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1. RESUMO 

As pontes estaiadas consistem, basicamente, em estruturas compostas por um 

tabuleiro, uma ou mais torres e cabos de sustentação (estais). Enquanto uma ponte 

convencional necessita de diversos pontos de apoio para vencer um grande vão, 

uma ponte estaiada pode vencer o mesmo vão com reduzidos pontos de apoio.  

A partir de uma ponte de concreto (com aduelas pré-moldadas) já existente será 

feito o dimensionamento e modelagem de uma ponte estaiada sob as mesmas 

condições de localização, carregamento e efeitos ambientais. Por meio de análises 

estruturais feitas através de modelos computacionais, este trabalho estudará o 

comportamento estrutural dos dois tipos de pontes. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O comportamento estrutural de uma ponte estaiada depende da interação de 

diversos parâmetros, como a configuração dos estais, rigidez da torre e do tabuleiro, 

conexões entre os elementos, entre outros. Para o desenvolvimento desses 

projetos, a evolução da tecnologia foi fundamental, já que devido à sua grande 

hiperestaticidade, a análise estrutural dessas pontes é muito complexa. Portanto, o 

surgimento de softwares capazes de modelar uma estrutura através de métodos 

modernos e representar corretamente seu comportamento físico (dentro de uma 

tolerância aceita) é de extrema importância.  

 

3. OBJETIVOS 

Modelagem e dimensionamento de uma ponte estaiada com análise das 

diferenças estruturais entre a ponte estaiada e a ponte de concreto pré-moldada já 

existente. 

 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho tem como principal ferramenta para a análise estrutural da ponte 

estudada, o SAP2000. O SAP2000 é um programa de elementos finitos, com 

interface gráfica 3D orientado a objetos, preparado para realizar, de forma 

totalmente integrada, a modelagem, análise e dimensionamento do mais vasto 

conjunto de problemas de engenharia de estruturas. 
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A análise das tensões é uma disciplina da engenharia que determina as tensões 

e esforços em materiais e estruturas submetidas à forças e carregamentos estáticos 

e dinâmicos. E é através desta análise que iremos desenvolver nosso trabalho. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O modelo utilizado neste trabalho possui: Vão central: 340 m; Vão lateral: 170 m; 

Comprimento total da Ponte: 680 m; Largura do Tabuleiro: 25 m; Total de Cabos: 68; 

Tipo Estrutural: Semi-harpa; Planos de Estais: 2; Longarinas posicionadas a cada 5 

metros; Estai localizado a cada 10 metros. 

Após a modelagem da ponte no SAP2000, executou-se a análise estrutural 

somente com o peso próprio da estrutura, apresentando os seguintes resultados: 

Cabo mais solicitado – Força Axial de Tração: 278,55 tf; Cabo menos solicitado – 

Força Axial de Tração: 149,85 tf; Transversina – Força Axial de Compressão: 148,76 

tf; Longarina – Força Axial de Compressão: 26,77 tf; Mastro – Força Axial de 

Compressão: 12.284,28 tf; Mastro – Esforços de Momento de Flexão: 22.857,95 

tf.m; Aduela de Partida – Esforços de Momento de Flexão (direção 11): 7 tf.m; 

Aduela de Partida – Esforços de Momento de Flexão (direção 22): -12 tf.m. 

A partir dos esforços encontrados é possível o dimensionamento da estrutura 

utilizando a teoria discutida neste trabalho. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O conteúdo a respeito do sistema de suspensão de pontes estaiadas foi 

abordado até o momento sob os aspectos estruturais, além de analisar e prever a 

forma como a estrutura irá se comportar mediante aos diversos esforços atuantes, 

os quais irão submeter a estrutura às condições críticas. 

A partir desta abordagem estrutural dos sistemas de cabos da ponte estaiada, 

permitiu se adotar condições geométricas preliminares das configurações 

longitudinais e transversais dos cabos, de modo a atender todos os parâmetros a 

que a ponte está submetida.  

Estas informações ajudaram no condicionamento e elaboração do modelo 

computacional feito no SAP2000.  

O estudo feito ainda não contempla todo o comportamento estrutural da 

ancoragem dos cabos, assim como não apresenta integralmente as possíveis 
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alternativas estruturais para contornar os problemas enfrentados pelas pontes 

estaiadas. É necessário ainda, executar um estudo aprofundado do 

dimensionamento preliminar da ancoragem dos cabos, a maneira como serão 

espaçados, o número que irá compor todo o sistema de suspensão dentre outros 

fatores, que serão fundamentais para se estudar o comportamento e viabilidade das 

torres. Neste trabalho ainda não possui uma análise qualitativa e quantitativa com 

relação as torres.  

Posteriormente será adicionado ao modelo as cargas permanentes, e as cargas 

acidentais, como também as cargas dinâmicas utilizando o trem-tipo TB45. Com isso 

teremos uma análise completa do comportamento estrutural desta ponte, e uma 

base sólida para o seu dimensionamento final. 

A análise da protensão aplicada aos estais será realizada através de uma 

redução de temperatura dos cabos, simulando a força aplicada na fase construtiva, 

encontrando assim as flechas finais do modelo. Uma investigação mais apurada 

deve ser feita através de uma matriz de rigidez e forças unitárias onde há a 

influência de cada estai sobre a estrutura como um todo. Esta investigação é 

trabalhosa e não fará parte do escopo deste trabalho. 
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