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DE CARGA DISTRIBUÍDA HORIZONTALMENTE USANDO 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 
 

 

 

1. RESUMO 

 

Vários são os graduandos dos cursos de engenharia que tem muitas 

dificuldades na disciplina de Cálculo Diferencial Integral, e se perguntam várias 

vezes, no início do curso, se derivadas e integrais terá aplicabilidade na prática de 

sua profissão, já que existem programas de computadores sofisticados para 

resolver grande parte dos problemas. Este trabalho vem apresentar um estudo 

teórico sobre as equações diferenciais e mostrar uma aplicação de equações 

diferenciais na modelagem e resolução de um problema específico da engenharia 

civil, que é o cálculo da carga em pontos de um cabo preso entre dois suportes 

verticais, visando aplicar o cálculo. 

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Cálculo Diferencial e Integral, importante ramo da matemática foi 

desenvolvido por Isaac Newton e Gottfried Leibniz separadamente se desenvolveu a 

partir da Geometria e da Álgebra e se aplica aos estudos de acúmulo de 

quantidades e da taxa de variação de grandezas e envolve basicamente o cálculo de 

limites, o cálculo de derivadas de funções e a integral de diferenciais. 

As aplicações do cálculo na engenharia civil são muitas, como por exemplo: 

cálculo de esforços em estruturas espaciais como as reticuladas (treliças), arcos 

(curvas) e cascas (superfícies, abóbadas); equação diferencial de vigas sobre base 

elástica, equação da placa (lajes), dinâmica das estruturas (vibrações); aplicações 

em estrutura hidráulica e elétrica. Muitas das aplicações envolvem as chamadas 

equações diferenciais que são equações que relacionam funções e suas derivadas e 

são aplicadas a sistemas dinâmicos como, por exemplo, vibrações de pontes, etc. 

Se dividem em dois grupos: as Equações Diferenciais Ordinárias (contém apenas 

funções de uma variável e derivadas daquela mesma variável) e as Equações 

Diferenciais Parciais que contém funções com mais do que uma variável e suas 

derivadas parciais, podendo ser classificadas como linear e não linear. 
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Surgem especificamente quando numa relação são envolvidas algumas 

quantidades continuamente variáveis e suas taxas de mudança no espaço e/ou 

tempo. São de extrema importância em diversas áreas de conhecimento; na física 

tem aplicações na mecânica clássica, dinâmica, física nuclear, em termodinâmica, 

equação de onda, eletromagnetismo, funções harmônicas, eletrostática, relatividade, 

mecânica quântica, geodésica, dinâmica dos fluidos, processos estocásticos, 

dinâmica molecular entre outros, e consequentemente nas engenharias. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho vem especificamente apresentar um estudo sobre equações 

diferenciais e uma aplicação específica na modelagem de um problema diretamente 

ligados à engenharia civil, que é o cálculo de carga distribuída ao longo do eixo 

horizontal de uma ponte pênsil. 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, serão usados livros, artigos científicos e 

um software chamado Matlab para resolver o modelo matemático representativo do 

problema. 

 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Primeiramente será modelada matematicamente uma ponte pênsil de 

comprimento L, que será construída usando um cabo flexível preso entre dois 

suportes verticais usando equações diferenciais, e em seguida calculada 

analiticamente a carga que será distribuída em cada ponto ao longo desta 

analiticamente e em seguida usando o Matlab. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Até o presente momento, usando o modelo matemático para o problema do 

cabo flexível preso entre dois suportes verticais, , onde W denota a porção da 

carga total vertical entre dois pontos, supondo x e y perpendiculares e (0,a) o ponto 

mais baixo em um dos cabos sobre a extensão da ponte (Fig 1), e supondo a carga 

vertical distribuída ao longo do eixo horizontal, foi encontrado um problema de valor 

inicial em termos de h e L, dado por: . 

O próximo passo será usar o modelo obtido para calcular resultados de carga 

em uma ponte feita de comprimento e alturas definidos, em pontos específicos, 

analiticamente e usando o Matlab visando comparar resultados e calcular erros.  

 

Figura 1. Esquema representativo da ponte modelada 
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