto de área utilizado para modelar placas e membranas, em 

suma, é um elemento que se comporta no plano, devido a sua pequena espessura. Esse tipo de 

elemento será utilizado para modelar as lajes em todos os modelos e as longarinas moldadas no 

local. 

As pontes com seção celular possuem ótima rigidez a torção devido a sua forma fechada e boa 

rigidez a flexão. Portanto é o tipo de seção transversal mais utilizado em pontes com vãos maiores 

que 20 metros, grandes curvaturas e restrição de altura. As solicitações que causam o deslocamento 

total podem ser divididas em 4 tipos:  

a) flexão da viga devido ao carregamento excêntrico; 

b) deslocamentos globais 

c) Torção da Seção Celular 

d) Flexão Local das Mesas 

e) distorção da seção.  
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Figura 3.19 – Comportamento das Seções Celulares 

A flexão local nas almas é causada pelas cargas excêntricas que atuam lateralmente. Devido a 

monoliticidade da laje com as almas e com a laje inferior, há transferência de momento fletor, 

levando à sua flexão. Já na distorção, a laje e as almas flexionam devido a translação e rotação dos 

nós, que são os deslocamentos mostrados nos itens (b) e (c). Segundo Hambly (1991) a ocorrência 

de distorção é maior nas seções com uma única célula devido a possibilidade de flexão das mesas 

inferior e superior. Nas pontes curvas a análise da distorção se torna mais complicada por causa da 

interação entre momento fletor e momento de torção ao longo do vão. 
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Figura 3.20 – Detalhe dos Modelos Numéricos – CSI-Bridge 

3.3 Análise de esforços para dimensionamento 

Com base na tipologia descrita no tópico 3.1, construiu-se o modelo numérico no software CSI-

Bridge para a análise via método dos elementos finitos. Nas figuras que se seguem são 

apresentadas características do estudo de caso proposto. Ressalta-se que o presente estudo se 

restringe à análise da superestrutura a ponte. 

 

Figura 3.21 – Detalhe do perfil longitudinal do Modelo Estudado – CSI-Bridge 
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Figura 3.22 – Detalhe da Seção Transversal do Modelo Estudado – CSI-Bridge 
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Figura 3.23 – Deslocamentos no Tabuleiro devido aos Carregamentos Permanentes e Móveis 
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4 Resultados e Análise do comportamento 

Neste quarto capítulo descrevem-se os esforços obtidos na análise da superestrutura com o 

processamento do modelo numérico via CSI-Bridge. A presente análise se restringe aos 

esforços no tabuleiro devido ao grande número de informações obtidas. 

4.1 Análises dos esforços 

Nas figuras 4.1 e 4.2 apresentam-se os gráficos referente aos momentos fletores M11 e M22, 

direções x e y, respectivamente. Para a direção x obteve-se como máximos e mínimos os 

esforços Mmáx = -13,92 tf.m e Mmin = 5,72 tf.m. Na direção y, têm-se os valore Mmáx = -

6,11 tf.m e Mín = 2,86 tf.m. 

 

Figura 4.1 – Momentos Fletores no Tabuleiro – M11 

 

 

 

Figura 4.2 – Momentos Fletores no Tabuleiro – M22 
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Na figura 4.3, apresentam-se os diagramas referente aos esforços cortantes no tabuleiro. 

Encontrou-se como valores máximos e mínimos na direção x, Vmáx = -19,41 tf e Vmín = 

+19,41 tf. Na direção y, têm-se os valores de esforços cortantes Vmáx = -12,5 tf e Vmín = +18,6 

tf. 

 

 Figura 4.3 – Esforços cortantes – V12 

 

No que tange aos momentos de torção, a figura 4.4 apresenta um diagrama obtido para o 

tabuleiro da superestrutura com valores máximos e mínimos encontrados, Mmáx = -2,22 tf.m 

e Mmín = +2,22 tf.m. 

 

Figura 4.4 – Momentos de Torção – M12 

4.2 Verificação dos Estados-limites de serviço 

Na verificação dos deslocamentos excessivos, os resultados apontam uma flecha imediata na 

seção central de 0,71 cm e uma flecha ao longo do tempo de 1,24 cm. De acordo com a NBR 
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6118 de 2014, a flecha limite seria de 8cm, demonstrando uma das principais vantagens da 

seção celular que é a grande inércia com reduzido peso próprio (figura 4.5). 

 

Figura 4.5 – Deslocamentos excessivos do tabuleiro 
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5 Conclusões e sugestões para trabalhos futuros 

A seguir são apresentadas as conclusões obtidas nesta pesquisa, após realização das análises do 

comportamento da superestrutura em seção celular para a carga móvel via MEF. Por fim são 

apresentadas as sugestões para trabalhos futuros. 

5.1 Conclusões 

A análise utilizando o Método dos Elementos Finitos tem o objetivo obter a resposta de uma 

determinada estrutura com condições de contorno definidas submetidas a certo conjunto de 

cargas. Ao aplicar o método para análise de estruturas de pontes, é preciso definir com precisão 

que tipos de elementos serão utilizados no modelo, quando um modelo 2D é suficiente e quando 

um modelo 3D é necessário e, como interpretar os resultados fornecidos pelo método 

corretamente. Com relação aos elementos, a maioria das análises de pontes pode ser efetuada 

utilizando elementos de treliça (truss), de barras (frame) e de casca (shell). Ressalta-se que para 

uma análise detalhada, principalmente quando existem cargas móveis aplicadas, a maioria das 

pontes deveria ser modelada em três dimensões, não apenas pela melhor precisão fornecida, 

mas também por simplificação das simulações de elementos específicos.  

 

Desse modo, conclui-se que o método dos elementos finitos é adequado para realizar análises 

estruturais de pontes sem muitas simplificações, representando de forma realista o 

comportamento estrutural da superestrutura. A modelagem numérica desta pesquisa foi 

realizada com base na revisão bibliográfica realizada sobre o tema e no conjunto de elementos 

finitos que o software CsiBridge V17 fornece. Como buscava-se analisar o comportamento do 

tabuleiro frente ao carregamento móvel do veículo tipo e a carga de multidão. Optou-se por 

utilizar modelos tridimensionais via método dos elementos finitos, devido a sua precisão, 

grande difusão em programas comerciais e principalmente por sua capacidade de visualização 

concisa dos resultados. 
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5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

Como trabalhos futuros, recomenda-se:  

- A realização de estudos envolvendo a parametrização da seção celular de forma a aplicar em 

projetos correntes oferecendo informações para início de projeto; 

- Estudo de superestruturas com tabuleiro curvo. A análise destas tipologias enfatizando os 

fatores de distribuição de cisalhamento, deflexões ou reações em pontes curvas de concreto 

armado ou protendido e de aço, podem levar a novas conclusões sobre o comportamento 

estrutural de pontes curvas;  

- Avaliação do efeito da carga móvel combinada com outras ações de cálculo sobre as pontes 

com seção celular, medindo deslocamentos limites e computando o real efeito desses 

carregamentos sobre o dimensionamento da seção celular.   
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