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RESUMO    

As pontes são de extrema importância para a sociedade e o cálculo dos esforços em suas lajes se dá 
de uma forma muito trabalhosa e complicada. Isso ocorre, pois é necessário analisar o 
posicionamento mais desfavorável das cargas móveis por meio das superfícies de influência. A 
resolução deste problema se dá por programas que utilizam o Método dos Elementos Finitos, que 
exigem mais conhecimento e tempo. Em contrapartida, existe o método das tabelas de Rüsch no qual 
o problema é simplificado em tabelas, podendo agilizar a determinação dos esforços. Tendo em vista 
a inexistência de um aplicativo que utilize este método mais simples, o trabalho visou seu 
desenvolvimento a fim de auxiliar estudantes e engenheiros por otimizar e prevenir erros de projetos. 
O software em questão, denomina-se TRüsch, foi desenvolvido na linguagem Java com uma simples 
interface e de fácil compreensão. A partir dos dados inseridos pelo usuário e do trem-tipo TB-450 da 
NBR 7188, é exibida a tabela, os valores dos esforços devido às cargas variáveis e permanentes e 
seus respectivos diagramas. 
 
Palavras-chave: tabelas de Rüsch, lajes de pontes, aplicativo, diagramas e esforços. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As primeiras pontes foram construídas de forma empírica e com restrição dos 

materiais disponíveis no local. Com a evolução das técnicas na Engenharia Civil, as 

pontes passaram a ser projetadas a partir de cálculos que estão baseados em 

diferentes métodos.  

Além da melhora nos cálculos, o uso de softwares em projetos de Engenharia 

Civil tem aumentado nos últimos anos. Isso se dá graças à otimização no serviço 

garantida pelo uso de aplicativos, prevenindo possíveis erros de projeto e agilizando 

o processo.  

Neste cenário, o trabalho visa o desenvolvimento de um aplicativo em 

linguagem Java para o cálculo de esforços em lajes de pontes. O software em 

questão possui disponibilização gratuita online e interface simples, possibilitando seu 

uso por estudantes e engenheiros sem a necessidade de um curso.  

A partir do método da elasticidade desenvolveram-se processos de cálculo 

como a superfície de influência. Esta ilustra a variação dos esforços em uma 

estrutura a partir do posicionamento de uma carga vertical unitária em diferentes 

locais. O estudo detalhado dessas superfícies gerou os ábacos de Homberg, que 

permitem o cálculo dos momentos nas lajes de pontes. 

Tendo como base os ábacos e fixando as condições de contorno das lajes 

para os trens-tipo da norma alemã DIN-1072 foram criadas as tabelas de Rüsch. As 

tabelas foram um grande avanço em relação aos ábacos de Homberg, por 

garantirem uma maior precisão e facilitarem o encontro dos esforços, sendo uma 

ferramenta fundamental para a determinação das solicitações em lajes. 
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2. OBJETIVOS 

O trabalho tem como objetivo o estudo do cálculo de esforços em lajes de 

pontes pelas tabelas de Rüsch e o desenvolvimento e disponibilização de um 

aplicativo para automatizar o processo por este método.  

 

3. METODOLOGIA 

Inicialmente foi feita a maior parte da pesquisa de referência do assunto 

abordado em apostilas de estudo, teses, dissertações, artigos, trabalhos de 

conclusão de curso e livros. Com isso foi analisado e separado o material mais 

coerente com o tema. 

Na próxima etapa, foi estudada a linguagem Java, por ser uma ferramenta 

imprescindível para a elaboração do programa. Simultaneamente com o curso foram 

desenvolvidas as etapas para o cálculo dos esforços em lajes de pontes pelo 

método de Rüsch de acordo com a NBR 7188:2013 e NBR 7187:2003. 

Finalizado o curso foi projetado o layout do aplicativo de forma clara e simples 

para fácil uso e compreensão de seus usuários, em seguida foi elaborado seu 

código. Com o software funcionando, foi analisado se o aplicativo produzido possui 

resultados coerentes através da comparação com os valores obtidos analiticamente. 

Por fim, foi redigida a parcela final do trabalho e tiradas as devidas conclusões sobre 

o assunto abordado.  

 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 Método de Rüsch 

O método de Rüsch baseia-se na utilização de suas tabelas para a 

determinação dos esforços em lajes de pontes. Para isto é necessário saber quais 

as cargas permanentes e variáveis que serão consideradas na laje. 

A carga permanente g é composta pelo peso próprio do pavimento e peso 

próprio da laje, sendo o momento M devido à carga permanente determinado pela 

Equação 1, em que k é o coeficiente que será retirado da tabela de Rüsch e lx a 

largura da laje analisada. 

 𝑀 = 𝑘 𝑥 𝑔 𝑥 𝑙𝑥
2
                                                                                                          (1) 
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O momento M devido às cargas variáveis é determinado pela Equação 2, 

onde φ é o coeficiente de impacto, ML, Mp e Mp, são os momentos fletores para P = 

1 t e p = p’ = 1 t/m², obtidos da tabela de Rüsch. Para o trem-tipo analisado, TB-450, 

conforme NBR 7188, o valor do peso de cada roda P = 75 kN, e as sobrecargas de 

multidão p e p’ iguais a 5 kN/m².  

𝑀 = 𝜑 𝑥 (𝑃 𝑥 𝑀𝐿 + 𝑝 𝑥 𝑀𝑝 + 𝑝′𝑥 𝑀𝑝′)                                                                         (2) 

 

4.2 Tabelas de Rüsch 

As tabelas de Rüsch foram desenvolvidas com o auxílio de ábacos de 

superfícies de influência fixando-se diferentes condições de contorno. E também 

utilizaram os trens-tipo da norma alemã DIN-1072, que são compatíveis aos trens-

tipos brasileiros. A Figura 1 apresenta um exemplo de uma das tabelas de Rüsch. 

Figura 1 – Tabela de Rüsch 

 

FONTE: RÜSCH, 1979 

“A utilização das tabelas consiste de duas etapas: determinação do caso em 

que se encontra a laje e retirada dos coeficientes que fornecem os momentos 
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solicitantes das tabelas referentes ao caso determinado na 1ª etapa.” (TINOCO et 

al.,1977, p.111). 

Para determinar qual tabela de Rüsch será utilizada é preciso saber as 

condições de contorno da laje, a relação entre os vãos e a direção do tráfego.  

Seguindo o exemplo da tabela de Rüsch apresentada na Figura 1, é possível 

observar na parte superior desta que a tabela em questão pode ser utilizada para 

uma laje com borda superior indefinida, borda inferior livre, bordas direita e esquerda 

apoiadas, direção horizontal e ly/lx = ∞.  

O próximo passo é escolher se será usada a tabela de Rüsch superior ou a 

inferior, para isto deve-se verificar qual o trem-tipo analisado para a laje em questão. 

No Brasil, segundo a NBR 7188:2013 é usual definir o trem-tipo como o TB-450 que 

é um veículo tipo de 450 kN ou 45 t. Logo, para esse trem-tipo, escolhe-se a tabela 

de Rüsch superior, que pode ser utilizada para um intervalo de 30 t a 60 t. 

Feito isso, o próximo passo é retirar desta os coeficientes que fornecem os 

momentos solicitantes, estes podem ser permanentes e variáveis. Os coeficientes 

permanentes são os valores de k para cada tipo de solicitação presentes na parte 

acima da tabela de Rüsch, juntamente com os parâmetros para a escolha desta. 

Os coeficientes que fornecem os momentos solicitantes variáveis por sua vez 

são os valores obtidos nas tabelas de Rüsch. Para determinação do L, os 

parâmetros de entrada são os valores de lx/a e t/a, sendo a a distância entre as 

rodas do trem-tipo analisado, que no caso do TB-450 é igual a 2 m, e t a largura de 

distribuição de pressão na roda. 

Enquanto para a determinação dos coeficientes p e p’ é necessário saber o 

valor apenas de lx/a, sendo independente de t/a. 

Quando a entrada dos parâmetros t/a ou lx/a estiver entre os valores 

presentes na tabela de Rüsch, os valores imediatamente maior e menor devem ser 

interpolados para a determinação dos coeficientes desejados. Podendo ser feita a 

interpolação de um ou dos dois parâmetros. 
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5. RESULTADOS 

5.1     Programa TRüsch 

O aplicativo, implementado em linguagem Java, foi desenvolvido para o 

cálculo de esforços em lajes de pontes pelo método de Rüsch. A partir dos dados 

inseridos pelo usuário, é exibida a tabela de Rüsch, onde são destacadas as 

constantes utilizadas, são determinados os esforços permanentes e variáveis e os 

diagramas. Além disso, o software possui a opção de gerar uma memória de cálculo 

em arquivo html.  

 

5.1.1 Tela principal 

O layout da tela principal está organizado para uma fácil compreensão do usuário, 

sendo simples a entrada de dados e clara a visualização dos resultados obtidos. 

Este pode ser observado na Figura 2. 

Figura 2 – Layout do programa 

 

FONTE: AUTORES, 2015 
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5.1.2 Tabela de Rüsch 

A determinação da tabela de Rüsch é feita de acordo com a relação entre os 

lados da laje, suas vinculações e direção do tráfego. Cada esforço no qual a laje 

está submetida apresenta uma tabela, onde são marcadas as constantes utilizadas 

na determinação dos esforços. Para os casos em que a relação entre os lados da 

laje não está presente em nenhuma das tabelas, é possível escolher nas Opções 

entre interpolar os valores das tabelas existentes ou utilizar a mais próxima.  

 

5.1.3 Resultados 

Os esforços devido às cargas móveis são calculados a partir dos valores 

indicados na tabela, sendo feita a interpolação destes quando necessário. Enquanto 

os esforços permanentes são calculados a partir de suas constantes. Seu resultado 

é expresso em função da carga permanente total, o que pode ser alterado nas 

Opções. Na Figura 3 pode-se observar a tabela de Rüsch e os resultados para o 

caso definido pelo usuário. 

Figura 3 – Layout dos resultados

 

FONTE: AUTORES, 2015 

 

5.1.4 Diagramas 

Em Resultados é possível abrir a janela Diagramas onde pode-se exibir os 

esforços para as cargas móveis e permanentes, além da variação dos esforços. A 

Figura 4 ilustra esta janela. 
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Figura 4 – Diagrama de momentos 

 

FONTE: AUTORES, 2015 

5.1.5 Memória de cálculo 

Em Resultados é possível abrir a Memória de cálculo em arquivo html, onde 

são exibidas todas as tabelas utilizadas, as contas que foram feitas para a 

determinação dos momentos e os diagramas. Pode-se visualizar esta memória na 

Figura 5. 

Figura 5 – Memória descritiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: AUTORES, 2015 
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5.2 Exemplo numérico 

No presente trabalho estuda-se uma ponte em concreto armado sobre duas 

longarinas, ilustrada na Figura 6, a qual possui um comprimento total de 49,50 m, 

sendo o vão central de 33m e os laterais de 8,25 m. O tabuleiro possui largura total 

de 15,40 m estando apoiado em duas vigas longarinas.  

Figura 61 – Planta do tabuleiro 

 
FONTE: CARDOSO JÚNIOR, 2015 

 

Para a determinação da tabela de Rüsch utilizada para a laje 1 foram 

determinadas as condições de contorno desta, a relação entre seus vãos e a direção 

do tráfego, o que pode ser observado na Figura 7. 

Figura 7 – Dados de entrada 

 
FONTE: AUTORES, 2015 

De acordo com o índice do livro de H.Rüsch, foram analisados quais os 

esforços da laje em questão e quais suas respectivas tabelas para a determinação 

de seus coeficientes, sendo eles: Mxm – tabela 27.1, Mym – tabela 27.2 e Mxe – tabela 

27.3.  

Os esforços devido às cargas permanentes podem ser calculados como 

mostrado na Equação 1, sendo 𝑀 = 𝑘 𝑥 𝑔 𝑥 𝑙𝑥
2

, em que 𝑘 =  0,0417 para Mxm, 

𝑘 = 0,0069 para Mym e 𝑘 =  −0,0833 para Mxe.  

𝑀𝑥𝑚 =  0,0417𝑥13,40𝑥82 = 35,762 𝑘𝑁𝑚/𝑚 
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𝑀𝑦𝑚 =  0,0069𝑥13,40𝑥82 = 5,917 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

𝑀𝑥𝑒 =  −0,0833𝑥13,40𝑥82 = −71,44 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

Com os valores: 
𝑙𝑥

𝑎
= 4 e  

𝑡

𝑎
= 0,47, foram determinados os coeficientes destas 

tabelas e os momentos a partir destes. Para o cálculo dos esforços variáveis foi 

usada a Equação 2, sendo 𝑀 = 𝜑 𝑥 (𝑃 𝑥 𝑀𝐿 + 𝑝 𝑥 𝑀𝑝 + 𝑝′𝑥 𝑀𝑝′). 

𝑀𝑥𝑚 = (75𝑥0,4892 + 5𝑥0,8 + 5𝑥1,11)𝑥1,35 = 62,42 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

𝑀𝑦𝑚 =  (75𝑥0, 2684 + 5𝑥0,13 + 5𝑥0,57)𝑥1,35 = 31,90 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

𝑀𝑥𝑒 =  (75𝑥1,016 + 5𝑥0,55 + 5𝑥2,20)𝑥1,35 = −121,43 𝑘𝑁𝑚 /𝑚 

 

5.3 Comparação dos valores obtidos 

 Na Figura 8 pode-se observar os valores dos esforços obtidos com a 

utilização do aplicativo TRüsch. 

Figura 8 – Esforços obtidos no aplicativo TRüsch 

 

FONTE: AURORES, 2015 

 Comparativamente, os valores obtidos analiticamente para os esforços devido 

às cargas móveis foram: 𝑀𝑥𝑚 = 62,42 𝑘𝑁𝑚/𝑚 , 𝑀𝑦𝑚 =  31,90 𝑘𝑁𝑚/𝑚  e 𝑀𝑥𝑒 =

 −121,43 𝑘𝑁𝑚 /𝑚. Enquanto os esforços obtidos para os esforços devido às cargas 

permanentes foram: 𝑀𝑥𝑚 =  35,762 𝑘𝑁𝑚/𝑚 , 𝑀𝑦𝑚 =  5,917 𝑘𝑁𝑚/𝑚  e 𝑀𝑥𝑒 =

 −71,44 𝑘𝑁𝑚/𝑚. 

Pode-se verificar que os valores determinados pelo software são iguais aos 

encontrados analiticamente 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo dos conceitos da teoria da elasticidade, superfícies de influência e 

ábacos de Homberg foi essencial para compreender como foram desenvolvidas as 

tabelas do método de Rüsch. Além disso, foi feita uma análise deste, para 

possibilitar a realização dos cálculos de esforços em lajes isoladas.  

Elaborou-se um programa com o intuito de agilizar a determinação dos 

momentos em lajes através da busca pela tabela de Rüsch. Além de determinar os 

momentos, o software possui a função para exibir os diagramas de esforços de 

acordo com o livro de Rüsch. E também, gerar a memória de cálculo em arquivo 

html, apresentando todo o processo para a determinação dos resultados.  

Feito isso, foi realizado o cálculo dos esforços nas lajes de um tabuleiro pelo 

software e analiticamente, de forma a conferir os resultados apresentados no 

aplicativo. Ressalta-se que apesar dos resultados terem sido satisfatórios, devem 

ser feitos mais testes no programa. 

Terminadas todas as funções do programa e feitas às devidas verificações foi 

disponibilizada uma versão online para download. Assim, engenheiros e estudantes 

poderão utilizar esta nova ferramenta no cálculo dos esforços em lajes de pontes.  
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