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8 -força de frenagem; 

Bmáx -força de frenagem máxima; 

Bt - força de frenagem nas rodas dianteiras; 

Br - força de frenagem nas rodas traseiras; 

CG - posição do centro de gravidade do veículo; 

CGcm - posição do centro de gravidade do cavalo mecânico; 

CGrb - posição do centro de gravidade do reboque; 

F -força; 

FD -fator de destruição; 

FDctin -fator de destmição, devido às cargas dinâmicas; 

FEC - fator de equivalência de carga; 

FECD- fator de equivalência de carga dinâmica; 

xiii 

Fso - fator de equivalência de carga para ESRD (DNER-PRO 159/85); 

Fss -fator de equivalência de carga para ESRS (DNER-PRO 159/85); 

Fm -fator de equivalência de carga para TDRD (DNER-PRO 159/85); 

FTT - fator de equivalência de carga para TTRD (DNER-PRO 159/85); 

Fy,máx -força lateral máxima; 

Fz - carga vertical; 

FZctin -carga dinâmica vertical; 

FZest - carga estática vertical; 

FZmax - carga dinâmica ve11ical máxima; 

H -altura do centro de gravidade; 

H0 - hipótese nula; 

Ha - altura do ponto de aplicação da resistência do ar; 

Hi - hipótese inicial; 

L - distância entre os eixos traseiro e dianteiro; 

Lt - distância entre o eixo dianteiro e o CG; 

LL - limite legal de carga por eixo, estabelecido pelo CONTRAN; 

Lr - distância entre o eixo traseiro e o CG; 

Lt - lotação; 
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- momento de inércia das partes rotativas do veículo nos eixos das 
rodas· 

' 
- torque de resistência na roda proveniente do sistema de 

transmissão de movimento; 

- torque de frenagem proveniente do motor ("fi:eio-motor"); 

- número de aplicações da carga Pi; 

- sistema de referência; 

-força extema ou canegamento; 

- carga padrão ou de referência; 

PBTC- peso bmto total combinado; 

Peixo - peso bruto total sobre o eixo; 

pi - carga qualquer i; 

POM - peso do veículo em ordem de marcha; 

R a - resistência do ar; 

Rg - resistência de rampa; 

Ri - resistência de inércia; 

R r - resistência ao rolamento; 

Rrt - resistência ao rolamento no eixo dianteiro; 

Rrr -resistência ao rolamento no eixo h·aseiro; 

s -bitola (distância enh·e rodas); 

s1 - distância das rodas laterais esquerdas ao CG; 

s2 - distância das rodas laterais direitas ao CG; 

TDPi - h·ilha de roda direita do pavimento i; 

TEPi -trilha de roda esquerda do pavimento i; 

w - peso total do veículo; 

W1 -peso nas rodas laterais esquerdas; 

W2 - peso nas rodas laterais direitas; 

WsR - peso aplicado na "quinta roda"; 

wb - peso dinâmico; 

wbf - peso dinâmico nas rodas dianteiras; 

w bi -peso dinâmico no eixo i; 

Wbr - peso dinâmico nas rodas traseiras; 

Wt - peso nas rodas dianteiras; 

Wr - peso nas rodas traseiras; 



b - desaceleração do veículo na frenagem; 

c - constante de amm1ecimento; 

f - coeficiente de resistência ao rolamento; 

k - constante da mola ou rigidez; 

t -vão teórico de elementos estmhtrais (pontes); 

m -massa; 

t -tempo; 

v - velocidade; 

X, y, z- eixos de referência; 

x - deslocamento; 

X o - referencial do deslocamento ou deslocamento inicial; 

X - velocidade; 

x - aceleração; 

y - velocidade ve11ical; 

y -aceleração vertical; 
., 

ó.Wb - transferência do peso dinâmico na frenagem; 

\V -ângulo de escorregamento longitudinal; 

f - coeficiente de impacto em pavimentos, devido a cargas móveis; 

<p - coeficiente de impacto em pontes; devido a cargas móveis 

e - ângulo de inclinação do pavimento (rampa); 

COn - freqüência natural de oscilação. 
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Este trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos das cargas 

dinânúcas, devido ao tráfego de veículos rodoviários, no desempenho dos 

pavimentos e pontes. Para este propósito, foi realizada mna revisão dos 

principais conceitos relativos à dinâmica das estmturas, dos veículos 

rodoviários e dos pavimentos, bem como os métodos de simulações dos 

efeitos das cargas dinâmicas sobre os pavimentos. Para avaliar os fatores 

de carga de tráfego, foi utilizado o programa computacional TruckSim, que 

é baseado em modelos matemáticos de veículos e perfil longitudinal dos 

pavimentos. Com base em parâmetros de veículos de carga brasileiros, 

foram realizadas simulações para avaliar os seguintes fatores : tipo de 

veículo, cargas por eixo, velocidade, tipo de suspensão, tipo de eixo e 

condição do pavimentos (inegularidade longitudinal). Também foram 

analisados, comparativamente, os efeitos dos Veículos Combinados 

Longos (VCL's) e dos caminhões convencionais . 
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This work aims lo quanlifY lhe effecls of dynamic /oads, due lo the 

lrqffic of road vehic/es on lhe pe1[ormance o f pavemenl and bridges. !I is 

pe1[ormance a revision of the main concepls related lo the dynamic of 

structures, road vehic/es and pavemenls. The method'l of dynamic load 

simulation and ils effects on pavements are analyzed For lhe evaluation of 

traffic loading factors il is used lhe compu ter program TruckSim, which is 

based on mathematical models of vehic/es and lhe longitudinal profile o f 

pavemenls. Based on Brazilian vehic/e paramelers it is pe1[ormed 

simulations to evaluate lhe .following factors: vehic/e type, axle load, 

velocity, suspension type, axle type and pavement condilions (longitudinal 

roughness). It is also analyzed the relative ejfecl o.f Long Combination 

Vehic/es (LCV'~) and conventionaltmcks. 
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1.1. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

A interação entre os veículos e os pavimentos, bem como a interação 

entre os veículos e as pontes, tem sido objeto de pesquisas em diversas 

instituições em todo o mundo. Trata-se de um asswlto complexo, ainda com 

muitos possíveis caminhos para o apetfeiçoamento das normas técnicas de 

projeto e construção da infra-estmtma rodoviátia a serem investigados. 

A ação provocada pelo tráfego dos veículos nos pavimentos e nas 

pontes, de caráter dinâmico, é influenciada por diversos fatores de tráfego, tais 

como carga por eixo, pressão de enchimento dos pneus, tipo de rodagem, tipo 

de pneu, distribuição da pressão de contato pneu-pavimento, tipo de veículo, 

tipo de suspensão e velocidade dos veículos. Além disso, também é importante 

a condição da superfície de rolamento, particulannente em termos da 

ilTegularidade longitudinal. 

No Brasil ail1da é relativamente pequeno o número de pesqmsas 

visando avaliar os efeitos das cargas dinâmicas do tráfego, sendo, portanto, 

adotados métodos de dimensionamento de pavimentos e pontes que nem 

sempre refletem a realidade operacional brasileira, podendo resultar em obras 

sub ou superdimensionadas. 

A análise dos efeitos dinâmicos dos veículos tem-se baseado em 

métodos teóricos e experimentais. Destacam-se a utilização de equipamentos 

que provocam vibrações estimuladas, medindo-se os resultados por 
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deflectômet:ros dinâmicos, e a análise dinâmica de estmh1ras por modelos 

matemáticos, como o método dos elementos fmitos entre outros que envolvem 

soluções iterativas. 

Embora existam, ahmlmente, diversos métodos experimentais capazes 

de analisar os critérios de projeto quanto aos efeitos dinâmicos provocados 

pelo tráfego dos veículos, o custo relativamente alto destes ainda inviabiliza a 

utilização em projetos convencionais e até mesmo a realização de pesquisas 

análogas no Brasil. 

O advento dos métodos computacionais, mais acessíveis, apresentam-se 

como uma altemativa viável, talvez ímica no curto prazo, para a realização 

desses estudos. Dessa fmma, o desenvolvimento deste trabalho teve como 

fenamenta básica um programa computacional, através do qual as simulações 

de cargas foram realizadas em confonnidade com os padrões técnicos das 

rodovias, pontes e veículos brasileiros. 

Em julho de 1995, o Instituto de Pesquisa em Transpo1tes da 

Universidade de Michigan (UMTRJ - The University of Michigan 

1i·amportation Research lnstitute) concluiu o desenvolvimento da versão 

inicial de um gmpo integrado de fenamentas computacionais para a simulação 

e análise de ações provocadas por veículos de carga, o TruckSim. 

TruckSim é um programa computacional baseado em modelos 

matemáticos de veículos que foram validados mediante comparações com 

outros modelos existentes e com resultados de teste de campo, pe1mitindo a 

análise de vários tipos de veículos, mediante composição de diferentes 

características de sistemas de suspensão, direcionamento, canegamento, eixos 

e pneus, velocidade, aceleração e frenagem. Pode, pmtanto, servir para a 

análise dos esforços dinâmicos resultantes da interação entre os veículos e 

pavimentos brasileiros. 
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Os estudos realizados neste trabalho consistem na revisão bibliográfica 

dos métodos dispmúveis para a simulação dos efeitos dinâmicos dos veículos 

rodoviários sobre pavimentos e pontes, abordando conceitos relacionados à 

dinâmica dos veículos rodoviários, dinâmica das estmturas e a interação 

dinâmica entre os veículos e a via. 

Com a utilização do 1i·uckSim e considerando-se as características dos 

veículos brasileiros e de condição de pavimentos típicas da realidade 

brasileira, são obtidos, por simulação computacional, os efeitos dos seguintes 

fatores: inegularidade longitudinal, carga por eixo, tipo de eixo, peso bruto 

total combinado, tipo de veículo, sistema de suspensão, pressão de enchimento 

dos pneus e velocidade. 

Uma questão muito importante, principalmente no Estado de São Paulo, 

é a análise da compatibilidade dos Veículos Combinados Longos (VCL), 

muito utilizados no transpmte da cana-de-açúcar, com as caractetisticas físicas 

dos pavimentos e pontes brasileiras. Dentre os aspectos a serem estudados, 

deve-se incluir o desgaste provocado aos pavin1entos e pontes pelas quais 

trafegam. Neste trabalho é apresentada mna análise comparativa das cargas 

dinâmicas provocadas pelos VCL' s e os caminhões convencionais que 

trafegam pelas rodovias brasileiras. 

1.2. BREVE HISTÓRICO SOBRE ESTUDOS DE CARGAS DINÂMICAS 

Os diversos fatores que causam a deterioração dos pavimentos foram 

identificados ao longo do tempo pela observação de suas conseqüências nos 

pavimentos construídos. Algumas atitudes foram tomadas tanto para melhorar 

a segurança e o confmto, quanto para aumentar a eficiência do pavimento. No 

século XVII, suspensões de aço foram inicialmente utilizadas em veículos de 

passageiros ( canoças e chanetes ), posterionnente utilizadas também nos 

veículos de carga, que na época eram canoções ou vagões de carga (CEBON, 

1993). O advento da bonacha pennitiu uma melhor aderência entre as rodas e 
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o pavimento, além de amenizar o impacto que havia com as rodas rígidas 

(madeira ou aço). 

Quanto aos pavimentos, os pnmeuos estudos foram realizados por 

Tresaguet, em 1775, e por McAdam em 1820. Porém, Os primeiros métodos 

de dimensionamento de pavimentos só foram elaborados na primeira metade 

do século XX, utilizando-se modelos emphicos. Muitos continuam sendo 

utilizados ainda hoje, ao menos em prute, apesru· das limitações em razão da 

influência de fatores relacionados às solicitações, intempéties, e propriedades 

físicas dos matetiais utihzados nos pavimentos. 

Historicamente, os efeitos dinâmicos dos veículos sobre os pavimentos 

e pontes têm sido levados em consideração através de fatores de impacto pré

estabelecidos em nmmas. Existem, no entanto, divergências entre os 

organismos intemacionais quanto aos valores e critérios utilizados. 

Pru·a as pontes, por exemplo, o Comitê de Cargas e Esforços em Pontes 

da ASCE (American Society o f Civil Engineering-1981) sugere considerações 

de natureza probabilística pru·a o problema do impacto dinâmico, focalizando 

dois aspectos: no primeiro, as pontes são caracterizadas por uma condição 

relativamente incetta de tráfego; o segundo aspecto relata a probabilidade de 

oconer o máximo efeito dinâmico devido a uma vruiação na velocidade do 

veículo. Essas considerações foram incorporadas pelo Código de Pontes de 

Ontário I Canadá (Ontario Bridge Code). 

Já a American Association of State Highways and Transportation 

Officials (AASHTO, 1980) fomece em suas especificações valores tabelados 

para coeficientes de impacto, os quais resultru·run de uma análise por 

elementos finitos desenvolvida por SHORE & RABIZADEH (1974). No 

Brasil tem sido utilizadas as especificações da AASHTO, com um pequeno 

número de pesquisas voltadas pru·a a análise das conseqüências desse 

procedimento. 
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Fatores mais específicos, tais como a pressão de enchimento dos pneus, 

a velocidade dos veículos, os tipos de pneus e outras propriedades dinâmicas 

dos veículos e dos pavimentos, só começaram a ser intensamente estudados a 

partir da década de 70. Antes, porém, o problema de uma carga móvel 

viajando a uma velocidade constante sobre a superficie de um semi-espaço foi 

considerado por SNEDDON ( 1951 ), dando como solução uma integral geral 

para cargas móveis. COLE & HUTH (1958) e BARON et al. (1967) 

consideraram uma carga linear de comprimento finito movendo-se na 

superfície de um semi-espaço. 

Soluções considerando cargas pontuais movendo-se com velocidade 

variável foram estudadas por MILES (1960) e PA YTON (1964). Os resultados 

dessas análises eram dados por integrais que precisavam de uma solução 

numérica para uma camada simples infinita, inviabilizando a aplicação aos 

pavimentos em razão da diferença entTe a rigidez das camadas que o 

constituem (ZAFIR et al, 1994). 

Modificações introduzidas por CHEN (1987) apud ZAFTR et al. 

(1994)1
, apresentaram como solução a utilização de uma camada média, cujo 

modelo foi aplicado em um programa computacional chamado MOVE. 

Recentemente outros pesquisadores têm considerado também as propriedades 

dos mateiiais nos estudos dos pavimentos (SOUZA et al, 1987 e 1988; 

CHATTI et al, 1995; JACOB, 1995; ULLIDTZ, 1994; HSU et ai, 1995). 

Como pode ser observado, as pesquisas têm-se concentrado na análise 

da estmtura do pavimento e dos materiais que o constituem, enquanto os 

efeitos da superfície de rolan1ento (irregulruidade longitudinal) sobre o 

comportamento dinâmico dos veículos têm sido estudados principalmente para 

1 CHEN, S. S.; The Response of Multilayered System to Dynamic Swface Loads; 
PhD Dissertation; Urúversity of Califomia; Bcrkeley, 1987; apud ZAFIR, Z. ; 
SIDDHARTHAN, R.; SEBAAL Y, P. E. ; Dynamic Pavement-Strain Histories 
.from Moving Tra.ffic Load; Joumal of Transportation Engineering, vol. 120, 
No. 5; Reno/NV, 1994. 
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a avaliação da estabilidade e desempenho dos veículos sob diferentes 

condições de pavimentos. 

1.3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

Para a realização dessa pesqmsa, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos: 

• Apresentar os métodos convenctonats e novos métodos 

utilizados por diversos organismos intemacionais na simulação 

das cargas dinâmicas sobre os pavimentos; 

• Avaliar as especificações adotadas pelos organismos rodoviários 

brasileiros para o dimensionamento das pontes, no que se refere à 

consideração dos efeitos dinâmicos provocados pelo tráfego 

rodoviário· ) 

• Efetuar levantamento de dados reats de carga dos veículos 

rodoviários brasileiros (PBTC - Peso Bruto Total Combinado), 

bem como dos demais fatores intervenientes: tipos de veículos, 

carga por eixo, velocidade, pneus, sistema de suspensão e 

inegularidade longitudinal dos pavimentos; 

• Simular os efeitos dos fatores que afetam as cargas dinâmicas 

dos veículos rodoviários sobre os pavimentos e pontes com a 

utilização do programa computacional TruckSim; 

• Analisar os efeitos dos fatores selecionados e, 

comparativamente, das cargas dinâmicas devidas ao tráfego de 

veículos dentro dos limites legais de cargas estáticas, 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito- CONTRAN. 
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• Analisar comparativamente os efeitos provocados pelos 

Veículos Combinados Longos - VCL's e os caminhões 

convencionais, através de simulações realizadas com o TrukSim 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabaU10 apresenta inicialmente, no Capítulo 2, os conceitos 

aplicados à Dinâmica das Estruturas de wn modo geral, cuja teoria também 

setve como base para a modelagem dinâmica dos veículos rodoviários, 

apresentada no Capítulo 3. 

Os pavimentos são apresentados no Capítulo 4, caracterizados 

principalmente, em termos de inegularidade longitudinal, cujos efeitos são 

estudados neste trabaU1o. 

O Capítulo 5 apresenta alguns modelos matemáticos utilizados para 

simular cargas dinâmicas sobre os pavimentos rodoviários. O modelo 

TruckSim, utilizado nesse trabalho, é apresentado de fonna detalhada no 

Capítulo 6. A programação fatorial das simulações, com todos os fatores e 

niveis considerados, é apresentada no Capítulo 7. 

O Capítulo 8 mostra os resultados e a análise das simulações realizadas. 

Finalmente, no Capítulo 9 são apresentadas as conclusões e sugestões para 

tTabalhos futuros. 
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Grande patte dos conceitos estudados neste Capítulo são aplicados não 

apenas à dinâmica das estmturas de obras civis, mas também aos diversos 

sistemas mecânicos sujeitos a movimentação, seja ela periódica ou não, desde 

que seja passível de uma modelagem matemática demonstrável ou, no 

mínimo, comparável com dados reais de simulações de campo. 

2.1. SISTEMAS DINÂMICOS 

Na natmeza o compmtamento de todo objeto real, ou estmtura física, se 

processa de forma dinâmica quando considerado não isoladamente. Entretanto, 

a ÜTegularidade da oconência das interações dinâmicas e a grande 

vatiabilidade de intensidade das ações resultantes dessas interações (entre 

estmturas físicas) fazem com que, na maioria das vezes, se considere um 

sistema estático. Nesse caso, apenas as massas e propriedades de resistência 

dos materiais são consideradas. Contudo, em alguns casos, a intensidade dos 

efeitos dinâmicos é significativa, de tal modo que wna detetminação mais 

precisa do compmtamento das estmturas se faz necessária, tanto próxima da 

real quanto possível. 

2.1.1. Análise Dinâmica 

De um modo geral, a ru1álise dinâmica deve ser feita quando ocone 

pelo menos uma das duas situações: 

a) Quando as forças de inércia, ou (m. x, onde m = massa e x = 

aceleração), alteram significativamente o equilíbrio da estrutura; 
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b) Quando os movimentos causam desconfmio aos usuários (acima de 

certos níveis); 

2.1.2. Etapas da Análise Dinâmica 

Segundo LAIER ( 1998), a análise dinâmica de uma estrutma consta das 

seguintes etapas: 

a) Definição da Solicitação: Magnitude (P) e variação no espaço e no 

tempo P(x,t); 

b) Modelagem da Estmtura: Modelo teórico de compmtamento; 

c) Aplicação da Temia das Vibrações: Técnicas de integração da equação 

de movimento da estmtura. 

2.1.3. Objetivos da Análise Dinâmica 

Segundo LAIER ( 1998), a análise dinâmica de uma estmtura tem por 

objetivos detemünal': 

a) Deslocamentos: Limitações de Projeto; 

b) Velocidades e acelerações: Conforto dos usuários; 

c) Esforços in temos: Resistência; 

d) Tensões e Defom1ações: Fadiga do material que compõe a estmtura. 

2.2. TEORIA DAS VIBRAÇÕES 

2.2.1. Definições 

Para melhor compreensão da Teoria das Vibrações, é necessário 

conhecer as seguintes defmições, apresentadas por THOMSON ( 1978): 

• Vibração: Refere-se a movimentos oscilatórios de corpos às forças que 

lhes são associadas. Todos os corpos dotados de massa e elasticidade 

são capazes de vibração. 
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• Vibração Livre: Acontece quando um sistema oscila sob a ação de 

forças que ll1e são inerentes e na ausência da ação de qualquer força 

extema. Neste caso, o sistema poderá vibrar em uma ou mais das suas 

freqüências naturais, que são peculiares ao sistema dinâmico 

estabelecido pela distribuição de sua massa (m) e rigidez (k). 

• Vibração Forçada: Quando ela ocone sob a excitação de forças 

extemas. Quando a excitação é oscilatória, o sistema é obtigado a 

vibrar na freqüência da excitação. 

• Graus de Liberdade: Refere-se ao número de coordenadas 

independentes requerido para a descrição do movimento de um 

sistema. 

E outras definições: 

• Freqüência Natural: Freqüência (con) de oscilação de mn sistema. 

• Sistema Massa-Mola: Sistema oscilatório composto por objeto de 

massa (m) e uma mola de massa desprezível e constante de ligidez (k), 

cuja força (F), mediante um deslocamento (X) em relação à sua posição 

inicial (x0) , pode ser expressa pela Lei de Hooke: 

F=k.x (2.1) 

m --- r-- -r--. ................... : l Xo X 

·---~----- --. .................... 
Figura 2.1 - Sistema Massa-Mo/a 
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2.2.2. Sistemas com Um Grau de Liberdade 

Os sistemas com um grau de liberdade podem ser representados da 

seguinte forma: 

.._m--+---- - -___.-- -1- Xo 

P(t) 

Figura 2.2 - Sistema com Um Grau de Liberdade 

Onde: 

m -+ massa do sistema; 

k -+ constante da mola; 

c -+constante de ammtecimento. 

Observa-se na Figura 2.2 que o deslocamento ocone apenas na direção 

x, ou seja, apenas em uma direção. De acordo com a definição dada no item 

2.2.1 , esse sistema conesponde a apenas wn grau de liberdade. 

Tomando-se por base o sistema massa-mola, a força da mola (Equação 

2.1) tem sentido contrário ao movimento da massa (m). Portanto, de acordo 

com o referencial (Xo) da Figura 2.1, a força da mola no sistema será -kx. 

A força de amortecimento atua apenas quando a massa se move, sendo 

dx · · I ' I ·d d d. -expressa por c dt ou ex , pmtanto, proporciOna a ve oc1 a e e na 1reçao 

oposta (-ex) a esta (HARTOG, 1972). 
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Aplicando-se ao sistema (Figma 2.2) a Segunda Lei de Newton, pela 

qual a soma das forças (F) aplicadas em um corpo é igual ao produto entre a 

massa (m) e a aceleração (x) , tem-se: 

~F- d2x .. kx . P( ) 
LJ = m - = mx =- -ex + t de (2.2) 

A equação do movimento de mn sistema com um grau de liberdade é 

dada por: 

mx + ex + kx = P(t) (2.3) 

Onde: 

mx -+ força de inércia; 

ex -+ força de amortecimento; 

kx -+ força da mola ou rigidez; 

P(t) -+ força externa. 

Quando se estuda o compmiamento dinâmico de qualquer estrutma, 

algumas propriedades são comuns. Desse modo, uma modelagem básica única 

serve como ponto de partida para a elaboração de um modelo matemático 

capaz de prever o compmiamento da esb·utura quando solicitada 

dinanticamente. Esse modelo básico tem como ponto de partida a Equação 2. 3, 

com ajustes específicos no que se refere às propriedades físicas e demais 

fatores envolvidos, inclusive a forma de vibração e método de integração mais 

conveniente para cada equação de movimento da estrutura. 

Note-se que a Equação 2.3 refere-se a um sistema com um grau de 

liberdade sujeito a vibração forçada. Para um sistema com um grau de 

liberdade sujeito a vibração livre (P(t) = 0), a equação reduz-se a: 

(2.4) 
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2.2.3. Sistemas com Dois Graus de Liberdade 

A seguir, exemplos de sistemas com dois graus de liberdade: 

.-.x 

Figura 2. 3 - Exemplos de Sistemas com Dois Graus de Liberdade 

A Equação do movimento de sistemas com dois graus de liberdade tem 

por base a Equação 2. 3, sendo composta pelos elementos das matrizes de 

massa, ammiecimento e rigidez, e os elementos dos vetores aceleração, 

velocidade e força extema. A mesma pode ser expressa da seguinte forma: 

[m] ~}+[c]~}+ [kkx} = f(t)} (2.5) 

2.2.4. Sistemas com n Graus de Liberdade 

Sistemas com n graus de liberdade são modelados confonne a Equação 

2.5, no entanto, quanto maior o valor de n mais complexo será o sistema e 

maior será o esforço computacional para resolvê-lo. Para evitar enos ou 

incompatibilidades entre os resultados práticos (reais) e os previstos pelos 

algoritmos computacionais, deve-se conhecer em detalhas o modelo que será 

utilizado e suas limitações. 
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Os pavimentos são constmídos, sobretudo para suportar as solicitações 

dos veículos dmante um detenninado período de tempo. Pmtanto, a inclusão 

das propriedades dinâmicas destes no eshtdo do compmtamento dinânúco das 

esh11turas dos pavimentos e pontes é fator detenninante para uma melhor 

representação da realidade . 

Os conceitos de dinâmica das eshlthuas, mostrados no Capítulo 2, são 

aqui aplicados para a modelagem matemática dos veículos, sendo também 

apresentados os tipos de movimentos a que está sujeito uma estrutura 

dinâmica espacial. 

A análise do compmtamento dinânúco dos veículos rodoviários leva 

em consideração diversos fatores, tais como: geomeh·ia do veículo e 

posicionamento do cenh·o de gravidade, movimento das rodas, forças de 

resistências ao movimento, comportamento na frenagem e na realização de 

cmvas, estabilidade e desempenho, controle direcional, dentre outros fatores. 

Entretanto, apenas patte destes fatores está diretamente relacionada à dinâmica 

dos pavimentos, objeto deste estudo, os quais são descritos neste Capítulo. 

3.1. MODELO MATEMÁTICO DE VEÍCULO 

Vistos os conceitos de Dinâmica da Estmturas, mostrados no Capítulo 

2, toma-se mais fácil a compreensão dos modelos dinânúcos de veículos 

considerados em simulações. A figura 3.1 mostra o esquema idealizado do 
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automóvel convencional, com um etxo dianteiro, um eiXo traseiro e 

absorvedores de choque. 

Corpo 

Figura 3.1 - Esquema Idealizado do Automóvel Convencional (Adaptado de 
HARTOG, 1972). 

Um automóvel de projeto convencional (Figura 3.1), com suas molas e 

pneus, é um sistema oscilatório complexo, visto que uma composição básica 

do mesmo pode ser descrita por três massas distintas ( c01po, eixo dianteiro e 

eixo traseiro) e oito molas distintas (quatro molas e quatro pneus). 

Segundo HAR TOG ( 1972), mn corpo sólido livre no espaço tem seis 

graus de liberdade: ele pode oscilar para cima e para baixo, para os lados e 

para frente e para trás (três translações: x, y, z, confonne figura 3.2); e ainda 

mais, pode ter tTês rotações, conhecidas por: 

• Balanço: em tomo do eixo longitudinal (x); 

• AJfagem: em tomo do eixo lateral (y); 

• Aproamento: direcionamento em tomo do eixo vertical (z) . 

• 

I 
I 

.. z 

Figura 3.2 - Cmpo Sólido Livre no Espaço. 
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Como o automóvel mostrado na figura 3.1 tem três corpos, confonne 

mencionado, ele tem na realidade 18 (dezoito) graus de liberdade. Enh-etanto, 

segw1do HARTOG (1972), boa prute dos movimentos possíveis não têm 

impmtância, sendo mais impmtantes os seguintes movimentos: 

a) De freqüência natmal (ron) ligeiramente menores que 1 Hz: 

• Oscilação vettical do corpo com os eixos praticamente 

estacionários; 

• Arfagem do corpo com os eixos aproximadamente estacionários; 

b) De freqüência natural ( ron) enh·e 6 e 8 Hz: 

• Oscilação vettical de cada eixo sobre a elasticidade do pneu, 

com o chassi praticamente imperturbável; 

• Balanço dos eixos com pequeno movimento do corpo. 

Pru·a o caso de veículos com suspensão "ativa", as freqüências naturais 

são, nestes casos, mais baixas. 

Os modelos mais recentes de veículos levam em consideração 

esquemas mais complexos ainda. Em virtude da maior facilidade de se 

trabalhar com métodos computacionais, os modelos atuais levam em 

consideração a influência de peças rotativas, diferentes tipos de suspensões e 

pneus, enh·e outros fatores. A figura 3.3 mosh·a um modelo matemático de um 

caminhão semi-reboque com 42 graus de liberdade. 

Figura 3. 3 -Modelo de um Veículo Semi-reboque (adaptado de UMTIU, 
1993). 
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3.2. SISTEMA DE REFERÊNCIA - CENTRO DE GRAVIDADE 

O posicionamento do Centro de gravidade (CG) dos veículos é de 

grande impmtância na obtenção de suas características de desempenho e 

estabilidade. A determinação do CG é fundamental, também, para uma 

adequada distribuição das cargas efetivamente atuantes nos eixos dos veículos, 

fator preponderante nos eshtdos do compmtamento dos pavimentos 

(CANALE, 1989; GILLESPIE, 1992). 

O sistema de referência Oxyz normalmente adotado para todos os tipos 

de veículos tem origem no próprio CG. O método mais utilizado para a 

detenninação do CG em um veículo rodoviário baseia-se na detenninação da 

carga por eixo e por roda, fazendo-se em seguida, o equilíbrio de torques 

(momentos) em relação a diferentes pontos de referência conhecidos . 

Wf L f L r Wr 

L 
z 

Figura 3.4 - Posicionamento do CG na Direção Longitudinal. 

Na figura 3.4, fazendo-se o somatório das forças em z, têm-se: 

W=Wf+Wr (3.1) 

Fazendo-se o somatório dos momentos em tomo dos pontos de 

aplicação de Wt e Wr, respectivamente, resulta: 

(3.2) 
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onde: 

L 
_ Wt.L 

r- w 

W -+peso total do veículo~ 

Wt -+ peso nas rodas dianteiras~ 

Wr -+ peso nas rodas traseiras~ 

Lt -+ distância entre o eixo dianteiro e o CG~ 

Lr -+ distância entre o eixo traseiro e o CG~ 

L -+ distância entre os eixos traseiro e dianteiro~ 

Figura 3.5 - Posicionamento do CG na Direção Transversal. 

Na figura 3.5, fazendo-se o somatório das forças em z, têm-se: 

18 

(3.3) 

(3.4) 

Fazendo-se o somatório dos momentos em tomo dos pontos de 

aplicação de W1 e W2, respectivamente, resulta: 
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(3.5) 

S 
W1.S 

2=--w (3.6) 

onde: 

8 -+ bitola (distância entre rodas); 

8 1 -+ distância das rodas laterais esquerdas ao CG; 

8 2 -+ distância das rodas laterais direitas ao CG; 

W -+ peso total do veículo; 

w1 -+ peso nas rodas laterais esquerdas; 

w2 -+ peso nas rodas laterais direitas; 

Na posição vertical o CG pode ser detemrinado inclinando-se o veículo 

em tomo do eixo Y em um ângulo conhecido, medindo-se o peso Wf. Faz-se 

em seguida o equilíbrio de torques em relação aos eixos das rodas. 

Para os veículos canegados o procedimento é similar, levando-se em 

consideração, além das cargas medidas nos eixos/rodas, o posicionamento e 

peso dos objetos transpmtados. Vale aqui ressaltar que a variação do 

posicionamento do CG, para os caminhões, é bastante sigtúficativa e depende 

diretamente do posicionamento da carga. 

Nonnalmente os fabricantes fomecem o peso e posicionamento do CG 

do veículo vazio ou em ordem de marcha (veículo + motmista), além do peso 

máximo admitido para o veículo carTegado. Por este motivo não se estuda uma 

função posição do CG mas a função região de variação da posição do CG 

(área sombreada da Figma 3.6), limitada pelo peso do veículo vazio (ou em 

ordem de marcha) e pelo peso total máximo. Mesmo na condição de peso 

total máximo, existem várias posições para o CG. 
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Os veículos de passeio possuem um pequena variação de posição do 

CG, resultando em uma menor área no gráfico (fechamento e encmtamento da 

área sombreada). 

Lugar Geométrico do CG com Lugar Geométrico do CG com 
peso máximo no eixo dianteiro peso máximo no eixo traseiro 

CARGA 

Peso Total 
Máximo 

Lugar Geométrico do CG com 
carga só na cabina 

Peso em ordem 
de marcha 

Lt,mln 

~I 

Lugar Geométrico do CG com 
carga só na carroceria 

L,: Distância longitudinal do CG ao 
centro da roda dianteira 

Figura 3. 6 - Função Região de Variação da Posição do CG. 

As maiores dificuldades de obtenção da fimção região de variação da 

posição do CG referem-se aos veículos do tipo semi-reboque, que geralmente 

são de fabricantes diferentes (caminhão e reboque). Tal fato dificulta a 

obtenção das medidas de posição do CG para os diferentes canegamentos, em 

razão das diferentes dimensões e quantidade de eixos. 

3.3. DINÂMICA DA FRENAGEM E DA ACELERAÇÃO 

A preocupação ftmdamental que normalmente se tem em relação à 

frenagem refere-se à eficiência do sistema quando solicitado. Entretanto, para 

a estmtura dos pavimentos, é conveniente avaliar as solicitações dinâmicas 

deconentes do compmtamento do veículo dmante a frenagem em algm1s 

pontos localizados. A frenagem e a aceleração do veículo para retomada de 

velocidade são freqüentes, por exemplo, nas áreas adjacentes às pontes, 
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lombadas (obstáculos), ou ainda onde há necessidade de parada obrigatória 

(interseções e pontos de paradas de ônibus, por exemplo). 

A Figura 3. 7 mostra todas as forças que agem no veículo durante uma 

frenagem: 

Figura 3. 7 - Forças que Atuam no Veículo Durante a Frenagem (Adaptado de 
CANALE, 1989). 

Essas forças podem ser determinadas pelas fótmulas apresentadas por 

CANALE (1989). São elas: 

• F orças de frenagem (Bt e Br) nas rodas dianteiras e traseiJas, 

respectivamente: dependem da força de compressão das 

pastilhas, do coeficiente de atrito das superfícies e do raio efetivo 

da força de frenagem no disco; 

• Resistência de rampa (R9): depende do peso total do veículo e do 

ângulo de inclinação da pista de rolamento, que será positivo 

quando o veículo desce a rampa e negativo quando sobe; 
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• Resistência de Rolamento (Rr): dada pela soma das resistências 

(Rt e Rr) nas rodas dianteiras e h·aseira, respectivamente. Ela 

depende basicamente do peso total do veículo e do coeficiente de 

resistência ao rolamento; 

• Resistência do ar (Ra): exerce pouca influência na frenagem de 

veículos h·adicionais, sendo considerada apenas para os veículos 

que operam a grandes velocidades; 

• Força devido à inércia do veículo (Ri): depende da massa do 

veículo (m) e da desaceleração do veículo na frenagem (b); ouh·o 

efeito da inércia é o momento de inércia (Mi) das partes rotativas 

do veículo no eixo das rodas; 

• Resistência da transmissão (Mt): é o torque necessário para 

vencer os ah·itos das engrenagens, mancats, juntas e 

movimentação de óleo. Comparada com as outras forças de 

frenagem, ela pode ser desprezada; 

• Resistência do motor (Mdb): é o torque de frenagem proveniente 

do motor, também conhecido por "freio-motor", que depende da 

velocidade do veículo em cada instante e da marcha engrenada; 

• Peso dinâmico (Wb): Durante a frenagem, o "peso" nas rodas 

djanteiras toma-se maior que nas rodas traseiras, por efeito da 

inércia. Esta dish·ibuição dinâmica do peso têm influência básica 

nos limites de desempenho da frenagem e na distribuição ótima 

das forças de frenagem nas rodas dianteiras e traseiras. Sob o 

ponto de vista da infra-eshutura dos transportes, vale observar a 

carga que o eixo dianteiro exercerá sobre o pavimento, visto que 

ocone uma sobrecarga no mesmo e um alivio no eixo traseiro do 

veículo. 
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Os pesos dinâmicos, ainda tendo por base o apresentado por CANALE 

(1989), podem ser determinados fazendo-se o somatório dos torques em tomo 

dos pontos "A" e "B" da figma 3.7: 

onde: 

Wbt -+ Peso dinâmico nas rodas dianteiras; 

Wbr -+ Peso dinâmico nas rodas traseiras; 

H -+ Altma do centro de gravidade; 

Ha -+ Altura do ponto de aplicação da resistência do ar; 

Ra -+ Resistência do ar; 

8 -+ Ângulo de inclinação do pavimento (rampa); 

m -+ Massa do veículo; 

b -+ Desaceleração do veículo na frenagem; 

Fazendo o somatório das forças na direção paralela ao solo, tem-se: 

m.b- Ra + W .Sen 8 = 8 + f.W (3.9) 

onde: 

8 -+Força de Frenagem; 

f -+ Coeficiente de resistência ao rolamento; 
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Assumindo a simplificação H = Ha e aplicando 3.9 em 3.7 e 3.8, 

tem-se: 

Wbr =~.(Lt.W - H.(B+f.W))= Lt.W- H.(B+f.W) 
L L L 

(3.1 O) 

(3.11) 

Das Equações 3.2 e 3.3 e designando a transferência do peso dinâmico 

durante a frenagem por /1Wb, tem-se: 

(3.12) 

(3.13) 

Conforme observado, este efeito gera wna sobrecaTga no eixo dianteiro 

e, portanto, no pavimento, sendo mais significativos para os veículos de carga, 

visto que os mesmos tem um peso total muito maior que os veículos de 

passeio. Uma pequena vatiação no peso dinâmjco dos caminhões pode resultar 

em uma grande sobrecarga nos pavimentos. 

As Equações 3.7 a 3.13 refletem apenas um modelo simplificado para 

veículos com dois eixos. Para os caminltões com mais eixos o cálculo é um 

pouco mais complexo, mas o procedimento é similar. Neste caso deve-se 

quantificar 1'1Wb(i) atuante no eixo i (Figura 3.8), o que pode ser feito através 

de medições práticas ou com o auxílio de modelos matemáticos em 

simulações no computador. 
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Figura 3.8 - Pesos Atuantes nos Eixos de um Caminhão Semi-Reboque. 

OutTa fonnulação foi apresentada por PACEJKA et ai. (1987), que 

observaram que a força de frenagem exercida sobre o pavimento obedecia 

aproximadamente uma fimção seno do ângulo de esconegamento da roda. 

Essa "função inicial" foi comparada com dados medidos em campo através de 

um reboque (test trailer), construído pela VOLVO Car C01p. especialmente 

para a realização de testes nas condições de Steady-State(l), sendo realizados 

ajustes nos fatores envolvidos na função para adequá-la aos dados obtidos nos 

testes de campo. 

O compmiamento do veículo durante a retomada de velocidade é 

menos significativo que na frenagem e os pesos dinâmicos têm 

compmiamento oposto (alívio no eixo dianteiro e sobrecarga no eixo traseiro), 

visto que se trata de uma aceleração e não desaceleração, como ocone na 

frenagem. 

Além da força de frenagem, a fonnulação apresentada por P ACEJKA 

et. ai. ( 1987) também é capaz de determinar a força lateral do pneu em uma 

<•> As condições de Steady-State consideram a variação da aceleração nula 

( !~ =o} ( !~ = constante} ou seja, devido à pequena magnitude das acelerações, adota-se 

equações diferenciais lineares na modelagem dinâmica do veículo, adotando-se coeficientes 
de segurança para os transitórios (perturbações). 
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curva e também prever esses esforços quando os mesmos oconem de forma 

combinada. 

3.4. COMPORTAMENTO DINÂMICO DOS VEÍCULOS NAS CURVAS 

O movimento das rodas exerce pouca influência sobre o 

comportamento dos pavimentos em tennos de cargas dinâmicas, 

representando, entretanto, um fator importante no estudo da estabilidade dos 

veículos. 

O movimento do veículo na realização de uma curva, descrito por 

HARTOG (1972) como "aproamento ou direcionamento em tomo do eixo 

vertical", produz um esforço lateral significativo quando realizado por 

veículos pesados. Tal fato pode ser obsetvado nas rotatórias, onde nota-se, em 

grande prute dos casos, a oconência de conugação do pavimento. 

Quando o veículo está andando em uma curva, a interação dinâmica 

pneu-pavimento pode ser defmida não apenas por esforços longitudinais 

(direção x), mas sim por componentes de esforços longitudinais e laterais, nas 

direções x e y, respectivamente. 

Este compmtamento pode ser estudado tanto pela realização de testes 

práticos com caminhões quru1to pela utilização de modelos matemáticos que 

fomeçam os esforços atuantes no pavimento. Conforme descrito no item 3.3, 

P ACEJKA et al ( 1987) apresentam uma formulação capaz de prever a força 

lateral exercida pelos pneus no pavimento, na realização de uma cmva. Foi 

ainda estudado o comportamento dos esforços quando há a combinação da 

frenagem e realização de uma curva. Entretanto, para esse caso a modelagem 

matemática mostra-se bastante complexa devido ao grande número de 

variáveis envolvidas e apresenta imprecisão. 

Alguns resultados obtidos por P ACEJKA et ai. (1987) podem ser 

melhor observados na Tabela 3.1 para a força lateral máxima (Fy,máx), 
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considerando-se um de ângulo de esconegamento ( \jJ) de 1 oo (Figura 3. 9) 

mediante uma força vertical (F z) aplicada. 

F: força centrífuga 

S: força lateral de reação do pneumático. 

Q: componente de S na direção do centro 
da curva. 

B: força adicional de resistência ao 
movimento. 

I 
\ . 
' d1reção de 
\rolamento 

I 
I 

Figura 3.9 - Roda do Veículo em uma Curva Horizontal (Adaptado de 
CANALE, 1989) 

Tabela 3.1- Força Lateral Máxima do Pneu de um Veículo em uma 
Curva Horizontal (PACEJKA et ai., 1987) • 

l'l'~it~~;~~:~t~~~~~,' it,itittr~~~~l~i!~~~~~~~~,~ 
::::::::;:::::::::::::::::::.::::::::: : : : . : :::::::::::::::::;: .. ::.:;::::;;;;: .. ::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::: 

6.900 8.000 

5.600 6.000 
3.800 4.000 
2.000 2.000 

Como pode ser observado na Tabela 3.1, para essa condição específica, 

os esforços tangenciais (laterais) nos pavimentos são significativos, de tal 

modo que devem ser melhor estudados, a fim de se prever e evitaT defeitos do 

tipo "conugação", comuns nas cmvas horizontais de pequenos raios. 

As fónnulas apresentadas por P ACEJKA et al. ( 1987) não levam em 

consideração o veículo como um todo, elas referem-se apenas a mn modelo de 

pneu, sobre o qual uma força vertical é aplicada. Portanto, as mesmas 

representam apenas um modelo simplificado, eficiente para o estudo do 

compmtamento do pneu, servindo como fenamenta auxiliar no estudo da 

dinâmica dos veículos rodoviários. 
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Este capítulo mostra, de fom1a objetiva, os modelos matemáticos de 

pavimentos que podem ser aplicados nas simulações, sem levar em conta, no 

entanto, as propriedades dos materiais que os compõem. Mostra ainda como o 

perfil do pavimento é considerado na grande maioria dos modelos de 

simulações, inclusive no TruckSim. A interação dinâmjca entre o veículo e o 

pavimento é apresentada considerando-se também os fatores de tTáfego que 

influenciam no compmtamento dinâmico dos pavimentos. 

4.1. MODELOS MATEMÁTICOS DE PAVIMENTOS 

Algumas prop1iedades e conceitos de dinâmica das estmturas são, 

também, aplicáveis aos pavimentos rodoviátios. Entretanto, as equações do 

movimento das estmturas de pavimentos consideram, além do fator tempo (t), 

o fator espaço (z). Nesse caso, a Equação 2. 3, resulta em: 

mx (t,z) +ex (t,z) + kx (t,z) = P(t, z) (4.1) 

Embora os pavimentos apresentem propriedades visco-elásticas, as 

análises têm-se limjtado, na maioria das vezes, à utilização de modelos 

elástico-lineares e não-lineares. Embora os conceitos da teoria das vibrações 

pennitam tecer algumas considerações quanto aos modelos visco-elásticos, os 

mesmos não tem sido considerados nas. Tal fato deve-se às dificuldades de se 

obter, na prática, dados para as simulações, sendo ainda limjtada a aplicação 

dessa temia para os modelos visco-elásticos. 
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4.2. PERFIL DO PAVIMENTO: IRREGULARIDADE LONGITUDINAL 

De acordo com a definição (E867) da ASTM (American Society of 

Testing and Materiais) apud SA YERS & KARAMIHAS (1997)2
, a 

inegularidade longitudinal pode ser definida como sendo desvios da superfície 

de wn pavimento, em relação a wna superfície de referência plana petfeita, 

com dimensões caractelisticas de modo a afetar a dinâmica do veículo, a 

qualidade de rolamento, as cargas dinâmicas e a drenagem da via. 

Inegularidade é o desvio de pontos da superfície do pavimento de uma 

rodovia em relação a um plano de referência. Ela afeta a dinâmica e qualidade 

de rolamento de veículos e as ações de cargas dinâmicas transmitidas à via, 

podendo gerar aceleração vertical e lateral, sendo a aceleração vertical o 

principal fator que afeta a sensação de conf01to dos motoristas e passageiros. 

Muitos modelos de simulações de veículos consideram-no trafegando 

sobre uma superfície petfeitamente plana, o que não ocone na realidade. 

Outros, no entanto, consideram um perfil lúpotético inegular ou, ainda, 

petmitem a entrada de dados reais medidos em campo com a utilização de 

equipamentos apropriados. 

O perfil de um pavimento (Figma 4.1) é representado por dimensões 

horizontais e verticais relativas a um referencial adotado, que podem ser 

obtidas com diferentes equipamentos. SA YERS & KARAMIHAS (1997) 

comentam sobre os perfilômetros, que trabalham combinando três medidas: 

(1) wna elevação de referência; (2) uma altura relativa ao referencial; e (3) 

distância longitudinal. Essas três medidas são combinadas de diferentes 

fonnas, de acordo com o projeto do perfilômetro. 

2 ASTM - American Society o f Testing and Materiais (E867), 1996; apud SA YERS, M. 
W.; KARAMll-IAS, S. M. ; The Little Book of Profiling - Basic lnformation abotlf 
Measuring and Interpreting Road Proji/es; UMTRI - The University of Michigan 
Transportation Research Institute; Atm Arbor/MI, 1997. 
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Figura 4.1- PeJ:fi/ de um Pavimento (Adaptado de SAYERS & KARAMIHAS, 
1997). 

A inegularidade longitudinal pode ser identificada por diferentes 

fmmas de medidas: medidas diretas ou indiretas do perfil do pavimento, 

medidas baseadas na reação do veículo ou por medidas com laser. As medidas 

diretas podem ser obtidas com a utilização de equipamentos simples, como o 

conjunto "nível e mira'' (figura 4.2). 

( 1) 

Elevaçao de referência= Altura do instrumento 

(3) 

(2) 
Altura relativa ao 
ponto de referência 

Distância longitudinal 
medida com trena ou laser 

Ponto de Referência 
longi tu di na I 

Figura 4.2 - Equipamento Tipo "Nível e Mira" (Adaptado de SAYERS & 
KARAMIHAS, 1997). 
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As medidas indiretas são obtidas com equipamentos tipo perfilômetros, 

como o perfilômetro MERLIN (Machine for Evaluating Roughness Using 

Low Cosi lnstmmentation). As medidas baseadas na reação do veículo são 

obtidas com equipamentos tipo resposta: Maysmeter, Bump lntegrator (BI), 

Rugosímetro BPR ou Integrador IPR/USP. Também existem perfilômetros 

que operam a altas velocidades, efetuando medidas com a utilização de raio 

laser. 

Índice de Irregularidade Internacional (IRI) 

O IRI (International Roughness Jndex) é um índice estatístico que 

mede, em metros por quilômetro (m/km) ou polegadas por milha (in/mi), a 

inegularidade do pavimento em relação ao perfil longitudinal do mesmo, com 

a utilização dos equipamentos apropriados anteriormente descritos. 

Segundo SAYERS & KARAMIHAS (1997), várias experiências de 

medidas do IRI foram compartilhadas entre o Road Projiler User Group 

(RPUG), a Federal Highway Administration (FHW A), o Highway 

Pelformance Monitoring System (HPMS) e usuários de perfilômetros. Como 

resultado, verificou-se que as medidas do IRl de diferentes regiões são 

amplamente compatíveis. Até mesmo medidas de diferentes países podem ser 

comparadas diretamente. 

Os equipamentos de medida direta, como o "túvel e mira" (Figura 4.2), 

fomecem as medidas reais do perfil do pavimento, enquanto os equipamentos 

do tipo resposta necessitam de transformações matemáticas, geralmente com a 

utilização de algoritmos computacionais, para detenn.inar o valor do IRI como 

uma função do perfil do pavimento. 

A Figura 4.3 mostra o modelo físico "quruto de carro" (Quarter Car), 

considerado nos métodos computacionais que utilizam dados de equipamentos 

do tipo resposta. 
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~IRI 

ALGORITMO COMPUTACIONAL 

Figura 4.3 - Esquema para a Determinação do IR! por Equipamentos do Tipo 
Resposta- Quarto de Carro (adaptado de SAYERS & KARAMIHAS, 1997). 

Algumas considerações acerca do IRI foram feitas por SA YERS 

(1995): 

• O IRI descreve as inegularidades do perfil que causam vibrações 

nos veículos; 

• O IRl pode ser utilizado como parâmetro em fimções que fomeçam 

como resposta as medidas do perfil do pavimento, a aceleração 

vettical sentida pelo passageiro (qualidade de rolamento) e as 

cargas nos pneus (controle do veículo e segurança); 

• O IRl é influenciado por comprimentos de onda na faixa de 1,2 a 

30 metros; 

• A escala IRl é linearmente proporcional à i.negularidade do 

pavimento; 

• O lRI foi o pnmeuo índice de irregularidade representativo e 

estável com o tempo; 

• O IRl é ligorosamente definido como uma "h·rutsformação 

matemática" de run perfil real de pavimento. 
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Segundo QUEIRÓZ (1993), os valores típicos do IRI são: 

• 1,5 a 2,5 m/km : pavimentos em excelente condição; 

• > 12 m/km : pavimentos em péssimas condições. 

OutTas escalas têm sido usadas para representar a inegularidade 

longitudinal, com destaque para o QI (Quarter-car lndex), expresso em 

contagens/ quilômetTo e que foi muito utilizado quando da PICR - Pesquisa de 

Intenelacionamento dos Custos Rodoviários (QUEIRÓZ, 1993). Uma 

representação aproximada do QI em função do IRl é dada por: 

Ql = 13. IRI (4.2) 

A condição do pavimento em função do QI tem sido considerada da 

seguinte forma (QUEIRÓZ, 1993): 

15 < QI < 30 excelente 

30 ~ QI < 45 boa 

45 ~ QI < 60 regular 

60 ~ QI < 75 má 

QI ~ 75 péssima. 

Essa mesma noção de condições do pavimento, para o caso do IRI, 

pode ser observada na Figura 4.4, que mostra faixas do IRI representadas por 

diferentes classes de rodovias, identificando as velocidades normalmente 

utilizadas e cru·actetísticas dos pavimentos. 
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Figura 4. 4- Faixas de IR! Representadas por Diferentes Classes de Rodovias 
(Adaptado de SAYERS & KARAMIHAS, 1997). 

Estudos realizados por BOTTURA et al. ( 1996) mostraram o estado 

geral da inegularidade longitudinal da malha rodoviária do Estado de São 

Paulo, resumidos na Tabela 4.1. De acordo com esses valores, a malha 

rodoviária paulista, com extensão aproximada de 16.000 km, apresentou cerca 

de 85% de sua extensão com inegularidade menor que 39 

contagens/quilômet:ro. 

Tabela 4.1- Estado Geral da Irregularidade Longitudinal da Malha 
Rodoviária do Estado de São Paulo (BOTTURA et ai., 1996). 

IRI ... QI ·.·.·····. Porcenta2em da extensão Total .... 
Oa1 O a 13 2,63 
I a 2 13 a 26 50,79 
2a3 26 a 39 31,10 
3a4 39 a 52 9,77 
4a5 52 a 65 3,44 
5a6 65 a 78 1,30 
6a7 78 a 91 0,53 
7a8 91 a 104 0,21 
8a9 104 a 117 0,11 
9 a 10 117 a 130 0,07 
> 10 > 130 0,05 

Total: 100,00 
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A Figura 4.5 mostra esses valores do IRl na forma gráfica, sendo 

expressas a porcentagem da extensão total e porcentagem acumulada. 

c:::J% da extensão total --<>- % acumulada 

100 A 

90 ~ 
_f! 

80 
'"(;" L ~ 70 

~ 60 !.o. .... i. <o~~ o 
·~ 50 -
c I 

s 40 r::,, -"'~ 
Ji I 111 

'!>"' 
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I lU' 
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~ 10 ,:: ·~~'? tt· ...:' ~ 
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IRI (m/km) 

Figura 4.5 - Valores de JJU da Malha Rodoviária do Estado de São Paulo, 
segundo BOITURA et. a/. (1996). 

Nota-se, a partir da Figura 4.5, que cerca de 98% dos pavimentos 

paulistas estavam, na ocasião da realização da coleta dos dados, com o IRI 

entre O e 5, ou seja, em condições excelentes a regulares. Qualitativamente, 

tem-se a impressão que a malha rodoviária do Estado de São Paulo apresenta, 

na realidade, condições piores que as apresentadas por BOTTURA et. ai. 

(1996). Tal impressão é conoborada pelos valores obtidos por MARTINS 

(1996), Figura 4.6, em uma impmiante rodovia que interliga o interior do 

Estado de São Paulo à Capital, passando por São Carlos, a rodovia 

Washington Luiz (SP-310). 



i ) 

8 

7 "<t ,.... 
6 lO - ~ 

E 5 N 
~~;r:~ 

.li~:: 
:-:-:-: 

00 -:·:·: - :;:;::: 
E 4 

ct) :~:::: 

~~~~ - r;:;; ;-:·:·: 

~ 

~1 
-:·:-;. 

3 :;:;:~ 

]~~ ....... 
:-:-:-: 

2 -:-:·:-
:;~::: 

~~1 
1 -I~ 

... 
~ -:-:·:-

o .-:-:-: i, ~I~~ ·:-:-:-

"<t 
lO 

lO 
r.!!' 

~~I~ 
~:::·!1 
:-:-:-: 1-

~1~I 
.,. 

T 
·•.· 

I 
: 

;>! :~ ;: , . 
·f ;; 
;..: ;:~ 

O Faixa Externa 

lO 
N 
.,f 

lli 

36 

D Faixa Interna 

'· 

1 2 3 4 5 6 7 
Trechos 

8 9 10 11 Média 

Figura 4. 6 - Valores de IRI para Trechos da Rodovia Washington Luiz, 
segundo MARTINS (1996). 

Nota-se, a partir da figura 4.6, que grande pat1e dos trechos analisados 

apresentam valores de IRI superiores a 4 m/km, pmtanto, em condições mins a 

péssimas. Tratando-se de uma grande rodovia, acredita-se que as vias 

secundárias, ou de menor pmte, apresentam, muitas vezes, condições ainda 

pwres. 

4.3. INTERAÇÃO DINÂMICA PNEU-PAVIMENTO 

A interação existente entre os veículos e os pavimentos tem sido objeto 

de pesquisa em diversas instituições em todo o mundo. De fato, a 

complexidade acerca deste assunto abre amplos caminhos na busca de novos 

conhecimentos que possam ser incorporados às nmmas técnicas. 

A ação provocada pelo tTáfego dos veículos nos pavimentos e nas 

pontes acentuam esta complexidade por se tratar de uma carga dinâmica, 

influenciada por diversos fatores de tráfego, tais como carga por eixo, pressão 

de enchimento dos pneus, tipo de rodagem, tipo de pneu, distribuição da 

pressão de contato pneu-pavimento, tipos de veículos e velocidade dos 

veículos. Tais fatores foram estudados por diversos pesquisadores (SEBAAL Y 

& TABATABAEE, 1993; FERNANDES JR., 1994; ROMERO et ai., 1994; HSU et ai., 

1995; PIDWERBESKY, 1995). 



... 

,, 

, 

37 

Segtmdo KULAKOWSKI (1994), a maioria dos problemas associados 

à segurança, economia e qualidade total dos transportes rodoviários é afetada 

pelas características dos pavimentos e dos veículos, e ainda pelo modo como 

esses dois sistemas dinâmicos interagem. 

Tanto as propriedades dinâmicas dos veículos quanto as dos 

pavimentos sempre foram consideradas isoladamente. Tais fatos conduziram a 

um desenvolvimento paralelo de estudos que não consideravam a interação 

entre os mesmos, como realmente ocone. Com o intuito de eliminar esses 

conflitos, desde 1990 tem sido realizadas conferências sobre a interação 

veículo-via (" Vehicle-Tire-Pavement Jnle!face Conference") que muito tem 

contribuído para a evolução dos estudos acerca da interação dinâmica veículo

pavimento. 

4.3.1. Amortecedores 

Segundo HARTOG (1972), as ressonâncias oconem muitas vezes e 

podem ser facilmente observadas em modelos antigos e também em veículos 

modemos, quando removidos os amortecedores. O movimento de atfagem do 

corpo do veículo (vide item 3.1, a) entra em ressonância nas velocidades 

médias, quando em operação muna estrada com inegularidades de 

comprimento de onda longo. Por exemplo, a 45 km/h em estradas de concreto, 

com juntas regulannente espaçadas de cerca de 12 metros, ocone uma 

a1fagem violenta nos canos com amortecedores insuficientes. A outra 

freqüência natmal (vide item 3.1, b) normalmente entra em ressonância a 

baixas velocidades, quando operando sobre pru·alelepípedos, por exemplo. Os 

eixos podem vibrar tanto que os pneus abattdonam o chão a cada ciclo. 

Esses problemas, foram controlados pela introdução de absorvedores de 

choque através das molas do corpo ou amortecedores comuns (Figura 3.6), 

além do ammtecimento obtido através dos pneus. Os maiores problemas, 

entretanto, referem-se aos ressaltes ou inegulru·idades que oconem nos 
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pavimentos flexíveis que, além desconf01to ao usuário, aceleram o desgaste 

tanto dos veículos quanto do pavimento. 

4.3.2. Aceleração Vertical 

A aceleração vettical é produzida pela interação entre o pneu do veículo 

e os ressaltas do pavimento (inegularidades). O efeito da aceleração vettical é 

tanto pior quanto maior o seu valor, acelerando o desgaste do pavimento e do 

veículo, além de gerar desconf01to ao usuário. 

Considere 1m1a estrada cujas inegularidades fonnem uma superfície 

senoidal (Figura 4. 7) ou uma estrada lisa com um ressalto único sobre ela 

(Figma 4.8). Considere, também, mna roda completamente rígida. 

Figura 4. 7- Automóvel Percorrendo uma Estrada Ondulada (Adaptado de 
HARTOG, 1972). 

X 
~ 

Figura 4.8 - Ressalto numa Estrada (Adaptado de HARTOG, 1972). 

Seja y = f(x) a representação do ressalto da estrada (Figura 4.8). Para 

um cano com velocidade v, temos x = vt. Então a velocidade vettical será: 

. dy dy dy 
Y= - =V-- =V-

dt d(vt) dx 
(4.3) 

e a aceleração vertical será: 

.. d (dy) d (dy) d ( dy) 2 d
2

y 
Y=dt dt =Vd(vt) dt =Vdx vdx = V dx2 

(4.4) 
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Como d2y/dx2 depende apenas da fonna do ressalto, a aceleração 

veltical da roda aumenta com o quadrado da velocidade. Se a roda for rígida 

(sem pneu), as forças que atuam sobre a roda, assim como aquelas sobre a 

estrada, são o produto da massa da roda e essa aceleração (HAR TOG, 1972). 

4.3.3. Coeficiente de Impacto 

Neste trabalho considera-se como parâmetro de comparação, entre as 

cargas dinâmicas e estáticas, mn coeficiente de impacto (f), que é expresso 

pela relação entre a carga dinâmica vertical máxima (FZmax) e a carga estática 

(Fzest) aplicada no eixo de um veículo trafegando sobre um perfil de 

pavimento. Esse coeficiente é dado pela Equação 4.5. 

(4.5) 

Fisicamente, isso sigrúfica que a carga vettical máxima, causada pelo 

ao impacto dinâmico, pode ser até f vezes a carga estática considerada. Ou 

seja, para FZmax = FZest. tem-se f = 1 ,0. 

São também utilizados, como parâmetros estatísticos, a média 

aritmética e o desvio padrão dos valores de car·ga vertical. A média dos valores 

de carga vertical serve para verificar a existência de possíveis enos nas 

simulações, visto que a média obtida deve ser próxima do valor da carga 

estática considerada. Já o desvio padrão serve par·a avaliar· a magnitude das 

variações da carga dinâmica ao longo do trecho considerado. 

Neste trabalho, as medidas de carga foram obtidas par·a intervalos de 

tempo de 0,01 s, durante 10 segundos de simulação, resultando em 1001 

medidas de carga vertical por roda para cada simulação. Vale ressaltar· que 

foram realizadas um total de 450 simulações, 207 das quais efetivamente 

apresentadas neste trabalho, com as demais 243 tendo sido utilizadas para a 
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identificação dos recmsos e limitações do Programa TruckSim e para a 

realização de pré-análises do compmtamento dos fatores a serem avaliados. 

4.3.4. Fatores de Equivalência de Carga 

Os fatores de equivalência de carga (FEC) pennitem a conversão de 

aplicações de diferentes solicitações em um níunero equivalente de aplicações 

da solicitação padrão, possibilitando o dimensionamento e a previsão do 

desempenho de pavimentos para o tráfego misto real. 

Os fatores de equivalência de carga utilizados no Brasil são aplicados 

no dimensionamento de pavimentos novos e de reforço de pavimentos 

existentes. Para o Método de Restauração de Pavimentos DNER-PRO 159-85 

(DNER, 1985), os FEC' s são baseados no Método da AASHTO, cujos valores 

são dados pelas equações apresentadas na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 - Fatores de Equivalência de Carga para o Projeto de 
Restauração de Pavimentos Flexíveis (DNER-PRO 159-85). 

Tipo de Eixo Equações . (P.em kN) .-.·.·. · · ·· 

ESRS (4.6) 

ESRD F _ eiXo ( p f' 
SD - 80,12 (4.7) 

TDRD F _ eiXo ( p r· 
TD - 147,88 (4.8) 

TTRD F _ eiXo ( P . f' 
TT - 225,06 

(4.9) 

onde: P eixo = peso bmto total sobre o eixo. 

O método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do Deprutamento 

Nacional de Estradas de Rodagem - DNER (SOUZA, 1981) utiliza os FEC's 

do Método do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Os 

FEC's são apresentados na fmma de gráficos, em função da carga por eixo, 

para eixos simples e tandem duplo. 
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A cmva original do Método do Corpo de Engenheiros dos Estados 

Unidos resulta na Equação 4.10 (SÓRIA, 1996). 

(4.10) 

onde: 

FEC11o: fator de equivalência da carga P1 em relação à carga P0; 

tp; - 1 

a = -=-v--=-p;;_ 
0,231 

~-1 
a= --'----- -

0,260 

P 1: carga qualquer; 

Para eixos simples 

Para eixos em tandem 

Po: carga padrão ou carga de referência. 

(4.11) 

(4.12) 

Isso significa que uma aplicação de uma carga qualquer (P1) equivale a 

FEC aplicações de uma carga padrão (Po) ou que N1 aplicações da carga P1 

equivalem a N1 x FEC = N(ot1) aplicações da carga P0 (SÓRIA, 1997). 

A cmva original, dada pela Equação 4.10, aparece no Método do 

DNER estendida até 20 toneladas. As Figmas 4.9 e 4.10 apresentam valores 

obtidos nos gráficos do DNER e as cmvas calculadas pelo método original, 

para eixos simples e tandem duplo, respectivamente. 
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Figura 4.9 - Fator de Equivalência de Carga para Eixos Simples, Segundo o 
Método do DNER (Adaptado por SÓ RIA, 1996). 
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Figura 4.1 O- Fator de Equivalência de Carga para Eixos em Tandem Duplo, 
Segundo o Método do DNER (Adaptado por SÓRIA, 1996). 
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Segundo SÓ RIA ( 1997), por razões de coerência intema do modelo 

matemático do "Método CBR" (SOUZA, 1981 ), a expressão do FEC pode ser 

dada por: 

( 

p ]4,5 
FEC110 = p: (4. 13) 

Neste trabalho, o mesmo conceito é utilizado apenas para avaliar o 

efeito relativo das cargas dinâmicas (F~in), obtidas nas simulações, com as 

cargas estáticas (FZest) consideradas. Nesse caso, os Fatores de Equivalência 

de Cargas Dinâmicas (FECD) são dados por: 

FECD = (Fzdin ]4,5 
Fzest 

(4.14) 

As cargas dinâmicas são instantâneas, variando ao longo do tempo de 

simulação e apresentando valor médio próximo ao valor da carga estática. 

Pmianto, considera-se neste trabalho a carga dinâmica máxima (FZmax) para a 

avaliação dos efeitos de possíveis sobrecargas no pavimento. Nesse caso, a 

Equação 4.14 resulta em: 

FECD = Fzmax = / 4,5 ( J
4,5 

Fzest 
(4.15) 

onde f é o coeficiente de impacto devido à carga dinâmica vertical 

máxima observada, detenninado pela Equação 4.5. 
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4.4. FATORES QUE INFLUENCIAM A INTERAÇÃO VEÍCULO- PAVIMENTO 

Diversos fatores de n·áfego e propriedades dinâmicas dos veículos 

influenciam diretamente o comportamento eshutural dos pavimentos, 

confonne descritos por FERNANDES JR. (1994). 

4.4.1. Carga por Eixo 

A carga por e1xo, independentemente dos fatores ambientais, do 

compmtamento est111tural dos pavimentos e da ação combinada de oun·os 

fatores de n·áfego, é a que mais afeta a deterioração dos pavimentos. A carga 

por eixo, pode, muitas vezes, não ser o único fator significativo, mas tem que 

ser considerada, sempre, quando se n·atar dos efeitos das solicitações do 

tráfego sobre o desempenho dos pavimentos. 

Segundo FERNANDES JR. (1994), há uma relação exponencial entre 

as cargas por eixo e a deterioração dos pavimentos, tendo sido obtido um valor 

da ordem de 4 (quan·o) em estudos realizados no AASHO Road Test (década 

de 60). Independentemente do valor desse expoente, que nmmalmente valia 

enn·e 3 e 6, pode-se afinnar que há considerável aumento de deterioração dos 

pavimentos quando oconem acréscimos nas cargas por eixo. 

4.4.2. Peso Bruto Total Combinado 

O que causa a deterioração dos pavimentos é a carga por eixo, não 

havendo relação direta, nas análises estáticas, entre o peso bmto total 

combinado (PBTC) e o desempenho dos pavimentos. Estudos realizados por 

FABBRI et al. (1990) compararam os diferentes tipos de caminhões que 

nonnalmente n·afegam nas rodovias brasileiras e os veículos que trafegam com 

petmissão especial (VCL's - Veículos Combinados Longos), classificando-os 

segundo um fator de deshuição (FD), dado pela equação: 

FD = LFEC 
Lt 

(4.16) 
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onde: 

FEC : Fator de Equivalência de Cargas; 

Lt : Lotação (t). 

Os resultados desses estudos são apresentados na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3- Classificação dos Veículos Convencionais e Especiais, 
segundo o Fator de Destruição dos Pavimentos 

Corifigüra~Ílo · ··· FD x 100 Classificáção 
AASBTO* DNER* .AASRTO ·DNER 

31,13 42,63 Sexto Primeiro 

12,71 57,93 Primeiro Sétimo 

~~y--w.....,l 32, 12 44,53 Oitavo Terceiro 

20,65 57,05 Terceiro Sexto 

31,96 44,49 Sétimo Segundo 

Configuração . FD Classificação 
AASBTO* DNER* AASHTO DNER 

28,67 54,64 Quinto Quinto 

~T ~~····· I 32,26 45,01 Nono Quarto 
~ ···~ 

~~T 13,87 66,48 Segundo Nono 
~~ ~ ~ 

*Método de cálculo dos FEC's para a determinação do Fator de Pestruição; · 
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De acordo com a classificação mostrada na Tabela 4.3, os veículos 

especiais não necessatiamente acanetam maior deterioração aos pavimentos. 

Independentemente do método de cálculo dos Fatores de Equivalência de 

Cargas (AASHTO ou DNER), as composições especiais (VCL's - Veículos 

Combinados Longos) ocupam posições intennediárias na classificação 

segundo o Fator de Destruição e, portanto, com base em análises estáticas, não 

são piores nem melhores que as convencionais sob o ponto de vista da 

deterioração dos pavimentos (FERNANDES JR., 1994). 

Analogamente, considera-se neste trabalho o fator de destnüção devido 

às cargas dinâmicas (FDdin) como a relação entre a soma dos FECD's e a 

lotação do veículo (Equação 4.17). 

FD . = L:FECD 
d1n Lt (4.17) 

Neste trabalho, tanto a carga vettical máxima por eixo (FZmax), quanto 

o peso bruto total combinado (PBTC), foram observados em instantes 

isolados. Ou seja, os mesmo não oconem necessariamente no mesmo instante. 

A forma de determinação desses valores pode ser melhor observada na Tabela 

4.4, que mostra um exemplo da planilha de cálculo utilizada para a 

detetminação dos valores máximos, médias e desvios-padrão, cujos resultados 

são apresentados nos anexos deste trabalho. 

A carga vettical foi obtida para intervalos de O, O 1 segundo, durante 1 O 

segw1dos de simulação, resultando em 1001 medidas de cargas vetticais para 

cada roda (em apenas uma simulação). Para o caso dos redutores de 

velocidade (sonorizadores), foram obtidos dados em intervalos de 0,001 

segundo para maior precisão. 
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Tabela 4.4- Planilha de Cálculo dos Valores Máximos de Carga Vertical, 
Médias e Desvios-Padrão de Uma Simulação. 

Pavimento: Wavyst IRI (m/km): 4,379 Arquivo: 
C1l Velocidade (mi/h): 4~,50 Suspensão: Padrão W1 
"' ~ Carg~ por eixo:Limite Legal ~ 20% (lbf): . : 10782,57 . 30550,6 · .. 41333,17 
:E Tempo (s) Fz L1 Fz L2 Fz L3 E1:ES-RS E2:TD-RD PBTC 

(s) (lbf) (lbf) (lbf) (lbf) (lbf) (lbf) 
1 0,00 5391,50 7637,75 7637,75 10783,00 30551 ,00 41334,00 
2 0,01 4903,36 7648,71 7625,74 9806,71 30548,89 40355,60 
3 0,02 4831,01 7671,73 7601,21 9662,02 30545,88 40207,90 
4 0,03 4975,00 7698,29 7573,85 9950,01 30544,30 40494,30 
5 0,04 5227,10 7718,54 7552,53 10454,21 30542,14 40996,35 

542 5,41 5068,11 10114,33 9037,81 10136,21 38304,27 48440,49 

543 5,42 5330,59 10223,87 9395,93 10661 ,18 ::~:q~;tªí§I.:: ::4~~-º-ºiz~::: 
544 5,43 5530,19 9383,71 9419,56 11060,38 37606,55 48666,93 

964 9,63 6466,77 8285,99 8835,96 12933,53 34243,88 47177,42 

965 9,64 6862,12 9172,22 8460,64 :a::lzg!Jg:§::: 35265,73 48989,98 

966 9,65 6771 ,27 9547,51 7818,41 13542,55 34731,83 48274,38 

997 9,96 4290,27 7239,03 9009,33 8580,55 32496,71 41077,26 
998 9,97 4268,30 8187,32 9967,53 8536,61 36309,71 44846,32 
999 9,98 4722,85 9264,08 10099,28 9445,69 38726,71 48172,41 
1000 9,99 4815,40 9671 ,89 9427,38 9630,81 38198,54 47829,35 
1001 10,00 4553,23 9424,54 8052,39 9106,47 34953,87 44060,33 

Carga (lbf) Roda 1 Roda 2 Roda 3 E1:ES-RS E2:TD-RD PBTC 
Máximo: 6862,12 10223,87 10099,28 13724,25 39239,61 49900,79 
Média: 5250,44 8680,60 8594,71 10500,89 34550,60 45051,49 

DesvPad: 805,84 1011,24 911 ,97 1611,69 3311,03 3735,50 
·• QUADRO R E SUM0-1 

Carga(kN) · Roda 1 Roda 2 Roda 3 . E1:ES-RS E2:TD-RD PBTC 
Máximo: 30,65 45,51 44,96 . 61;10 174,68 . 222,14 

Média: . 23,37 . 38,64 38,26 .46,75 153,81 200,55 

Desvio Padrão: 3,59 .. 4,50 4,06 ... 7,17 14,74 16,63 

Carga pore•xo:L1mite Legal - 20% (kN): · · ·· ·. I· · 48 136 ·· 184 

Pavimento: Wavyst IRI (mlkm): 4,379 Arquivo: 
----~~--~-------------+------~--~~------~ 
Velocidade (km/h): 70 .. · ... '''"' ·susp:ensão: Padrão W1 
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4.4.3. Tipo de Eixo 

Os quatro tipos de eixos normalmente utilizados pelos veículos de carga 

que trafegam nas rodovias brasileiras são apresentados na figma 4.9. 

Eixo Simples 
Roda Simples 

Eixo Simples 
Rodas Duplas Tandem Duplo Tandem Triplo 

Figura 4. 11 - Configurações dos Eixos de Veículos Rodoviários de Carga 
(Adaptado de FERNANDES JR., 1994). 

Para se ter uma idéia da influência do tipo de eixo sobre os pavimentos, 

o dano causado por um tandem duplo de 160 kN (FEC= l,7) é menor que o 

dano causado por duas passagens de um eixo simples de 80 kN (FEC=2,0), de 

acordo com o método da AASHTO ( 1986). 

4.4.4. Tipo de Pneu 

Os pneus normalmente utilizados pelos veículos de carga brasileiros 

são os pneus do tipo radial e diagonal. Os pneus radiais apresentam, conforme 

apresentado por FERNANDES JR. (1994), melhores caractelisticas quanto à 

dmabilidade, desgaste, economia de combustível, estabilidade, dirigibilidade e 

controle, apresentando, ainda, a mesma facilidade de manutenção. Embora os 

pneus radiais apresentem maior custo de aquisição, os mesmos vêm 

substituindo, de fonna crescente, os pneus diagonais. 

Outro tipo de pneu que é usado nos veículos de carga, é o pneu 

extralargo (conhecido por supersingle ou wide-single). Resultados obtidos em 

estudos realizados por GILLESPIE et ai. (1992), mostraram que, 

considerando-se a forma de deterioração "hincas por fadiga do revestimento", 
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os pneus extralargos chegam a ser de 4 a 7 vezes mais danosos que as rodas 

duplas e, considerando-se a "defmmação permanente nas trilltas de rodas", os 

pneus extTalargos são de 1,5 a 2 vezes mais danosos que as rodas duplas. 

4.4.5. Tipo de Rodagem 

Os tipos de rodagem nonnalmente utilizados nos veículos rodoviários 

de carga são as rodas simples com pneus convencionais nos eixos dianteiros e 

rodas duplas com pneus convencionais nos demais eixos. CHRISTISON et. ai. 

(1978) apud FERNANDES JR. (1994)3
, afmnam que, para uma mesma carga 

por eixo, mn pneu simples é de 7 a 1 O vezes pior que as rodas duplas. Outros 

estudos realizados por GILLESPIE et ai. ( 1992), mostraram que eixos 

dianteiros com pneus simples convencionais, canegando 55 kN, podem ser 

mais danosos que eixos com rodas duplas convencionais canegando 90 kN. 

4.4.6. Pressão de Enchimento dos Pneus 

O efeito da pressão de enchimento dos pneus afeta a área de contato 

com o pavimento, que será menor quanto maior a pressão de enchimento. Tal 

concentração de esforços resulta em maiores tensões e defmmações nos 

pavimentos. 

A pressão de enchimento dos pneus utilizados dw·ante o MSHO Road 

Test variou entre 528 e 563 kPa (75 e 80 psi), tendo aumentado, nos Estados 

Unidos, para cerca de 703 a 738 kPa (1 00 e 105 psi) com o advento dos pneus 

radiais. Na Emopa, chega a cerca de 985 kPa (140 psi) nos pneus extralargos 

e, no Brasil, pode-se admitir que a pressão de enchimento dos pneus (média) é 

da ordem de 844 kPa (120 psi), (FERNANDES JR., 1994). 

3 CHRISTISON, J. T.; ANDERSON, K. 0 .; SHlELDS, B. P.; In Situ Measurements of 
Strains and Deflections in a Fu/1-Depth Asphaffic Concrete P(1\lement; Proc. Assoe. 
Asphalt Paving Technology - Vol. 47; 1978; apud FERNANDES JR., J. L. ; 
Investigação dos Efeitos das Solicitações do Tráfego Sobre o Desempenho de 
Pavimentos; Tese de Doutorado- EESC/USP; São Carlos/SP, 1995. 



" 

50 

4.4.7. Distribuição da Pressão de Contato 

Conforme descrito anteriormente, o efeito da pressão de enchimento 

dos pneus influencia diretamente a distribuição da pressão de contato e, 

consequentemente, as solicitações atuantes nos pavimentos. 

A pressão de contato pneu-pavimento não é unifonne e nem atua sobre 

uma superficie circular. Na realidade, ela distribui-se inegularmente sobre 

uma superficie aproximadamente elíptica e, apesar de pequena, existe uma 

diferença entre as tensões e defmmações em um pavimento causadas por 

pneus radiais e diagonais com uma mesma carga por eixo (FERNANDES JR., 

1994). No entanto, vários modelos de simulações de carga sobre pavimentos 

consideram-na circular. Por exemplo, o programa computacional ELS YM5, 

que faz análise elástico-linear de pavimentos em multi-camadas, considera a 

área de distl'ibuição da pressão de contato circular. 

4.4.8. Variação Lateral da Trajetória das Rodas 

Esse fator refere-se ao fato de que os veículos, além de possuírem 

diferentes configurações de eixos, não passam sempre sobre uma mesma 

trajetória. Em função dessa variação lateral da trajetória dos veículos, a um 

detenninado número de operações conesponde um número inferior de 

"cobel1uras" (passagem da carga considerada sobre um mesmo ponto da 

estrutura em análise), sendo de maior interesse para o dimensionamento de 

pavimentos o número de "coberturas" (FERNANDES JR., 1994). 

4.4.9. Manobras 

A influência de fatores relacionados à manobra dos veículos 

(aceleração, frenagem e realização de curvas) sobre a deterioração dos 

pavimentos rodoviários já foi descrita no capítulo 3 do presente traball10. 

4.4.10. Velocidade 

A influência da velocidade está, sobretudo, relacionada às condições de 

rolamento da superficie dos pavimentos, conforme descrito nos itens 4.2 e 4.3, 
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mas não se deve esquecer que uma maior velocidade também implica em 

menor tempo de aplicação de carga, o que é benéfico para o pavimento . 

Segundo GILLESPIE et. al. (1992), os efeitos dinâmicos da velocidade 

prevalecem a prutir de um determinado nível de inegulru·idade longitudinal, ou 

seja, as cargas dinâmicas e a deterioração aumentam com o aumento da 

velocidade, enquanto que a redução da detelioração com o aumento da 

velocidade, em função do menor tempo de aplicação da carga, prevalece em 

rodovias com pequena inegularidade longitudinal. 

4.4.11. Tipo de Suspensão 

A suspensão é um sistema mecânico que conecta os eixos ao chassis 

(estrutura) do veículo, sendo projetada para maximizar a capacidade de 

supmiar as cargas, a durabilidade, a estabilidade e o controle dos veículos, 

mediante a redução e amortecimento dos movimentos verticais dos veículos. 

Elas podem ser representadas por um sistema mola e amortecedor, 

combinados em pru·alelo, conforme o modelo físico de veículo mostrado na 

Figura 3.1 . 

Os tipos mais utilizados de suspensão são os seguintes: 

• Feixe de Molas: apresenta baixo custo, é leve e quase não necessita 

de manutenção. É o tipo mais comum e foi o sistema de suspensão 

utilizado pelos veículos de carga durante o MSHO Road Test, 

sendo ainda quase universal nos eixos dianteiros dos cruninl1ões. 

Sua atividade dinâmica é moderada. São também conhecidas como 

molas semi-elípticas, em razão da fonna como as "folhas de aço" 

são dispostas; 

• Suspensão Pneumática: consiste de ar comprimido contido por 

bolsas de bonacha. É o tipo mais caro, mas fomece maior confmio 

e proteção às cru·gas em vittude de apresentar atividade dinâmica 

mais baixa. 
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Segm1do GILLESPIE et. al. ( 1992), os dois tipos de suspensão têm 

efeito moderado sobre a deterioração dos pavimentos, sendo que os efeitos da 

inegularidade longitudinal sobre o desempenho dos pavimentos são maiores 

que as diferenças observadas entre os dois tipos de suspensão, ou seja, a 

suspensão pneumática resulta em redução de deterioração entre 1 O e 20%, 

quando compaiada com a suspensão em feixe de molas, variação inferior à 

que ocone em função da passagem de uma condição de inegularidade 

longitudinal alta para uma condição de inegularidade baixa. 

4.4.12. Cargas Dinâmicas 

Confonne enfatizado em vários pontos desse trabalho, as cargas 

atuantes nos pavimentos são dinâmicas, sendo influenciadas por vários fatores 

(listados anteriormente). Algumas conclusões, apresentadas por diferentes 

autores e listadas por FERNANDES JR. (1994) são: 

• As cargas dinâmicas aumentam com a velocidade (não-lineannente) e 

com a inegularidade longitudinal dos pavimentos; 

• As suspensões pnemnáticas acanetam menores cargas dinâmicas que as 

suspensões em feixe de molas; 

• A redução da tigidez do sistema de suspensão geralmente reduz os 

efeitos dinâmicos; 

• as cargas dinâmicas aumentam com a pressão dos pneus (ou seja, a 

pressão emijece os pneus, prejudicando o desempenho do sistema de 

suspensão, do qual o pneu pruticipa); 

• Pneus radiais acarretam cargas dinâmicas levemente inferiores às dos 

pneus diagonais; 

• As cargas dinâmicas podem resultar, nos locais críticos, em 

deterioração dos pavimentos 4 vezes maior do que a que seria obtida 

com uma carga estática, em função de "repetibilidade espacial" das 

solicitações dinâmicas. Segundo o conceito de repetibilidade espacial, 

existem pontos críticos em uma rodovia que são significativamente 

mais solicitados por todos os veículos. 
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4.5. PONTES RODOVIÁRIAS 

Usualmente no estudo das estntturas supõe-se que as cargas seJam 

aplicadas de maneira que sua intensidade cresça gradualmente desde zero até o 

valor total, no entanto as cargas móveis reais nas pontes são aplicadas 

bruscamente (DEBS & T AKEY A, 1995). Esse impacto vettical conesponde 

ao acréscimo das cargas dos veículos provocado pelo movimento das mesmas 

cargas sobre a ponte (PFEIL, 1979). 

O impacto vettical nas pontes rodoviárias é causado pelos seguintes 

efeitos: 

a) Efeito do deslocamento das cargas: pode ser interpretado 

analiticamente, tendo sido realizados trabalhos de pesquisa, nos 

quais os resultados matemáticos foram confirmados em modelos de 

laboratório (PFEIL, 1979); 

b) Força centrífuga causada pela deformação da estmtura da ponte 

sob a ação das cargas: efeito Willis-Zimmennann (DEBS & 

TAKEYA, 1995); 

c) Irregularidades no pavimento: efeito aleatório, determinado por 

processos expetimentais (PFEIL, 1979); 

d) Propriedades dinâmicas dos veículos: existência de excêntricos nas 

rodas, ação das molas, oscilações próprias dos veículos em tomo do 

seu etxo longitudinal (BERNARDO, 1980; DEBS & T AKEYA, 

1995). 

Neste traball10 é avaliado apenas o efeito da inegularidade no 

pavimento, mediante simulações sobre perfis de pavimentos em concreto de 



• l 

54 

cimento Pm1land (Capítulo 7). Vale ressaltar que as propriedades dinâmicas 

dos veículos são consideradas implicitamente nos modelos matemáticos de 

veículos do TruckSim. 

No Brasil os valores característicos das cargas móveis verticais são 

fixados nas normas NBR 7188 (ABNT, 1984) e NBR 7189 (ABNT, 1985). De 

acordo com o item 7.2.1.2 da NBR 7187 (ABNT, 1986), o efeito das cal'gas 

móveis nas pontes deve ser analisado pela teoria da Dinâmica das Estruturas. 

É permitido, no entanto, assimilar as cargas móveis a cargas estáticas, através 

de uma simplificação por coeficientes de impacto que, nos elementos 

estruturais de obras rodoviárias, é definido por: 

<r= 1.4- o,oo? .e :::: 1 ,oo (4.18) 

sendo. <p o coeficiente de impacto e .e o comprimento, em metr·os, de 

cada vão teóiico (Figma 4.12) do elemento canegado, qualquer que seja o 

sistema estrutural. No caso de vãos desiguais, em que o menor vão seja igual 

ou superior a 70% do maior, permite-se considerar um vão ideal equivalente à 

média aritmética dos vãos teóricos. No caso de vigas em balanço, é tomado 

igual a duas vezes o seu comprimento (NBR 7187 - ABNT, 1986). 

A Figura 4.12 mostra uma situação típica de um elemento estrutural 

canegado de uma ponte simples, com apenas um vão livre, bem como o 

esquema estático considerado. 
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Figura 4.12 - Esquema Estático Típico de uma Viga de Ponte. 

Segundo (DEBS & TAKEYA, 1995), é impm1ante observar que o 

efeito dinâmico das cargas nas pontes é tanto maior quanto mais leve for a 

estmtura em relação às cargas que o provocam, resultando em maiores 

coeficientes de impacto para pontes com menores vãos. Ainda em decmTência 

disso, nota-se que a influência da ação dinâmica das cargas há de ser maior em 

pontes metálicas do que em pontes de concreto, mais pesadas. 

A Figura 4.13 mostra valores calculados de coeficientes de impacto em 

função dos vãos teóricos, tomando-se por base a Equação 4.18. 
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Figura 4.13 - Coeficiente de Impacto em Função do Vão Teórico. 

60 



,, 

56 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A maioria dos métodos mecanísticos de dimensionamento de 

pavimentos não consideram os efeitos dinâmicos provocados pelo tráfego dos 

veículos, assumindo que as cargas móveis têm o mesmo compm1amento que 

cargas estáticas. As respostas dos pavimentos, medidas em campo, têm 

indicado claramente que alguns fatores como a velocidade e a pressão de 

enchimento dos pneus afetam significativamente as tensões e defonuações nos 

pavimentos. 

SEBAAL Y et al (1993) constataram uma redução em tomo de 50% na 

defonnação elástica máxima quando a velocidade do veiculo era aumentada de 

32 km/h para 56 km/h. Outros estudos realizados por HUHTALA & 

PIHLAJAMÂKI ( L992), baseados em um modelo tridimensional por 

elementos finitos, chegaram a resultados similares. Entretanto, o problema do 

efeito conjunto da velocidade e inegularidades nos pavimentos conduz a um 

compmtamento oposto, que é levado em conta através de coeficientes de 

impacto. Embora se tenha conhecimento da importância da consideração dos 

efeitos dinâmicos nos projetos dos pavimentos, apenas recentemente os 

mesmos têm sido tratados analiticamente. 

Este capítulo apresenta alguns modelos aplicados em simulações de 

cargas dinâmicas dos veículos rodoviários sobre os pavimentos. São também 
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apresentadas algumas características dos programas computacionais em que os 

mesmos são aplicados. 

Conforme desctito anteriormente, a análise dos efeitos dinâmicos dos 

veículos é baseada em métodos analíticos e experimentais. Os estudos 

experimentais dos efeitos dinâmicos provocados pelo tráfego dos veículos 

apresentam custo relativamente alto, o que toma an·ativos os métodos 

computacionais, altemativa utilizada neste estudo. 

5.2. MODELOS MATEMÁTICOS: PROGRAMAS COMPUTACIONAIS 

Os estudos e simulações de cargas dinâmicas em pavimentos 

rodoviários e pontes são relativamente recentes, de tal modo que os modelos 

disponíveis são poucos e alguns deles ainda utilizam-se de princípios da 

estática adaptados às simulações dinâmicas. 

5.2.1. Modelo MOVE 

Modelo baseado em uma única camada com características médias de 

cada propriedade considerada. Foi utilizado por CHEN (1987) apud ZAFIR et 

ai. (1994)4
, e incorporado ao programa computacional MOVE. 

Face à grande diversidade de matetiais que compõem as camadas dos 

pavimentos, o modelo incorporado ao programa MOVE representa uma 

solução apenas razoável para o estudo dos mesmos, pms tgnora o 

compmtamento individual das camadas, ou seja, para um detenninado número 

de solicitações pode oconer ruptura de uma camada, embora oun·as ainda 

apresentem boas condições. 

4 
CHEN, S. S.; The Response of Multilayered System to Dynamic Swface Loads; PhD 

Dissertation; Un.iversity of California; Berkeley, 1987; apud ZAFIR, Z.; 
SIDDHARTHAN, R.; SEBAAL Y, P. E.; Dynamic Pavement-Strain Histories from 
Moving Traffic Load; Joumal of Transportation Engineering, vol. 120, No. 5; 
Reno/NV, 1994. 
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5.2.2. Modelo SAPSI 

O programa computacional SAPSI, descrito por MONISMITH ( 1992) e 

SOUZA et al. ( 1988), é baseado na teoria de camadas visco-elásticas lineares e 

no método dos elementos fmitos. Na realidade, o SAPSI não considera uma 

carga verdadeiramente móvel, mas um pulso de carga com duração igual ao 

tempo necessário para a roda passar pela área em análise (a duração da 

pulsação é uma função da velocidade do caminhão). 

Estudos realizados por CHA TTI et al. ( 1995) mostraram que a 

modelagem de uma carga móvel de caminhão como uma pulsação estacionária 

não fornece uma representação exata, mas apenas razoável, visto que neste 

caso a carga/pressão do pneu é aplicada apenas quando o pneu está em contato 

direto com o ponto de medida no pavimento, ou seja, quando o pneu não está 

em contato com esse ponto, o pneu não exerce efeito algum sobre o mesmo. 

Na realidade a carga de roda envia ondas de tensão quando se aproxima do 

ponto de medida. Essas ondas se propagam de forma que o efeito da carga de 

roda, apesar de mais pronunciado à medida em que se aproxima do ponto, 

também é sentido antes e depois qu.e a carga esteja diretamente sobre o ponto. 

Alguns resultados do SAPSI são descritos a seguir (CHA TTI et ai. , 

1995): 

• Cálculos teóricos indicam que o efeito da velocidade é mais pronunciado 

na deflexão vettical do que na defonnação elástica na parte inferior na 

camada de concreto asfáltico; 

• A defonnação elástica aumenta cerca de 50% quando a pressão do pneu 

aumenta de 30 para 90 Psi; 

• A pressão do pneu tem menor efeito na deflexão vertical do que na 

def01mação elástica na camada de concreto asfáltico. 



• ) 

59 

5.2.3. Modelo DYNPA VE 

Apresentado por ZAFIR et al. (1994), baseia-se em uma aproximação 

da teoria das camadas finitas, utilizando-se da técnica de transfmmação de 

Fourier, sendo capaz de prever a resposta do pavimento em termos de tensões, 

defonnações e deslocamentos (deflexões). O mesmo considera cargas 

múltiplas e uma pressão de interação pneu-pavimento não unifonne. A área de 

contato do pneu do veículo em movimento é considerada retangular. A 

camada de concreto asfáltico é considerada visco-elástica e as proptiedades 

podem variar como uma função da fi:eqüência de canegamento, sendo a base e 

o subleito considerados através do modelo elástico-linear. Segundo 

HUHTALA & PIHLAJAMÁKI (1992), esse modelo é computacionalmente 

mais eficiente que o modelo de cargas móveis baseado no método dos 

elementos finitos. 

5.2.4. Projeto DIVINE 

Um projeto de pesquisa da OECD (Organization for Economic Co

operation and Development) está sendo desenvolvido com o objetivo de 

minimizar os custos de manutenção dos pavimentos e pontes. Denominado 

Projeto DIVINE (Dynamic Interaction Between Vehicles and Infrastructures 

Experiment), consiste basicamente de seis prutes (JACOB, 1995): 

• Testes acelerados de deterioração dos pavimentos do CAPTIF (circular 

fatigue test track), em Cluistchmch, Nova Zelândia, comparando o efeito 

de dois tipos de suspensão, mola (aço) e ru·; 

• Análise das respostas primárias de diferentes estruturas de pavimentos sob 

a ação de veículos e eixos equipados com ambos os tipos de suspensão, em 

função da carga por eixo, da inegularidade longitudinal e da velocidade; 

• Identificação dos parâmetros dinâuúcos dos veículos pesados, em função 

do tipo de suspensão; 
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• Modelagem numérica dos veículos e de sua interação dinâmica com os 

pavimentos; 

• Análise da "Repetibilidade Espacial, das forças de impacto em função da 

inegularidade dos pavimentos e das caractedsticas dos veículos; 

• Estudo da interação dinâmica entre veículos e pontes. 

O projeto DIVlNE consiste basicamente da realização de ensaios em 

pistas instmmentadas, onde os dados obtidos serão aplicados na elaboração de 

modelos analíticos de desempenho dos pavimentos, considerando-se a 

interação dinâmica entre o veículo e o pavimento. 

Os resultados publicados até o momento são apenas patte de todo o 

projeto, sendo que os modelos atmlíticos ainda estão sendo desenvolvidos. Os 

valores práticos, obtidos a partir dos ensaios de campo, servirão para validar 

os modelos adotados. 
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O Programa Computacional TruckSim, desenvolvido pelo UMTRI (The 

University of Michigan Transporta/íon Research Jm·titute), apresenta-se em 

duas versões, uma para ftns comerciais (US$ 90.000,00) e outra para ftns 

acadêmicos (versão adquitida pela EESC I USP a US$ 1.400,00). 

São apresentadas, neste capítulo, as características do modelo dinâmico 

de veículo e a fotma que o pavimento é considerado nas sitnulações. são 

apresentados, ainda, os fatores que podem ser avaliados com o TruckSim, suas 

potencialidades e os procedimentos e parâmetros de entrada e saída de dados. 

6.1. 0 MODELO TRUCKSIM- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os modelos matemáticos de veículos utilizados no TruckSim são 

resultados de vinte anos de pesquisa do UMTRI (The University ofMichigan 

Transportalion Research Institute ), tendo sido enfatizados os principais 

fatores que influenciam o comportamento dinâmico dos veículos. Os modelos 

foram validados mediante comparações com outros modelos computacionais 

existentes e com resultados de testes de campo. 

O modelo completo do TruckSim inclui: 

• Uma "frota" de modelos de sitnulação incluindo desde caminhões 

simples até veículos combit1ados longos (VCL's) e ônibus. Os 

modelos variam, em complexidade, de um caminhão de dois eixos, 

equivalente a um sistema com 26 graus de liberdade (DOF: degree-
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offreedom), até wn modelo de caminhão semi-reboque, com 67 

graus de liberdade; 

• Modelos não lineares de suspensões e am01tecedores; 

• Sistemas assimétricos de direcionamento (caminhões); 

• Sistemas de freios com dinâmica pneumática, controladores ABS e 

propriedades não lineares do torque de frenagem; 

• Modelo não linear detalhado do pneu; 

Para gerar as equações dos modelos, mediante os dados fomecidos pelo 

usuário, o TruckSim utiliza wn outro sistema, o AutoSim, que também foi 

desenvolvido no UMTRJ. A Figura 6.1 mostra, de fonna esquemática, as 

bibliotecas de modelos do AutoSim e a intetface com o TruckSim . 

. lnterface.Gráfica ~~ ~ 
Integradores 
Numéricos ~ / 

TRUCKSIM 
Aplica os Modelos 

nas Simulações 

l..-------.....J ~ AUTó'SIM / 
Modelos de Cargas ---11Jlo• Gerador de 

.___A_e_r_od_i_nã_m_ico_s_.....J / Equações .________ 

Modelos de Freios I/ / ~ ' 
Modelos de Pneus · !/~ ~ ~ 

Modelos de 
Suspensão 

Amortecedores I 
Modelos d.e Molas 

Modelos de 
Direção 

' 

Modelos de 
Composições ·· 
de Veículos 

Figura 6.1 - Bibliotecas do AutoSim e JnteJface com o TruckSim. 

6.2. FATORES QUE PODEM SER A V ALIADOS COM O TRUCKSIM 

.. 

As simulações realizadas com o Tmcksim pennitem avaliar os 

seguintes fatores: 

• Condição do Pavimentos: caracterizada pela inegularidade 

longitudinal do trecho considerado; 
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• Velocidade do veículo; 

• Tipo de veículo de carga: as diferentes configurações de caminhões 

e ônibus são caracterizadas por suas dimensões, número de eixos e 

espaçamento entTe eixos; 

• Carga por eixo: o somatório das cargas por eixo permite, 

consequentemente, a análise do Peso Bmto Total Combinado 

(PBTC); 

• Tipo de eixo: propriedades referentes à massa, momento de inércia 

e rigidez; 

• Su~pensão: os diferentes tipos de suspensão são caracterizados 

pelas propriedades das molas referentes à carga padrão, pelo tipo de 

mola e pelo tipo de suspensão; 

• Pneu: propriedades referentes à rigidez (que depende do tipo de 

pneu e da pressão de enchimento), ammtecimento e comprimento 

de relaxação; 

Vale ressaltar que apenas a versão comercial do TruckSim dispõe de 

todos os recursos do programa. As simulações realizadas neste trabalho 

limitam-se às potencialidades da sua versão acadêmica. 

6.3. 0 PROGRAMA COMPUTACIONAL TRUCKSIM 

O TruckSim foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa em Transpmtes 

da Universidade de Michigan (UMTRI - The University of Michigan 

Transporta/íon Research Instilute) e consiste de um gmpo integrado de 

fenamentas computacionais para a simulação e análise de ações provocadas 

por caminhões pesados e veículos combinados longos. O TruckSim inclui 

vários programas de simulação baseados em modelos matemáticos de 

veículos, permitindo a realização de repetidas simulações, a criação de novos 

tipos de veículos e a variação de diferentes parâmetros. 



.. 

' I 

64 

O programa computacional TruckSim usa uma inte1face gráfica 

chamada SGUI (Simulation Graphica/ User lnteJface), quefomece ao usuário 

um ambiente de trabalho agradável e facilita novas simulações ou o 

fomecimento de dados de entrada. 

As principais atividades relacionadas às simulações são controladas na 

tela "Runs" do TruckSim (Figura 6.2). Na parte superior dessa tela são 

mostrados diversos comandos nos quais as infonnações são fomecidas ao 

programa (Ribbon Bar) e na pa11e inferior está uma bana de infonnações que 

mostram a descrição dos objetos da tela (Status Bar). 

' ~ [ f.e f:tit I ext f age T QO'.; 

![Data seti5-Axle semi with ste11 stee~ 
lcateg0fyi5-AK1e semi 
f r 
;; Simulatlon lnput ., 
11 System: SA Semi 
· j I Genetlc 5-axle sem 

!1 lnput: steer lnpiA 

ti 130 deg step steer 

tj lnput: 
. I {No data sei se!ected) ,, 
i lnp.ut: 
1l l {No Librery Selected} 
f, lnput: 

f! I {No lbr61 y selecled) ~~~ • .' : Selected Unes From File: 101-erd 
·· , Computation Parameters 

' ~ 

! IRK2j step=.004 (fMt + ri~ky) I~ 
i Speed (rnikl) stop time (sec) 
• lso I lr....:.s ___ _J t Mlsc. Data (with Keywords) 

J-~ r i ., ... . I 

l
t: t . 
h 

r:..-
~l .._ _____ _.._, 

HiSTORY hpul pa~arneler file was 
C:IRONE\TRUCI<S:t.I\RUIIS\1 01.LPI 

H!STORY Dai a generated w~h 5-Axle TractOf -Sem!raier 
et 23:42 on Jul14, 1998 

Figura 6. 2 - Tela "Runs" do TruckSim. 

Keywords 
.... tmory .... 
~ ~ 
1- 1-

1-., 

fleexL~ 

1-ç I[Resean file I 

To das as telas de dados do SGUI têm o mesmo fmmato, colocando-se o 

cursor sobre qualquer comando da Ribbon Bar aparecerá na Status Bar uma 

breve descrição do mesmo. Isso pennite que o usuário familiarize-se com o 

programa e tenha uma rápida idéia de cada comando. 
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O TruckSim possui mna biblioteca de arqmvos que podem ser 

acessados e utilizados nas simulações. Dentro de cada modelo de caminhão, 

por exemplo, o usuário pode selecionar o número de eixos e alterá-lo 

confonne as opções oferecidas (Figura 6.3). O usuário pode ainda criar e 

annazenar novos modelos de caminhões e criar um banco de dados para as 

simulações (Figura 6.4), podendo, inclusive, copiar características de veículos 

existentes na biblioteca do TruckSim. 

,- - - - - -~ ----· 
2-i•.xle lrud "' l.:sroe o:.h.:snge j !oata set 12-Axle truck in lane change I' 

l
leategoryi2-Axle truck _ IOOJ 3-Axlesem~ • ,' 2-Aldetruckride(bump) 

· - I 3-Axle lruck • ' 2-Axle lruck ride (road) . ,, '~ -~ I :1 Simulation lntmt · 1, i Comput_;:_~ -5-·Axle_s_e_mi_•:,;...l ~2=-·A_xf ..... e_truck_w_il_h_sl_ep.,..,s ..... tee_r~ 

Figura 6. 3 - Seleção de Propriedades de um Veículo . 

r . ·-
JtData set I Previous name#1 IB 

Figura 6. 4 - Criando um Novo Banco de Dados. 

A tela Runs mostra, também, três regiões distintas, que compõem o 

Banco de Dados (Figura 6.2), que são utilizadas nas várias etapas de uma 

simulação: 

• Simu/ation lnput: Dados de entrada necessários para descrever o veículo~ 

• Computer Run: Ambiente do computador no qual o tipo de simulação e os 

parâmetTos de computação são fomecidos, tais como os passos da 

simulação, intervalos de impressão etc.~ 

• Output: Dados de saída gerados pela simulação. 
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6.4. ENTRADA DE DADOS 

Embora os modelos de veículos apresentados na versão completa do 

programa tenham uma grande abrangência, o TruckSim pennite que se crie um 

novo modelo, caso as propriedades usuais indicadas não sejam compatíveis 

com aquelas que se pretende simular. Deve-se destacar que as simulações 

realizadas neste trabalho lirnitam-se aos modelos apresentados na versão 

acadêmica do TruckSim e considerando-se as caractetisticas dos veículos que 

trafegam nas rodovias brasileiras. 

6.4.1. Caminhões 

Os modelos de caminhões apresentados no TmckSim são divididos em 

quatTo categorias: ( 1) 2 iexos; (2) semi-reboque com 3 eixos; (3) simples com 

3 eixos e; (4) semi-reboque com 5 eixos. Essas categorias são divididas em 16 

sub-categmias, confmme mostrado na Figura 6.5. 

3·Axle sem1 • 
3·Axle lruck • I 
5·A!de semi • f 

2·Axletruck 

2·Axle truck in lane change 
2·Alde truck ride (bump) 

2·Axle truck ride (road) 
2·Axle truck with step steer 

3·Axle truck (4s) ride 
3·Axle truck ftnd) ride 
3-Axle truck in lane change 
3·Axle truck ride 
3-Alde truck w~h step steer 

2·Axle IIUck • 

3-Axle semi • 
3·Axle huck • 
5-.ó.xle :erni • 5·Axle semi (tandem) ride 

5·Axle semi in lane change 
5-Axle semi ride 
5·Alde semi Wtlh step steer 
~ ----

Figura 6.5 - Categorias e Sub-categorias de Caminhões no Programa 
TmckSim. 

6.4.2. Dimensões dos Caminhões, Reboques e Cavalos-Mecânicos 

As Figuras 6.6, 6. 7 e 6.8 mostram, respectivamente, os parâmetros de 

entrada de dados de caminhões simples, reboques e cavalos-mecânicos no 

TmckSim. 
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1 First Rear Axle 
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Figura 6. 6 - Propriedades dos Caminhões no Programa TruckSim. 

CG o f total unla(len trai~e r 

I~ ! 

i Total u~aden tra:ler mass: I 12800.0 ltb 
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l Firsl un!aden 
l axle load: I I til l 4150.0 

' ~ Total Unhlden Trailer Moments of lnertia I; 
I{ Rót 81540 in-lb-s2 

., 

rJ Pitch: 978624 ÍO-lb-s2 !: Yaw: 971 352 in-lb-s2 
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~f First Axle-
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Figura 6. 7 - Propriedades dos Reboques no Programa TruckSim. 
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i 1 tlotes 
11, These are typicel vekles for a 3 ;:_ , 
~ Í Axle Tractor. L 

J 

l1i 

Figura 6.8 - Propriedades dos Cavalos-Mecânicos no Programa TruckSim. 

6.4.3. Eixos 

Além de dimensões dos etxos, é também necessário fomecer 

infmmações relativas à massa, momento de inércia, rigidez etc., confonne 

mostrado na Figma 6.9. 

Íoato set I Second r e ar axle: Ja tractor 

Cslegory 

h --

AI ó:mensions are in inches. 

: Axlemass 
Rol and yaw momenl of ioe~tia: 

Auxiary rol sliffrn:= 
lateral~ s!Hfness 

Rol-steer coeffiCiert: 
linear damper coefflcient 

2300 
5200 

38000 
26000 

0.0 
1 .0 

I' Hote8 
l These are typlcel v!Wes for a 3 ~ : 

I i exle trector rear axle. ~ 

I· 

. t 
; 

..,. 

n.lb-s2 

n.tlkieg i 
llAn 'I 1 
deg steerldeg reL ax1e rol f 1 f;- ! 
lb-skl . · 1l L----,-- - - ---"-' 

6-n-95 \ 

Figura 6.9 - Dimensões e Propriedades dos Eixos no Programa TruckSim. 
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6.4.4. Suspensão dos Eixos em Tandem 

Os parâmetros da suspensão dos etxos em tandem, considerados no 

Programa TruckSim (Figura 6.10), incluem apenas tandem duplo, não 

pennitindo a simulação do tandem triplo, comum no Brasil. 

LO!Id-lcveler rnk lenljh 

., 

., 

Figura 6.1 O- Propriedades dos Eixos em Tandem no Programa TruckSim. 

6.4.5. Suspensão 

As propriedades das molas referem-se à carga padrão, tipo de mola, 

tipo e classe de suspensão etc., confmme a FigUI·a 6.11. 

HXXXl 

50Xl. 

1. 

set Force off 
Raledload. 

Spring type: 

ss: 

z ~ ~ ~ & ~ a a 
Joonce (m)Q Upper Envelope @ lower Envelope ~ ' 

_ .... ~-

o ,6 Fonnodel use: l '-_ o::..:c.oa=--__JI in 
23000 

Fiai Leal 

sing:e, c~ive 
single 

,j 

'I 
~~~~---_.~~ l 

lt<l2-115 I 
Figura 6.11 - Propriedades das Suspensões no Programa TruckSim. 
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Vale ressaltar que a versão acadêmica do TruckSim possm em sua 

biblioteca apenas modelos de suspensão em feixe de molas, não pemlitindo, 

portanto, a simulação de suspensões pneumáticas. 

6.4.6. Pneus 

Os dados de pneus requeridos referem-se à rigidez, amortecimento e 

comprimento de relaxação, confmme mostrado na Figura 6.12. 

~~~~ set j Front tires 

(c&tegory 

Tire Comp . (il) 

'I 
ll 

rr ... 
f Fz Ob) 

í 
li 
I I , Tire COJT4>. Rale 
t (in/s) 

'~ . 

'· -I' Tire forces ood rooments ere the roo1n Eldiore thal cause lhe vehlcle lo move. 

1
t Their representEiioO In a vehic!e rnodells ctil~ to lhe qually ot lhe siiWat!OO. 

r. 
\ lateral Force 

lj llaters l F~ce Dste 

~ Aligning Moment 
H I Algning moment data 
ll 
I 

lEI 
I !E] 

AJ:gYng rTlOitleli dat a is requi"ed 
and used In the sinkistion Oity 
ror the 1át elde. 

Figura 6.12- Propriedades dos Pneus no Programa TmckSim. 

6.4.7. Perfil do Pavimento 

Os modelos de pavimentos usados no TruckSim consideram o perfil da 

estrada como parâmeh·o de enh·ada. O programa permite dois tipos de 

enh·adas: ( 1) mn perfil "tabular", feito para simular um simples impacto ou 

eventos relativamente curtos, e (2) um arquivo com elevações do perfil de 

esh·adas, fomecidas a intetvalos constantes. As enh·adas do tipo tabular podem 

ter apenas três ou quah·o pontos, confonne o exemplo mostrado na Figura 

6.13. Já os arquivos de perfil de esh·adas, podem ter milhares dos pontos. O 

TruckSim vem com quatro arquivos de perfis de esh·adas, que são mostrados a 

seguir, no Capítulo 7, e utilizados nas simulações realizadas neste trabalho. 
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Figura 6.13 - Pe1jil do Pavimento (Irregularidade) no Programa TruckSim. 

Os arquivos de entrada de dados utilizados no programa TruckSim têm 

a extensão "ERD,, e foram idealizados especificamente para os sistemas 

desenvolvidos pela Engineering Research Division (ERD, órgão do UMTRI). 

Os arquivos "ERD" estão em mn formato padronizado para annazenar dados 

na fmma de tabelas, facilitando a aplicação dos mesmos nos algoritmos 

computacionais para o processamento das infmmações e geração de 

resultados. É possível, contudo, criar um banco de dados capaz de gerar 

arquivos com a extensão "ERD", de tal modo que, de posse das medidas de 

can1po, o perfil longitudinal de pavimentos brasileiros possa ser usado nas 

simulações. O UMTRI possui um banco de dados com o perfil de pavimentos 

de várias rodovias e várias regiões dos Estados Unidos e do Canadá. Tais 

dados podem ser utilizados como parâmetros de comparação com os 

pavimentos brasileiros . 

Para os objetivos deste trabalho, no entanto, são suficientes os perfis 

apresentados no próprio TruckSim, visto que pretende-se analisar apenas o 

efeito da inegularidade longitudinal, e não a condição atual dos pavimentos. 
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6.5. SAÍDA DE DADOS 

O usuário pode escolher os parâmetros de saída desejados (tensões, 

forças, ângulos de esconegamento etc.) a partir de uma biblioteca de dados do 

TruckSim (Figura 6.14). 

I f Óu~put . ·· ím~ B f: 
t J Plot Setup ,. Jf~ 
~ j l Fz (vertical forces--right side) 
t ! . 

tj lf . 

I i Ir l! ~- ~~~--~~~----~~~ 
í : íL 

Figura 6. 14- Definição das Informações de Saída . 

Os dados a serem plotados devem ser selecionados pelo usuário no 

comando Pio/ Selup, que apresenta de fonna hierárquica as categorias de 

dados de saída e principais itens (Figura 6.15). 

-,,
ter Run 
F 
n Plot Setup 
set selected} Ih~ 'I l I Fz Go To Plot Setup 

I ' (lO Data (from Batch) I ; 
set selected} IIEJ I ! 
' "' r • 

!Jn Type '; t 
3D Handling llr~ ] ~ ! 

i ít! 
r---'---""------"'"=---..ll J 

Fy (sidé forces--right síde) 

Fz (vertical forces--lert side) 

F;: f vertical forces--right -~ide) 

S 6p angles (left side} 

Stip angles (right side) 

Steering wheel input 

Figura 6. 15 - Seleção dos Dados a Serem Plotados. 
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As infonnações de saída são nonnalmente apresentadas na forma de 

gráficos. O usuário pode defmir a área de plotagem através de uma ampliação 

(Zoam) no próptio gráfico, mediante a definição da região pontilhada da 

Figura 6.16. Este recmso pennite observar com maiores detalhes um ponto ou 

região do gráfico. 

Fz (vertical forces- rlght shle): 2.Axle truck in lane change 

Wheel verti~al load - lb 
I 

10000 -r--'------___.;~----------~ 

--6-b-Fi. R2 

9000 

8000 

7000 

6000 

5000++~~~HH~~++++~~HHHH~4+++++~~ 

o 2 4 5 6 7 8 

llrne - sec 

Figura 6.16 - Exemplo de Escolha da Área de Plotagem de Dados de Saída 
Gráfica. 

6.6. EXECUTANDO UMA SIMULAÇÃO 

Para o programa realizar uma simulação basta acionar o comando Run 

Simulation localizado no bloco Computer Run. Pode se acompanhar a 

evolução da simulação por uma simples bana que indica o percentual 

completado (Figura 6. I 7). Para realizar a simulação é necessária a definição 

prévia de todos os parâmetros de entrada e saída de dados. 

Figura 6.17 - Barra de Indicação da Simulação. 
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6. 7. OUTROS RECURSOS DO TRUCKSIM 

O TruckSim possui recursos de animação gráfica (Animator), o qual faz 

patte dos dados de saída (Outputs) da tela Runs. As coordenadas e orientações 

dos movimentos simulados são controlados no mesmo arquivo de saída usado 

para a plotagem. A Figura 6.18 mostra a simulação gráfica do Animator. 

rLn- hWMu c-. ·~r--=-~;:;rt-----
1.--;-= 2.88 

liii E RO flnnndlor (!!~[!] f3 

--=-~-=--

·-·-......... __ 

I 
11 

Figura 6. 18 - Simulação Gráfica do Animator 

O TruckSim pemúte a realização da análise do comportamento dos mais 

variados fatores envolvidos na dinâmica dos pavimentos. Cada fator pode ser 

alterado isoladamente, verificando-se a sua influência no comportamento dos 

pavimentos. O usuário não tem, necessariamente, que criar vários bancos de 

dados, pois o programa pernúte que se altere, isoladamente, qualquer das 

propriedades dos veículos ou dos pavimentos. No entanto, quando o usuário 

for trabalhar com um perfil específico de pavimento, ele deverá criar um novo 

banco de dados na extensão "ERD" . 
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Neste Capítulo são apresentados os fatores que são efetivamente 

analisados nesse traball10 mediante as simulações realizadas com o TmckSim, 

incluindo-se os perfis dos pavimentos considerados nas simulações e os 

limites legais de cargas utilizados no Brasil. 

Os dados referentes ao peso total e por etxo, obtidos au:avés de 

medições em balança, são apresentados para comparações com os limites 

legais de carga. Au·avés dessas observações, as caractedsticas dos tipos e 

fabricantes de veículos também foram listadas. 

7.1. FATORES CONSIDERADOS NAS SIMULAÇÕES 

Neste traball10 são analisados em profundidade os seguintes fatores: 

• Tipo de veículo de carga; 

• Carga por eixo; 

• Tipo de eixo; 

• Peso bruto total combinado (PBTC); 

• Velocidade; 

• Suspensão; 

• Condição dos pavimentos (Irregularidade longitudinal); 
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Deve-se destacar que os diferentes cargas por eixo já pennitem a 

análise de diferentes tipos de eixos e diferentes tipos de veículos permitem a 

análise do peso bmto total combinado. 

A pressão de enchimento dos pneus não pode ser avaliada diretamente 

no TruckSim, no entanto, considerando-se que a mesma provoca alteração na 

rigidez do sistema de suspensão, os esforços atuantes em suspensões ou mais 

ou menos rígidas conespondem a pressões de enchimento maiores ou 

menores, respectivamente. Os resultados não podem ser quantificados, mas 

podem ser avaliados em tennos de cornpmtamento das cargas dinâmicas para 

diferentes velocidades e túveis de inegularidade. 

A Figura 7.1 apresenta o modelo da matriz fatorial da programação 

simulações para cada eixo do veículo simulado . 

Tipo: ''Trucado" 

~ . Ué'' VEICULO: Fabricante: Mercedes-Benz Anexo : 
Modelo: L-2318151 _i6x2) 

Eixo E2- Traseiro (Tandem Duplo- Rodas Duplas) 
~~tõ Carga/Eixo LL-20% LL LL+20% 

~~o (kN) 136 170 204 
vetoc kmlh 70 90 110 70 90 110 70 90 110 

o 

i i 
f: 

j I c. 
~ e 1 <D_ i Q. ~ 41 

E 'O 

" ~ 
v 

~ 'ii o 

B "' i 
!!:. i c ~ ~ ~ E c i ~ 1 U') 

!. Q. ri 
1/1 " .g :I v 

111 
o .. o 
~ .., 'O f: 
'õ I i ~ c. 
8 .. 

1 U') li 11 
Q_ -q:' 111 ~ 

v 

Figura 7. 1 - Matriz Fatorial da Programação de Simulações, Realizadas com 
o TruckShn, para Cada Eixo do Veiculo . 

:::::::: 
::::::=: 
:::::::: 
Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 



... 

• I 

77 

7.2. PAVIMENTOS- IRREGULARIDADE LONGITUDINAL 

Para utilização nas simulações, foram procurados dados sobre a 

inegulruidade longitudinal de pavimentos tanto em boas como más condições. 

Foi encontrado na Internet, na página do UMTRJ (1998), um total de 11.476 

perfis longitudinais, apresentados na Tabela 7.1 já tabulados em função do 

local de levantamento, do número de perfis e do número de leituras realizadas. 

Tabela 7.1 - Perfis de Pacvimentos: Local, Quantidade e Número de 
Medidas dos Perfis. 

Local N°de N° de Local N°de NO 
Perfis Leituras Perfis Leituras 

Alabama 285 371 New Hampshire 80 80 
Alaska 34 39 New Jersey 185 271 
Arizona 253 404 New Mexico 164 277 
Arkansas 199 309 NewYork 274 311 
California 625 1023 North Carolina 596 885 
Colorado 228 375 North Dakota 81 111 
Connecticut 139 195 Oh i o 122 204 
DC 5 180 Oklahoma 260 410 
Delaware 120 5 Oregon 236 376 
Florida 304 504 Pennsylvania 520 757 
Georgia 371 582 Rhode lsland 35 35 
ldaho 310 478 South Carolina 122 215 
lllinois 279 444 South Dakota 255 375 
Indiana 318 532 Tennessee 230 356 
lowa 161 293 Utah 317 417 
Kansas 212 324 Vermont 116 218 
Kentucky 139 186 Virgínia 326 452 
Louisiana 40 40 Washington 359 519 
Maine 255 350 West Virgínia 119 163 
Maryland 177 210 Wisconsin 196 397 
Massachusetts 123 126 Wyoming 299 446 
Michigan 289 420 Truksim IProfiles': .. 4" . 1312 .. 
Minnesota 368 622 Truksim I Roadbump 1 6 
Mississippi 361 624 Roadruf I Profiles I Prorut 8 528 
Missouri 245 500 Roadruf I Profiles I Rpug 24 528 
Monta na 247 320 Roiú:fi-u"f I:Profiies ISines 6" 1201 " 
Nebraska 248 442 Roadruf I Profiles I Tutorial 3 528 
Nevada 201 255 Roadruf I Profiles I Units 2 492 

"· " Perfis Simulados _, 
.. 

N° Total de Perfis 11476 ~f:~~~~~;r,~~~iitfii@@r~I~~ < -- --- -· . 

Foram determinados os valores do IRl pru·a todos esses perfis 

longitudinais visando seleção dos mais indicados para as simulações. Neste 

trabalho, forrun adotados os perfis mostrados nas Figuras 7.2 a 7.9. Os perfis 
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dos pavimentos mostrados nas Figuras 7.2 a 7.5 constam de 1312 medidas de 

elevação, espaçadas de 1,0 ft (30,48 em). As Figmas 7.6 e 7.7 mostram os 

mesmos de forma conjunta. 

3 
2 
1 

Ê o o õ -1 

·~ -2 
~ -3 
&l -4 

-5 
-6 
-7 

~ I. 

. .. 11 .I \ j~ .~ 
li'" ~ itl '"'"" l1 t_ ~ ~ lo!'\, ~ _I ."' '" ~ "" ltf IJ ~ ~ f "\" N l, 
-

"'f IW "" .i ~ ,. 'tNfl{ 
- TEP-1 , ,..,.rr ,., .. 

--
- TDP-1 1'\1\ lfl' -

I I 11"11" 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 4 
Distância (m) 

Figura 7.2 - Petjil de Pavimento de Concreto de Cimento Portland em Más 
Condições (Faultpcc.erd). 
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Figura 7. 3 - Petfil de Pavimento de Concreto de Cimento Portland em Boas 
Condições (Goodpcc. erd). 
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Figura 7. 4 - Petjil de Pavimento Asfáltico com Elevada Irregularidade 
Longitudinal (Roughac. erd). 
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Figura 7. 7 - Detalhe dos Pe1jls dos Pavimentos Simulados. 

Vale ressaltar que, como o TmckSim considera apenas o perfil do 

pavimento, os tipos e as propriedades físicas dos materiais que o compõem 

não influenciam os resultados das simulações, sendo importante apenas o 

índice de inegularidade (IRI). 

Os perfis dos pavimentos mostrados na Figura 7.8 constam de 1201 

medidas de elevação, espaçadas de 0,5 ft (15,24 em). A figura 7.9 mostra os 

mesmos de fmma detalhada. Tratan1-se de perfis hipotéticos, em fmma de 

senóides com diferentes amplitudes e comptimentos de onda, os quais foram 

utilizados para verificar a influência desses fatores no compmiamento das 

cargas dinâmicas (6 amplitudes e 6 comprimentos de onda). 

Vale ressaltar que trata-se de modelos de pavimentos que não permitem 

alterações em suas propriedades, impossibilitando uma análise isolada do 

efeito de cada mudos fatores (amplitude e comprimento de onda), visto que os 

mesmos variam de forma conjtmta. 
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Figura 7.8 - Perfis dos Pavimentos em Forma de Senóide. 
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Figura 7. 9 - Detalhe dos Pe1jis dos Pavimentos em Forma de Se nó ide. 
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A Tabela 7.2 mostra algumas características desses perfis relacionadas 

ao comprimento de onda (À) e amplitude (A) da senóide. 

Tabela 7.2- Características dos Perfis de Pavimentos Senoidais . 
Arquivo (11.erd) ··· 51NES005 S.INE$010 SINES020 SINE5050 :· 51NE$100 SINES200 

Perfis .· 5005 5010 c . 5020 .. 5Q50 ' 5100 .... · ) 5200 

Compr.onda:t..(ft) 5 10 20 50 100 200 
Compr.onda:/..(m) 1,524 3,048 6,096 15,24 30,48 60,96 
Amplitude: A (in} 0,025 0,050 0,100 0,250 0,500 1,000 

AmQiitude: A (em) 0,06350 O, 12700 0,25400 0,63500 1,27000 2,54000 
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Quanto ao efeito da inegularidade longitudinal (Figma 7.1 0), analisam

se também: depressões ("panelas"), variando-se a profundidade em três níveis; 

ressalto (desnível) entTepavimentos e pontes, avaliado para três túveis de 

altura e; redutor de velocidade ("sonorizador"). 

2 

o-

-2 

~ -4 -
E 
~ ·6 o 
t(ll 
o- -8 -
~ 
Q) 

jjj -10 -
--Panela 1 

-12 -
- - Panela2 

-14 --Panela3 -

-16 - I 

260 280 300 320 340 360 380 400 420 
Distância (em) 

16 

14 - I 

I 12 - --Pavi m ento-Ponte1 

Ê10 -
--Pavim ento-Ponte2 I 

~ --Pavimento-Ponte3 L L ,g 8 
o- 1 / ~ 
Q) 6 -
jjj 1/ 4 / 

1/ / 2 
jj./' 

o 
280 300 320 340 

Distância (em) 

4 

E 3 
~ 
o 
·~ 2 
~ 
Q) 1 
jjj 

o 

I 1\ 
I - Sonorizador \ i _L 

v \ 
298 300 302 304 306 308 310 312 314 316 

Distância (em) 

Figura 7. 10 - Irregularidades longitudinais Isoladas. 
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A inegulatidade longitudinal dos perfis de pavimentos foi caracterizada 

em termos de nu (lnternationa/ Roughness Jndex). Os valores de IRJ obtidos 

para os pavimentos mostrados nas Figuras 7.2 a 7.9 são apresentados nas 

Tabelas 7.3 a 7.5, tendo sido detenninados para intervalos diferentes para 

avaliar a uniformidade dos perfis. 

Tabela 7.3 - IRI dos Perfis dos Pavimentos de Concreto de Cimento 
Portland. 

:e~:V.lm~'ot.~;'n::::::::n::::::::::n:rAPUTPoot~:tit:::+{H:n: ~>,a.vtm~t1t.º~:w:::n:::::=::::::::G.oooe:ool:~:t~:::::=:=::::::n:: 
:;ç~r,~~te,J].~Jif'~~::::::::::;:r:r,~~m~nt9:::q:~t~'t,~9:~.~;::: s~r~f:~~n~t,'9:~~:;::::::::::::r~Y~m~n~~t:9:9iil''::.:::r::::::::::: 
:u::w:=::m:::u=n.nem:'çoncteio~d!!fC.im:ento::pprtlandn:r n:::::::n::::u=:n'::enr:c.o.nc.teio.:dêr:c.;m:e.mo::P:PrtlaMt:::: 
Intervalos de análise IRI (m/km) Intervalos de análise IRI (m/km) 
Início (ft) Fim (ft) LE RE Início (ft) ::':flfrt(ft}} LE RE 

o 1312 3,40 3,46 o 1312 1,64 1,63 
o 264 3,19 3,10 o 264 1,63 1,64 

264 528 3,43 3,83 264 528 1,53 1,56 
528 792 3,46 3,04 528 792 1,61 1,53 
792 1056 3,31 3,87 792 1056 1,66 1,77 
1056 1312 3,57 3,43 1056 1312 1,76 1,67 
Média por trilha 3,393 3,455 Média por trilha 1,638 1,633 

:H:·=t::&~svt,C>~i>.~arã~t:::::n :::::=:::::::::,::::o~~:s4:'~::r=::::=:w:::: :::::::::o~s.~<>:~P:ª~r.a:<>::HH ::::::::::::::::::::9~91:6'::::::::::,::::::::: 
mn:u::::M@ti:j:g~@:urnn: n:~::::::::n::::::~A2.:4::::::::::t::::::: T::::::'t:M@ti:i:9~ri:ir:n:n:n :::::::::r::::;:n:1i~:ª;ç;w:=::::r::::n:::: 

Tabela 7.4- IRI dos Perfis dos Pavimentos Asfálticos. 
:p~'iilm~:n.J§~::n::=:==:::n::::::::::':Ro:oGHAo::~o.J:::::::=:::m::: RªV@~n1§..::::::::::::::.::n::·:::vi.iA.VY$Tt~r~n:::··:::::::::::: 
:,ç~r.~~:t~~~t~s~~t::~~ H::::u::::m:::::n:::=::::::,::::::::::::::::::::::::::t P~t~i:~~rr.~~~~;~$,~::::En::::~r~Y:rm~:r.tg:çprtt:: :::::::::::: 
:pertH:itre~lülár 'de' pav.i.rne:nto:a$,f.áltico':::n::==:::m==::::n tratamen.to::s.upefficíal : onqul~.dó.EUH'H':tt::=::::::::::::: 

Intervalos de análise IRI (rn/km) Intervalos de análise IRI (rnlkm) 
Início (ft) Fim (ft) LE RE Início (ft) Fim (ft) LE RE 

o 1312 3,38 3,56 o 1312 4,32 4,45 
o 264 3,32 3,70 o 264 4,12 4,50 

264 528 3,67 3,59 264 528 4,23 4,37 
528 792 3,22 3,40 528 792 4,69 4,92 
792 1056 3,68 3, 75 792 1056 4,21 4,32 

1056 1312 2,97 3,31 1056 1312 4,31 4,11 
Média por trilha 3,373 3,552 Média por trilha 4,313 4,445 

H::::::::p~~yiq~f:iil:d..i,~9:::::'!' i ;:U:::::::=:t::::: P, ;:g3,~':::::::H:!:::::n: ::::::::p~~Y,Ig~!Jil:~tª~:::::::: ::::::·::::::::::::q~~·ª·~:!!i!HiHH::;:: 
n:r:::::=:LM~l:liª:o~r.ªt:.=:::::H:.:: ::::::n::::::mm~i~~~::::::::H::::nrn :::::::::nM@I«:o~t~o::::n:nr' ::n:::=::nn::=:•i~7.:9.:n::;::Hu:u:: 

Os valores de desvio-padrão apresentados mostram que o perfil 

Faultpcc é o que apresenta menor mufonnidade (maior desvio-padrão). 
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Tabela 7.5- IRI dos Perfis dos Pavimentos em Forma de Senóides. 

De um modo geral, todos os pavimentos apresentam uma boa 

unifom1idade, sendo, portanto, adequados para as simulações. 

Conforme descrito no item 4.2, o IRI é influenciado por comptimentos 

de onda entre 4 e 100ft (1,22 a 30,48 m), o que pode ser observado na Figm·a 

7.11 com os resultados obtidos para os perfis senoidais SINES005 a 

SINES100 (com comptimentos de onda de 5 a 100ft, respectivamente). 
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A Figura 7.11 também pennite uma análise do posicionamento dos 

pavimentos simulados com base na escala de IRI estabelecida por SA YERS & 

KARAMTHAS (1997). para pavimentos com características variadas, 

mostradas na Figura 4.4. 
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Figura 7. 11 - Comparação do IR! dos Pavimentos Simulados com os Valores 
Propostos por SAYERS & KARAMIHAS (1997). 

Nota-se, a partir da Figura 7.11, que os pavimentos simulados 

abrangem desde pavimentos de grandes rodovias em excelentes condições, até 

pavimentos velhos, segundo essa escala. 

7.3. TIPOS DE CAMINHÕES 

A seguir são listados alguns dos dados coletados por DEMARCHI & 

SETTI ( 1998) em balança rodoviária nas rodovias Anhangüera e Bandeirantes, 

no Estado de São Paulo, em outubro de 1997. A amostJa obtida compreende 

dados referentes a 534 caminhões, dos quais quase a metade (49%) é 
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composta por caminhões de 3 eixos. A maior patte da frota (62%) é composta 

por caminhões dos modelos Mercedes Benze Scania (22%). 

As Figuras 7.12, 7.13 e 7.14 mostram a distribuição dos veículos pelo 

níunero de eixos, tipo de canoceria e por fabricante, respectivamente. 

Distribuição de Veículos pelo n° de Eixos 

3,93% 7,30% o 2 eixos 

o3 eixos 

o4 eixos 

ms eixos 

o6 eixos 

4,68% 

Figura 7. 12 - Distribuição dos Veículos por Eixo. 

Distribuição de Veículos pelo Tipo de Carroceria 

1,87% 7,49% o Aberta 

o Basculante 

o Baú 

rn Conteiner 

4,31% 
o Tanque 

Figura 7.13- Distribuição dos Veículos por Tipo de Carroceria. 
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Distribuição de Veículos por 
Fabricante 

2,25% 
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.... 'C ::!: E C'CI ... ·c: [: C> o C1l 

~ u. Ol 
C'CI 

(/) ~ 
Cl) 
~ 

g 
Figura 7. 14 - Distribuição dos Vefculos por Fabricante. 
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Devido às limitações da versão acadêmica do TruckSim, foram 

simulados apenas quatro modelos de caminhões, cujas características são 

apresentadas na Tabela 7.6. No entanto algwnas composições de veículos 

puderam ser feitas a partir dos resultados dessas simulações, cujos resultados 

são apresentados no Capítulo 8 deste trabalho . 

Tabela 7.6 - Caminhões da Mercedes-Benz Utilizados nas Simulações • 

Toco , .. I L-1618/51 4990 16277 11287 
r 

Trucado ;, ---J L-2318/51 
6450 23398 16948 

0~00 (6x2) 

Semi 

~T I 7470+3559(4) LS-1935 26450 15421 
3E ~ 

Semi 

~T I 9810+7845(4) LS-2635 40692 23037 
5E 'm~ 

l11 Peso do veículo em ordem de marcha; 
V> peso bmto total combinado; 

l31 Lotação; 
<4lcavalo-mecânjco+Semi-reboque. 

7.4. PESOS DOS CAMINHÕES 

A seguir são apresentados os limites legais de peso dos veículos e os 

dados obtidos mediante a utilização de balança. 
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7.4.1. Limites Legais 

No Brasil, os limites legais de peso dos veículos são regulamentados 

pelo Código Brasileiro de Trânsito, cujos valores são estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), adnutindo-se uma tolerância de 

5% ("Lei da Balança, ). Para as simulações foram considerados os limites 

legais do CONTRAN e uma variação de ± 20 % do peso. Pm1anto, três 

condições de canegamento foram analisadas. 

Esses valores, bem como os limites adotados nos Estados Unidos são 

apresentados na Tabela 7.7. 

Tabela 7.7- Cargas por Eixo para as Diferentes Condições de 
Ca mento tada de FERNANDES 19 

---- aB~& 

306 

* Condições simuladas com o TruckSim 

A Tabela 7.8 apresenta os fatores de equivalência de carga (FEC), 

detenninados para cargas estáticas, conforme proposto por FERNANDES JR. 

(1994), para os limites estabelecidos pelo CONTRAN e acrescidos de 20 %, 

além dos valores obtidos para os limites de carga dos Estados Unidos . 
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Tabela 7.8- Características dos Veículos Rodoviários de Carga, Limites 
de Carga por Eixo (adaptada de FERNANDES JR, 1994). 

l:lll· ..• :~~~·-•- :: ·=• -•~•· :l:t:l = = -!:. --:t.•l l-•-l~~í~~~~:!i~~~~r~~:~~·: _.::: :~·:·:~ - - : 1 1: -: .:i:=:l •-rr~~- _- .. !~ç1:.1 .:~~·~~:~_ ~~~~~[~~!-~ro l· 

Conven
cionais 

Caminhão "Toco" @~ .. ........ (!f..J 
Caminhão "Tmcado" ~~ 

"Romeu e Julieta" tsGM:c, =i?.G"~UL..I~-==us::ll 
"Semi-Reboque" ~i ta é é 

I 

I 

160 2,64 6 

230 1,92 lO 

430 6,62 18 

415 4,59 18 

630 11,32 26 
Especiais t-;;..;;..;;..;.;.=;;.;;;;.;.;_....;;_-;:::::::::::::=::::::::::=:;-;:====:;-+---t---t----t 

"Rodotrem" ~:"""''r---.u-u..,.l..l! ~,_~ .... ~ ... ~! 
"Treminhão" ' wUe ou. CP 

740 6,81 34 

Caminhão "Toco" 192 5,85 6 
Caminhão "Tmcado" 276 4,13 10 

CONTRAN 

Com·en
cionais 516 14,65 18 

498 10,09 18 
~----"~R~om~e~u~e~J~u~1ie~t~a"-----+~~~~~~~~ CONTRAN 

"Semi-Reboque" + 20 % 
756 25,17 26 
888 14,75 34 

"Trcminhão" Especiais ~-------=:..:..::.:==------+__:_::;..::_...._,:~~j....--..:::..::....~ 
"Rodotrem" 

Conven
cionais 

Caminhão "Toco" 
Caminhão 'Tmcado" 

"Romeu e Julieta" 
"Semi-RebOQue" 

136 1,65 6 
199 1,17 10 
381 4,29 18 
290 1,90 18 

7.4.2. Distribuição de Pesos dos Caminhões- Medidas de Balança 

EUA 

Os caminhões foram classificados em função do número de eixos. Essa 

classificação é mais simples e representa uma forma indireta de classificação 

dos caminhões por peso. Os veículos mais representativos de cada categoria 

são mostrados na Tabela 7.9 e na Figura 7.15 (DEMARCHI & SETTI, 1998). 

Tabela 7.9- Modelos 

2 
MB 608D 6 

3 
MB 1113 

MB 2013 

5 
MB 1935 e Scania 113 

Volvo NL 10 e Scania 112 

6 
... 
'"' . . 
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CONTRAN: Limite Legal de Carga (kg) - N° eiixos 
2 3 5 5 6 

: I 
1 00%.,---.-,y-----~----.-1 , 1----,--1--t-n ,..r--.--r------r-----..-1,1-r, ~,,---. 

MB 609C fJ y""- ~ 
2elxos I li / MB 11 3 !f 

75% 3 e os MB 201 3 ~~ L 

0% 

25% 

§ fi 

~ -l-----11- -IH----++-J-1-+--- 3 eixos f /I J 

u Scania 113 11 
~ 50% +-- --ll- -f--+----vi-- --l-+ +--+--r- 6+e-ixo_s_-+--:,L ~!--+---H 50% 

~ /'' I , 'I ~ / I I 
~ "' :----J MB1935o ,/ I 
~ 25% Scania 113 :' ,. 

1
1 75% 

5 eixos ~-r~·__.__.__,_ __ ,H 

) ;:J. ,-'-' /' Vol~o NL 1 O e 
MB ~ 1 13 _. - ·• , --' I 1SQ:Jnla 11 2 
2 e1xos .Jt--;o_.,.....,t- --- ~_, 1 'eixos 

I l ~ ..__-_r---+- r~-+-~ __.__·-_- -t--______._ __ ,}_.!__.1 _ _ 1-j 100% 0% 

o 10000 20000 30000 40000 50000 

Peso (kg) 

Figura 7. 15 - Distribuições do Peso Bruto Total Combinado dos Caminhões 
Selecionados (Adaptado de DEMARCHI & SE1Tl, 1998). 

A Figura 7.15 mostra que há uma grande variação no peso bruto total 

combinado (PBTC), sendo menor para caminl1ões de 2 eixos. Nota-se, ainda, 

que os veículos que mais trafegam com sobrecarga são os veículos de 3 e 5 

eixos, cujos percentuais acima dos linútes legais estabelecidos pelo 

CONTRAN são apresentados na Tabela 7.10. 

Tabela 7.10 - Porcentagens dos Caminhões com Peso Bruto Total 
Combinado Acima dos Limites Legais de Carga Estabelecidos pelo 

CONTRAN. 
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As simulações realizadas com oTruckSim são mostradas neste Capítulo, 

sendo comentados os resultados, em termos de coeficientes de impacto 

dinâmico e fatores de equivalência de carga dinâmica (FECD's). Cada fator é 

avaliado separadamente, apresentando-se, também, gráficos que ressaltam as 

conclusões obtidas. Deve-se destacar, no entanto, que os resultados de todas as 

simulações realizadas são apresentados nos Anexos deste traball10. 

8.1. PAVIMENTOS 

Os pavimentos rodoviários foram avaliados sob três aspectos: 

• Saliência ou depressão isolada; 

• Perfil longitudinal com diferentes níveis de inegularidade (IRI); 

• Perfis senoidais. 

8.1.1. Saliência ou Depressão Isolada 

As geometiias consideradas visam simular os efeitos sobre as cargas 

dinâmicas dos defeitos "panela" e desnível entre pavin1entos e pontes 

(i11terface) e também de um redutor de velocidade (sonorizador), conf01me 

mostrado na Figura 7.10. Nas simulações foi considerado o veículo do tipo 

"toco", modelo L-1618/51 da Mercedes Benz. 
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Os defeitos do tipo "panela" foram analisados variando-se a 

profundidade, a velocidade do veículo e a carga aplicada. Os resultados são 

apresentados nas matrizes fatoriais das simulações (Anexos A.l a A.3) e 

gráficos (Anexos A.8 a A.lO). 

A Figura 8.1 mostra a carga vettical por eixo em função do tempo, para 

o veículo "toco" trafegando a uma velocidade de 90 km/h sobre "panela" com 

profundidade de 10 em. 

Veiculo "toco"MB:L-1618/51; V= 90 km/h; Panela: Profundidade=10cm 
400 
350 

z-300 
~250 

.§ 200 
~ 150 
~100 
111 
(.) 50 

o 

à. 
··- ·· lff.'\l 

\ v I 
0,0 

400 

360 

320 

280 

f--

z-240 
~ 

'õ' 200 
)( 

Ui 160 
(ij 

~ 120 
C1l 
(.) 

80 

40 

o 
-40 

-100 

--Eixo1 :ESRS (Eixo Simples c/ Rodas Simples) 

--Eixo2:ESRD (Eixo Simples c/ Rodas Duplas) 

····• '"·' -·-LL:ESRS (limite Legal de Carga do CONTRAN p/ ESRS) 

- • - LL:ESRD(limite Legal de Carga do CONTRAN 121 ESRD) 

!\~ 
'JL,. .~----··-··-··-··-··-· ·-·-··-· ·-· ·-·-~----·-· ·-··-··-·-·· - · ·-·· 

0,5 

100 

1,0 1,5 

Tempo (s) 

I 

2,0 2,5 

I I 
- Eixo 1- ESRS 

- Eixo 2- ESRD 

- Panela 2 (P = 10 em) 

V\ 
\ 

r--. \ ~ 

\ \ I I~ 
\ tv / ............. 

I 
'-.../ 

1--J 

300 500 700 900 1100 
Espaço (em) 

3,0 

130 

Figura 8.1 - Carga por E ixo em Função do Tempo e do Espaço, para Veículo 
"Toco" a 90 kmlh sobre a "Panela" com Profundidade de 1 O em. 
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O compmtamento típico pode ser observado na Figura 8.1: no instante 

em que o veículo atinge a inegularidade, a roda do veículo chega a ficar sem 

contato com o pavimento (F z = O) e, em seguida, o cone o impacto da roda 

com o pavimento, gerando o valor máximo da carga vettical observada 

(Fzmáx). A Figma 8.2 mostra a variação da carga vertical máxima em função 

da velocidade do veículo "toco", com Limite legal de carga por eixo. 

500 
450 

400 

z 350 
~ 300 

)( J 250 
u. 200 

150 

100 
60 

Veículo "Toco" MB:L-1618/51; Carga: LL; - ESRS; -- ESRD 

• • . -- rctllt:la 1 • ' . . 
~ • • --·r aneta"2--~ . -· - . 

~ 
~ . . .. - • --.- rélnelé:IJ . -~ . . . . • • . . . . . • .. A: .. . . . .. . . . - . . . . -' ... ' .. ... . . . . -. . . -• . . . . - .. .... -. . . .. 

70 80 90 100 11 o 120 
V (km/h) 

Figura 8.2 - Carga Vertical Máxima em Função da Velocidade, para Veículo 
"Toco" com Liinile Legal de Carga por Eixo, Trafegando sobre "Panelas". 

Observa-se que, para eixos simples de rodas simples (ESRS), ocorre 

uma redução da carga vertical máxima (FZmax) com o aumento da velocidade, 

enquanto para eixos simples com rodas duplas (ESRD) ocon·e um aumento de 

Fzmax, com um valor máximo para a velocidade de 90 kmlh, seguido de uma 

redução de FZmax para velocidade de 110 km/h (Figura 8.2). 

Esperava-se um crescimento da carga vettical máxima com o aumento 

da velocidade, o que não oconeu em todas as situações analisadas. Apesar da 

necessidade de estudos complementares, pode-se afumar que a carga vertical 

máxima (FZmax) é dependente da interação entre geometria do defeito do 

pavimento, velocidade do veículo e outTas características do sistema de 

suspensão e de distribuição de carga do veículo. 

A Figura 8.3 mostra o efeito da profundidade das "panelas" no impacto 

dinâmico, que resulta na carga vertical máxima sobre o pavimento. Observa-se 
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que para o e1xo 1 (ESRS) a profimdidade da "panela" não exerce grande 

influência, sendo mais significativa para o caso do eixo 2 (ESRD), sobretudo 

para a velocidade de 90 km/h. 

Verculo "Toco" MB:L-1618/51; Carga: LL; - ESRS; -- ESRO 
500.------------------------------------------------------, 
450 1- -+-V=70kmlh ---
400 r- --V=90kmlh _ .. . . 

..-.. .. . .. 
~ 350 - _.._ V=11 Okmlh ------.-,-=---__.._::'---------------------~ 

~3oo+-----~~~----~~------~~~---------~P~an~e~la~3 ______ 1 
.,. Panela1 Panela2 ________ ..••• • 
~250+----~~--------------~-~~~~~~~-------------1 
~200 +-------~~~-----_-_._-___ ~~~--~-----~-------1 :: :: .-. . -. . . . -.- -.. --. ... . . - .. - - .-- .. 
150t========Jt~~~~~~~;;~~;;;;;;~;;;;;;~~====~ 100 

2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 
Profundidade (em) 

Figura 8.3 - Carga Vertical Máxima em Função da Profundidade da 
"Panela", para Veículo "Toco " com Limite Legal de Carga por Eixo. 

17, 

A Figura 8.4 mostra a carga vettical máxima por eixo em fimção da 

carga vertical estática do veículo "toco", trafegando a uma velocidade de 90 

km/h sobre "panelas". Mostra ainda o valor do limite legal de carga, para 

efeito comparativo. 

600 
Veículo "Toco" MB:L-1618/51; V= 90 km/h; - ESRS; -- ESRD 

-+- Panela1 
500 

_400 
z 
=-300 

----- Panela2 • .. .. ... • ~ ... .. - .. - - • - • 
=:*= Panela .... •:3...__ ______ -=•=-·- ·_· _· _· _-_------------,-=----~~--........... -·- ...... - .. ........ limite Legal de Carga • • - - - • 

>< n 

,.boo 
.. -- -.-.-- -. -·. - -. -..... --· 

u. 
100 

o 
45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 1 00 1 05 11 o 115 120 125 

Fzest(kN) 

Figura 8. 4 - Carga Vertical Máxima em Função da Carga Vertical Estática, 
para Veículo "Toco" a 90 kmlh sobre ''panelas". 

Observa-se a partir da Figura 8.4 que, para uma mesma velocidade, a 

carga dinâmica máxima (FZmax) aumenta linearmente com o aumento da 

carga/eixo estática (FZest). Obsetva-se, ainda, que o impacto dinâmico 
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provocado pelo defeito do pavimento ("panela") gera uma sobrecarga 

significativa no pavimento. Tal fato também pode ser observado na Tabela 

8.1, que mostra os coeficientes de impacto dinâmico (f), obtidos da Equação 

4.5, e os fatores de equivalência de carga dinâmica (FECD), obtidos da 

Equação 4.15. 

Tabela 8.1- Fatores de Equivalência de Carga Dinâmica do Veículo 
"T " 90 k /h L. . t L I d C b "P I " oco a m , com 1m1 e ega e arga,so r e ane as • 

Eixo . ·-lo } co}: -·••· ESRS · ES.RD PBTC 
Carga 

LL = 60kN LL = lOOkN LL= 160kN 
Aplicada 

Defeito Fz,>á., 
Desv 

f FZn>á., 
Desv 

f FZn>á., 
Desv 

f Padr FECD Padr FECD Padr 
Panela I 124,54 8,28 2,076 26,74 250,85 13,06 2,509 62,71 3 11 ,63 15,61 1,948 
Panela 2 131,92 9,56 2,199 34,65 373,07 2 1,65 3,731 374 16 433,64 23,89 2,710 
Panela 3 130,33 9,35 2,172 32,81 461 ,91 26,19 4,6 19 978 38 522,56 28,01 3,454 

Como pode ser observado na Tabela 8.1, os FECD's apresentam 

valores extTemamente elevados. Nota-se ainda (Tabela 8.1) que a carga 

vertical máxima devido ao impacto dinânúco deconente da inegularidade do 

pavimento, pode ser até 4,619 vezes a carga estática considerada (limite legal 

de carga por eixo). 

Os desníveis entre os pavimentos e as pontes, tão comuns em rodovias 

brasileiras, foram analisados variando-se a altura do desnível, a velocidade do 

veículo e a carga aplicada. Os resultados são apresentados nas matrizes 

fatoriais das simulações (Anexos A.l a A.3) e gráficos (Anexos A.ll a A.l3). 

A Figura 8.5 mostra a carga vertical por eixo em função do tempo, para 

o veículo "toco" trafegando a uma velocidade de 90 km/h sobre o destúvel 

pavimento/ponte com altura de 1 O em. 
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Vefculo "toco"MB:L-1618151; V= 90 km/h; Pavimento1Ponte2 (Aitura=10cm) 
300,------------------------------------------------------, 

--Eixo1:ESRS 
~250+-----.------------------------------------------------l 
Z --Eixo2:ESRD 
~200+-~--~------------------------~==~-----------------l 
~ ~" ,.,, LL:ESRS 

·- 150~-4~---Hr----------~~------~~~ 
~ 
~ 1 00 +--H-<;...-
1'1:1 

(.) 50 

0+-------~--------,-------~~------~--------r---------i 

0,0 0,5 

320 

280 

240 

z 200 

~ 
-160 o 
)( 

jjj 120 (ij 
C> f.----... 
lU 80 (.) 

40 

o 

-40 
-100 100 

1,0 

\ 

1,5 
Tempo (s) 

I 

2,0 2,5 

I I 
- Eixo 1- ESRS 

- Eixo 2- ESRD 

\ - Pav-Ponte 2 (A= 10 em) 

\\ 
\~ 
\ ~ " 1\. 

\ I \ ' '-' " f---"' ........ _,.,. 

300 500 700 900 1100 
Espaço (em) 

3, 

-

130 

Figura 8.5 - Carga por Eixo em Função do Tempo e do E~paço, para Veículo 
"Toco" a 90 kmlh sobre o Desnível Pavimento/Ponte 2. 

A oconência de acidentes nas áreas adjacentes às pontes pode ter por 

causa esse tipo de inegularidade, pois a Figura 8.5 mostra não apenas o efeito 

da sobrecarga no pavimento, mas também o alívio e a conseqüente perda de 

força de atrito entre o pneu e o pavimento, que pode gerar a perda de 

estabilidade do veículo. 

A Figura 8.6 mostra o efeito da altura do desnível pavimento/ponte no 

impacto dinâmico, que resulta na caJga vertical máxima sobre o pavimento. 
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Verculo"Toco"MB:L-1618/51; Carga:LL; - ESRS; --ESRD 

--+- V=70kmlh 
350 -
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••• . . . . ,. ..... 
, .. ---~ 

_L \ Jl ~ • •'"' ... ·-~ 
Pav/Ponte2 

10,0 
Altura (em) 

12,5 

Pav/Ponte3 
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17,5 

Figura 8. 6 - Carga Vertical Máxima em Hmção da Altura do Desnível entre 
Pavimento e Ponte, para Veículo "Toco" com Limite Legal de Carga por 

Eixo. 

Observa-se na Figura 8.6, que a velocidade exerce pouca influência na 

carga vertical (proximidade das cmvas), sendo mais significativo o efeito da 

altura do desnível. 

A Figura 8. 7 mostra a carga vettical máxima por eixo em função da 

carga vertical estática do veículo "toco,, trafegando sobre o destúvel 

pavimento/ponte a uma velocidade de 90 km/h. Mostra ainda o valor do limite 

legal de carga, para efeito comparativo. 

Veículo "Toco" MB:L-1618/51; V= 90 km/h; - ESRS; -- ESRD 
000~-----------------------------------------------------, 

--+- Pavimento/Ponte1 
-e-Pavimento/Ponte2 

~0 +---~.-.~t':a~V~Im~e~nt~oQJ~t',O~n~~~e~:i ----------------------------.-.-.~-~-~- ~·r--1 
..-.. : _ · H "FO •. . ·· ·~- ~ . .. - . .. z ~·v~ limite Legal de Carga ,. _ •••• - • • • • • • 

~~Ot-~======~~====~----------------------------~~~-~ 
~ - ... .. .. ...... - - · · · · ·· 
~wo~-----====~======~~~--~·~-~-~-~-~-~-~-~- -- --------~~~~~~ 
u. .. ·· ·· ·· · ······· ·· · ·-- ·- -· 

100 -!---~------------------------------·-·-·----------·------· ..... 
0 -t-~--~--~--~~--~--~~~~--~--~~--~--~~~~ 

45 00 55 60 65 70 75 80 85 90 95 1 00 1 05 11 o 115 120 125 
FZest (kN) 

Figura 8. 7- Carga Vertical Máxima em Função da Carga Vertical Estática, 
para Veículo "Toco" a 90 kmlh sobre Desnível Pavimento/Ponte. 

Observa-se na Figura 8.7, que o impacto dinâmico provocado pelo 

desrúvel gera uma sobrecarga significativa no pavimento. Tal fato pode ser 
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também observado na Tabela 8.2, que mostra os coeficientes de impacto 

dinâmico (f) e os fatores de equivalência de carga dinâmica (FECD). 

Tabela 8.2- Fatores de Equivalência de Carga Dinâmica do Veículo 
"Toco" a 90 km/h, com Limite Legal de Carga, sobre Desnível 

Pavimento/Ponte. 
)Eixo ,.::'''' .. ,< ·.·,: ESftS .,,_, .. ·.-:,' ESRD · ....• ,, .. PBTC :•':':':'::::.;: · .... <···'·'··' 

Carga 
LL = 60kN LL = lOOkN LL= 160kN Aplicada 

Defeito FZm.a.x 
Desv 

f FZmá.x 
Desv 

f FZ.náx 
Desv 

f Padr FECD Padr FECD Padr 
Pav/Ponte 1 135,46 7,68 2,258 39,04 173,64 13,43 1,736 11 ,98 235,46 16,06 1,472 
Pav/Ponte 2 210,88 16 23 3,515 286,07 245, 13 25,50 2,451 56,53 310,88 29,95 1,943 
Pav!Ponte 3 286,29 24,69 4,772 1132,26 364,93 36,43 3,649 338,80 394,81 42 OI 2,468 

Como pode ser observado na Tabela 8.2, os fatores de equivalência de 

carga dinâmica, a exemplo dos valores obtidos para as "panelas", apresentam 

valores extremamente elevados. 

Nota-se, ainda (Tabela 8.2), que a carga vertical máxima devido ao 

impacto dinâmico deconente do desnível pavimento/ponte, pode ser até 4, 772 

vezes a carga estática considerada (limite legal de carga por eixo). Os valores 

de desvio padrão são ainda maiores que aqueles obtidos para as "panelas", 

indicando que o efeito da inegularidade é significativo, sobretudo para o 

destúvel pavimento/ponte do tipo 3. 

O redutor de velocidade, mais conhecido como sonmizador, foi 

analisado vruiando-se a velocidade do veículo e a carga aplicada. Os 

resultados são apresentados nas matiizes fatoriais das simulações (Anexos A.l 

a A.3) e gráfico (Anexo A.l4). 

A Figura 8.8 mostra a carga vertical por eixo em função do tempo, para 

o veículo "toco'' trafegando a uma velocidade de 90 km/h sobre o sonorizador. 
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Vefculo ''toco"MB:L-1618/51; V= 90 km/h; Sonorizador 
250.------------------------------------------------------, 

--Eixo1:ESRS 
z 200 +-------------~~---+------~----~E=ix-o2~:E~s=Ro------------------l 
~ 
O 1 50 +-------------~r----+------~· =···~I~I~··F'~RoR~S--________________ _, 
)( 
·a; - • - Ll:ESRD 
~ 100 ~------------~F---~,-----------------------------~~ 
~ -
111 (.) 50 - --- --- ·.·. ··-- --- .·- ·-·- ....,.,---.-.·~-~-.·-···· ~ . ' . ;;. ·.·. ---------~---

0+-----.---~----~----.---~.---~----.-----.----,----_, 

2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4, 
Tempo (s) 

240 
I I I 

- Eixo 1 - ESRS 
200 

- Eixo 2 - ESRD 

- Sonorizador 
160 

-z 
~ 120 
o 
)( 

ijj 
li! 80 
Cl ..... 
ro 
(.) 

40 

- ~ 
\. .......... 

\ ~ r'---

o 

-40 
-100 100 300 500 700 900 1100 130 

Espaço (em) 

Figura 8.8 - Carga por Eixo em Função do Tempo, para Veículo "Toco " a 90 
km/h sobre o Sonorizador. 

Conforme pode ser observado na Figma 8.8, no instante em que o 

veículo atinge a inegularidade, ocone o impacto da roda com o pavimento, 

gerando o valor máximo da carga vertical observada (Fzmax). Em seguida as 

rodas dianteiras do veículo chegam a ficar sem contato com o pavimento 

(Fz = 0). 

A Figura 8.9 mostra a carga vertical máxima em função da velocidade 

do veículo "toco", com limite legal de carga por eixo, sobre o sonorizador. 
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280 
Verculo "Toco" MB:L-1618/51; Carga: LL; Sonorizador 

260 -
240 

z-22o ---- -.-Eixo1: ESRS -----:. 200 ..---:::::: --
~ 180 E 
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............... 
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Figura 8.9 - Carga Vertical Máxima em Função da Velocidade, para Veículo 
"Toco" com Limite Legal de Carga por Eixo sobre Sonorizador. 

As simulações realizadas mostraram que, para eixos simples de rodas 

simples (ESRS), ocone um pequeno acréscimo de Fz até um valor máximo 

para a velocidade de 90 kmlh, seguido de uma redução para velocidade de 11 O 

km/h (Figura 8.9). Para para eixos simples com rodas duplas (ESRD) ocone 

um aumento da carga vertical máxima (FZmax) com o aumento da velocidade. 

A Figura 8.1 O mostra a carga vettical máxima por eixo em função da 

carga vettical estática do veículo "toco" trafegando sobre o sonorizador a uma 

velocidade de 90 km/h. Mostra ainda o valor do limite legal de carga, para 

efeito comparativo. 

Veículo "Toco" MB:L-1618/51; V = 90 km/h; Sonorizador 
~0 .----------------------------------------------------. 

-.- Eixo1: ESRS - Eixo2: ESRD - Ll: ESRS YM·~ Ll: ESRD 

-250 t----------------------:~============~~==-----===~·--j 

Z200 t-~====~+==---~~1---------------------------------~ :. ..-
~150 +---------------------------------------------------~ 
r!l 

LL 100 +-------------.,•••••••••••"••••m .. n•••••••••••••••.••• •••••••V"''' ""''''""'''''''''"'"'m••wn ••J-

so ~==============~----------------------------~ 
0 +-~--~--~~--~--~~--~--~~--~--~~--~--r--4 

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 1 00 1 05 11 o 115 120 125 
FZestátlca (kN) 

Figura 8. 10 - Carga Vertical Máxima em Função da Carga Vertical Estática, 
para Veículo "Toco" a 90 km!h sobre Sonorizador. 
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Obsetva-se na Figura 8.10, que o impacto dinâmico provocado pelo 

sonorizador gera uma sobrecarga significativa no pavimento. Tal fato pode ser 

também observado na Tabela 8.3, que mostra os coeficientes de impacto 

dinâmico(/) e os fatores de equivalência de carga dinâmica (FECD). 

Tabela 8.3- Fatores de Equivalência de Carga Dinâmica do Veículo 
"Toco" Trafegando a 90 km/h, com Limite Legal de Carga, sobre 

Sonorizador. 
.; · ~ixo'· .·. :,., •.. ·,i( : JtSRSi c: < . . \, 13: •:: : ' : E~RD: . ... .;.::. ; ._:_.::: 

: ···· PBTC 
Carga 

LL == 60kN LL= lOOkN LL = 160 kN 
Aplicada 
b·regula-

FZmá.x 
Desv 

f Fz.mx 
Desv 

f FZmá.x 
Desv 

ridade Padr FECD Padr FECD Padr 
Sonorizador 193,98 4,05 3,233 196,44 239,99 4,10 2,400 51 ,39 300,82 5,88 

f 
1,880 

Como pode ser observado na Tabela 8.3, embora os valores dos fatores 

de equivalência de carga dinânúca sejam menores que aqueles obtidos para as 

demais inegularidades isoladas, ainda assim são elevados. Nota-se ainda que a 

carga vertical máxima devido ao impacto dinâmico deconente da 

inegularidade do pavimento, pode ser até 3,233 vezes a carga estática 

considerara (limite legal de carga por eixo). 

8.1.2. Perfil Longitudinal 

Três petiis longitudinais de pavimentos foram avaliados em termos de 

inegularidade longitudinal (IRJ). Os mesmos são apresentados nas Figuras 

7.12 a 7.14, descritos na Tabela 8.1 para a comodidade do leitor. 

Tabela 8.4 - Perfis de Pavimentos Simulados para Avaliação do Efeito da 
I I . d d L "t d" I rr~u ara a e On21 u ma . 

Pavirilento IRi . ,.,. : .·•· ··.· •. ·.· ·=:::::;:,:;:;.,::::;::::·:·~··_:":::::•··: ·.· .. · 
J :,}/_(·· .•.•. ··': . . ·.• .. · Descrição 

.. 

.····•· c *;eraY .. 
_·.·. (m/kril) . ::::: .. ::·· . ·-: -~-:. . -::-. . . . . . ,:; . .. ·. . .......... 

Goodpcc 1,636 Pavimento bom, em concreto de cimento Portland 

Roughac 3,463 Pavimento em concreto asfáltico, com perfil irregular 

Wavyst 4,379 Pavimento asfáltico com tratamento superficial ondulado 

Para a análise do efeito do nível de inegularidade do pavimento, foram 

consideradas simulações realizadas com o veículo "trucado" - Mercedes Benz, 
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modelo L-23 J 8/51, cujos resultados são apresentados nos Anexos B.l a 8.3 e 

8 .5 a 8.7. 

Através das simulações sobre inegularidades isoladas, nota-se que o 

impacto dinâmico gera sobrecargas seguidas de alívios, que vão sendo 

dissipados até atingir o valor da carga estática. Nas simulações sobre perfis de 

pavimentos ocone a mesma coisa, no entanto, as inegularidades sucessivas 

fazem com que oconam picos de sobrecarga e alívio ao longo de todo o perfil, 

confmme mosb:ado na Figura 8.11 . A média das cargas vetticais observadas 

também aproxima-se do valor da carga estática. 

Vefculo "trucado" MB:I-2318/51(6x2); V=90km/h; Pav.:Wavyst 
250~----------------------------------------------· 

200 

z 
~ 150 
o 
>< 
i.ü 
(ij 
~ 100 
t3 

50 

- E1 :ES-RS - E2:TD-RD - LL:ES-RS - LL:TD-RD 

0+----r----r---or---,----,----.----~---r----.---~ 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tempo (s) 

Figura 8.11 - Simulação de um Veículo 'Trucado" a 90 kmlh sobre 
Pavimento Asfáltico com Tratamento Superficial Ondulado (Wavyst). 

A Figura 8.12 mosb·a o efeito da velocidade na carga dinâmica para 

diferentes níveis de irregularidade. 



"! 

,'\ 

,, 

103 

300 
Vefculo "Trucado" MB:L-2318/51; Carga: LL; - ESRS; --TORO 

-+- Goodpcc ( 1 ,636mlkm) --Roughac(3,463mll<m) ----- Wavyst(4,379mlkm) 
250 

-
g2oo 

. --. . . . -. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . 
; . . - . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

)( ... 
~ 150 
u. 

100 

50 
60 70 80 90 100 110 

v (km'h) 

Figura 8.12 - Carga Vertical Máxima em Função da Velocidade para um 
Veículo "Trucado" com Limite Legal de Carga. 

A velocidade exerce pouca influência para baixos níveis de 

irregularidade, sendo mais significativa para maiores valores de IR1 (Figura 

8.12). 

A Figura 8.13 mostra o efeito da inegularidade longitudinal (IRI) na 

carga dinâmica, para diferentes velocidades. 

Vefculo "Trucado" MB:L-2318/51; Carga: LL; - ESRS; -- TORO 
200 ~--------------------------------------------~-------. 

240 f- -+- V=70kmlh --V=90km/h ----- V=110kmlh - -----..-L----------t 
, .. .. . . 

220 

200 

21so 

. - .... -. : : : : : :: : - ... _ : ...... . -.. --. . . .. .. 
+-------~ .. ~-~~~- ~- ~- ~. 7.~ · ········• 

•=== =··· · · ····· 
~ 

Goodpcc Roughac Wavyst 
~100 
E 
~140 

120 

100 

80 --
60 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
IRI (m/km) 

Figura 8.13 - Carga Vertical Máxima em Função do IRI para um Veículo 
"Trucado" com Limite Legal de Carga. 

Observa-se um compotiamento não linear para ambos os casos (Figma 

8.13), sendo mais significativo o efeito para maiores velocidades e maiores 

valores de IRI. 
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A Figura 8.14 mostra o compm1amento das cargas dinâmicas, para 

diferentes níveis de inegularidade, com o aumento da carga/eixo estática 

considerada. 

300 
Ve[culo "Trucado" MB:l-2318/51; V= 90 km/h; - ESRS; - 10RD 

-+-- Goodocc(1 636m/km) - .... . . . -. . . . 250 
-e- Roughac(3,463m/km) .. -. . - - •• 4 . . . . . . . . . . 

~200 z 
~ -
·~ 150 
N u. 

100 

50 

o 

-lo- \A, fl1lTIJK 

........ Umite Legal de Carga . . 
• t . 

~ 

. . . . - .. ......... .. .. . ·. ... .. . .. . . . ;,: :· ., ... .. .. .. -

45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 206 
FZest (kN) 

Figura 8.14 - Carga Vertical Máxima em Função da Carga Estática para um 
Veículo "1i·ucado" a 90 kmlh sobre Perfis de Pavimentos. 

Observa-se na Figura 8.14 que, para mna mesma velocidade, a carga 

dinâmica máxima (FZmax) aumenta linearmente com o aumento da carga/eixo 

estática (FZest). O efeito, conforme esperado, é mais significativo para o 

pavimento com maior IRI, o que pode ser também observado na Tabela 8.5, 

que mostra os coeficientes de impacto dinâmico (/) e os fatores de 

equivalência de carga dinâmica (FECD). 

Tabela 8.5- Fatores de Equivalência de Carga Dinâmica do Veículo 
"Trucado" a 90 km/h, com Limite Legal de Carga, sobre Perfis de 

Pavimentos. 
... Eixo ESR.S .. ·.•. ...... """::-.·: .:. TDRD : ''· t .. ·· PBTC 
Carga 

LL= 60kN LL= 170 kN LL= 230kN 
Aplicada 

Pavimento FZmá.x 
Desv 

f FZmi~ 
Desv 

f FZmá.x 
Desv 

Padr FECD Padr FECD Padr 
Goodpcc 67,60 2,71 1,127 1,71 188,59 6,32 1,109 1,60 251,14 6,28 
Roughac 70,67 3,92 1,178 2,09 211,20 11 ,72 1,242 2,66 268,08 11 ,55 
ll'avyst 78,06 5,86 1,301 3,27 227,83 20,20 1,340 3,73 292,00 20,62 

f 
1,092 
1,166 
1,270 
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Nota-se na Tabela 8.5, que os fatores de equivalência de carga 

dinâmica, como esperado, são menores que aqueles obtidos para as 

inegularidades longitudinais isoladas. Confonne mostrado anterionnente 

(Figura 8. 14), o efeito dinâmico é mais significativo para níveis de 

inegularidade mais elevados. 

8.1.3. Perfis Senoidais 

Foram avaliados sets tipos de perfis de pavimentos em fmma de 

senóide, com diferentes valores de amplitude (A) e comprimentos de onda (À), 

apresentados na Tabela 7.2. 

Para a análise do efeito do nível de inegularidade do pavimento, foram 

consideradas simulações realizadas com o veículo "toco'' - Mercedes Benz, 

modelo L-1618/51, cujos resultados são apresentados nos Anexos A.5 a A.7 e 

A.I6 a A. 18. 

Confonne pode ser obsetvado nos gráficos apresentados nos Anexos 

A.l6 a A.l8, todos os fatores têm o mesmo comportamento para ambos os 

tipos de eixos. A Figura 8.15 mostra a carga vertical máxima obtida para o 

veículo "toco" com limite legal de carga por eixo, trafegando sobre os perfis 

senoidais. 
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Veículo "toco"MB:L-1618/51; Eixo1 :ESRS; LL=60kN 
-+- 5005 (IRI=1 ,265 mlkm) -a- 501 O (IRI=2,333 mlkm) -a- 5020 (IRI=1 ,900 mlkm) 
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Veículo "toco"MB:L-1618/51; Eixo2:ESRD; LL=100kN 
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Figura 8.15 - Carga Vertical Máxima em Função da Velocidade para um 
Veículo "Toco", com Limite Legal de Carga, sobre Perfis Senoidais. 

Conforme pode ser observado na Figma 8.15, a velocidade exerce 

pouca influência sobre perfis senoidais com baixa amplitude e comprimento 

de onda, apresentando um aumento da carga vertical máxima (FZmax) com o 

aumento da velocidade para os demais perfis. 

A Tabela 8.6 mostra os valores de coeficiente de impacto dinâmico e 

fatores de equivalência de carga dinâmica para o veículo "toco" a 90 km/h, 

com limite legal de carga por eixo, trafegando sobre os perfis senoidais. 
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Tabela 8.6- Fatores de Equivalência de Carga Dinâmica do Veículo 
"Toco" a 90 km/h, com Limite Legal de Carga por Eixo, Trafegando 

sobre Perfis Senoidais. 
Eixo · .:(ef/@:i'tC ESRS 
Carga _ 

Aplicada LL - 60 kN 

Pavimento 
(I lU: mlkm) 

S005 (1,265) 
SOlO (2,333) 
S020(J,900) 
S050 (2,510) 
SJOO (0,728) 
S200 (0,1 53) 

61,47 
61,61 
64,57 
65,15 
63,53 
63,56 

Desv 
Padr 
0,85 
0,87 
2,35 
2 88 
1,67 
1,22 

f 
1,025 
1,027 
1,076 
1,086 
1,059 
1,059 

FECD 

1,12 101 ,44 
1,13 101,49 
1,39 103,69 
1,45 116,20 
1,29 107,14 
1,30 105,76 

ESRO •· .• >< 

LL = lOOkN 

Desv 
Padr 
0,86 
0,87 
1,96 
7,09 
3,04 
1,84 

f 
1,014 
1,015 
1,037 
1,162 
1,071 
1,058 

FECD 

1,07 
1,07 
1, 18 
1,97 
1,36 
1,29 

161,57 
161,83 
167,00 
177,31 
169,07 
165,46 

LL= 160kN 

Desv 
Padr 
0,71 
1,03 
3,91 
7,56 
4,22 
2,58 

f 
1,010 
1,011 
1,044 
1 108 
1,057 
1,034 

Os valores dos coeficientes de impacto e FECD's apresentados na 

Tabela 8.6 mostram que o efeito da carga dinâmica para os perfis senoidais 

considerados não é significativo, o que se deve ao fato de os mesmos 

apresentarem baixos túveis de inegularidade (IRI). Conforme esperado, o 

perfil S050 apresentou maiores valores de desvio-padrão, f e FECD's por ser 

o perfil com maior túvel de inegularidade, IRI = 2,51 m/km (vide Figura 

8.15). 

Como os valores do comprimento de onda (À) e da amplitude (A) 

valiam conjuntamente (Tabela 7.2), a influência de tais fatores não pode ser 

avaliada a partir dos resultados observados, atribuindo-se ao túvel de 

itTegularidade como fator preponderante na detenninação dos valores 

máximos observados para o pedil S050. Vale ressaltar que os perfis senoidais 

simulados são modelos fechados, que não permitem alterações, 

impossibilitando a variação dos fatores À e A. 

8.2. PONTES 

Além do problema do desnível que geralmente ocone no encontro 

pavimento/ponte, analisado no item 8.1.1, as cargas dinâmicas devidas ao 

tráfego de veículos pesados sobre as pontes também foram avaliadas com 

base no coeficiente de impacto ( <p ), dado pela Equação 4.18. Para isso, 
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foram utilizados os resultados obtidos com o veículo "trucado" tmfegando 

sobre dois tipos de pavimentos de concreto de cimento Portland: 

• Goodpcc: Pavimento bom, em concreto de cimento Portland (IRJ = 

1,636 m/km)~ 

• Faultpcc: Pavimento com defeitos, em concreto de cimento Pmiland 

(IRI = 3,424 m/km). 

Os coeficientes de impacto (f), obtidos mediante simulações, são 

apresentados na Tabela 8. 7. 

Tabela 8.7- Coeficientes de Impacto do Veículo "Trucado" Trafegando 
so b P fi d P . t ~ lt G d re os e r IS e avamen os au rpcc e oo tpcc. 

Çi\rga (kN) I•• . 
.. 

:<:::··,· .. LL-iO%' LL :·:· ::: LL+20%. ··:·>:(:':-.·:: EIXO 

•. v (kinlh) ' \ 70. 90 /' .. I tO · <70···· 90 :·:·. it( IlO ·::7o·,, .. : · .. 90 no LL(kN) 
Faullpcc 1,177 1,248 1,267 1,154 1,219 1,204 1,132 1,190 1, 167 ESRS 
Goodpcc 1,104 1,141 1,157 1,094 1,127 1,139 1,079 1,111 1,122 60kN 

Fau/tpcc 1,220 1,209 1,286 1,182 1,237 1,272 1,144 1,228 1,246 TDRD 
Goodpcc 1,097 I, 116 1,135 1,086 1,109 1,152 1,078 1,099 1,146 170kN 

Faultpcc 1,138 1,151 1, 185 1,133 1,161 1,188 1,108 1, 148 1,170 PBTC 
Goodpcc 1,077 1,095 1,113 1,077 1,092 1,121 1,070 1,084 1,110 230kN 

Para pavimentos em condições de boas a regulares, os coeficientes 

de impacto utilizados em projetos de pontes (<p) apresentam valores 

compatíveis com aqueles simulados (f), ou seja, os valores apresentados 

na Tabela 8. 7 estão dentro do intetvalo de coeficientes de impactos 

estabelecidos pela nmma de pontes NRB 7187 (ABNT, 1986). 

Nota-se que alguns coeficientes obtidos através das simulações 

atingiram valores próximos a 1,3 para o pavimento Faultpcc. Espera-se, 

portanto, maiores valores de f para pavimentos com maior IRI, visto que 

este apresenta condições apenas regulares (IRl = 3,424 m/km). 
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8.3. VEÍCULOS 

Os fatores analisados a seguir referem-se às propriedades dinâmicas 

dos veículos. 

8.3.1. Carga por Eixo 

Para avaliar a carga por etxo são consideradas as simulações 

realizadas com todos os tipos de veículos: toco, trucado, semi

reboque/3eixos e semi-reboque/Seixos. A análise é feita considerando-se o 

valor médio dos fatores de equivalência de carga dinâmica obtidos para 

todos os tipos de eixo em diferentes veículos, a mna velocidade de 90 

km/h, com diferentes canegamentos. A análise é feita para um pavimento 

em condições regulares a ruins (Wavyst: pavimento asfáltico com 

tratamento superficial ondulado - IRl = 4,379 m/km). Tais resultados são 

apresentados na Tabela 8.8. 

Tabela 8.8 - Fatores de Equivalência de Carga Dinâmica dos Eixos dos 
Veículos a 90 km/h, sobre o Perfil Wavyst. 

LL LL LL LL LL LL \ Carga 
Veiculo -20% 

LL 
+20% 

Média 
-20% 

LL 
+20% 

Média 
-20% 

LL 
+20% 

Média 

Toco 3,50 3,59 3,82 3,64 2,52 3,39 3,20 3,04 
1i1tcado 3,67 3,27 2,96 3,30 4,00 3,73 3,39 3,71 

Semi Cav(JJ 3,92 3,35 2,78 3,35 4,01 3,74 3,28 3,68 
3E RebPJ 3,08 2 50 2,27 2,62 

Semi Cav 3,99 3,64 3,29 3,64 3,38 3,27 3,23 3,29 
5E Reb 4,05 3,66 3,08 3,60 

Média 3,77 3,46 3,21 3,48 3,21 3,21 2,92 3,11 3,81 3,56 3,23 3,53 
Classijic. (JJ Segundo I Primeiro Terceiro 
U> Cavalo-mecânico (l) Semi-rcbo9ue (J)Ciassifica~ão se~ndo o fator de ~uivalência de car~a médio 

Considerada um dos principais fatores na deterioração dos 

pavimentos, a carga por eixo apresentou um fator de equivalência de carga 

dinâmica médio de 3,37 (média de 3, 48, 3, 11 e 3,53). Tal fato mostra que 

a inegularidade longitudinal e as propriedades dinâmicas dos veículos 
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exercem significativa influência na carga por eixo que efetivamente atua 

no pavimento. 

Vale ressaltar que tal análise foi feita para wn pavimento em 

condições regulares a ruins (IRI = 4,379 m/km), sendo que no Brasil, 

confotme valores apresentados na Figura 4.6, tem-se pavimentos em 

condições ainda piores, o que elevaria os valores dos FECD's e, 

consequentemente, conduziria a resultados ainda mais significativos. 

8.3.2. Tipo de Eixo 

Se considerannos o compot1amento do mesmo tipo de etxo em 

diferentes veículos, a partir do fator de equivalência de carga médio 

(Tabela 8.8), os eixos em tandem duplo (TDRD) resultam em maiores 

cargas dinâmicas sobre o pavimento. Os eixos simples com rodas simples 

(ESRS) ocupam uma posição intennediária, enquanto os eixos simples 

com rodas duplas (ESRD) são os menos danosos, segundo essa análise. 

No entanto, uma análise individual (para cada veículo), resultaria na 

classificação apresentada na Tabela 8.9, para os veículos trafegando a 90 

km/h, com limite legal de carga por eixo, sobre o perfil Wavyst. 

Tabela 8.8- Fatores de Equivalência de Carga Dinâmica dos Eixos dos 
Veículos a 90 km/h, sobre o Perfil Wavyst. 

\ Carga 
Veiculo LL Classificação LL Classificação LL Classificação 

Toco 3,59 Segundo 3,39 Pl"imeiro 
Tmcado 3,27 Paimeiro 3,73 Segundo 

Semi Ca/ 1) 3,35 Segundo 3,74 Ter'Ceiro 
3E Reb(]J 2,50 Primeiro 

Semi Cav 3,64 Segundo 3,27 Primeiro 
5E Reb 3,66 Terceiro 
Classific. (JJ Segundo Primeiro Terceiro 
<•> Cavalo·mecânico <2> Semi·rebogue <1>ctass iJíca~ão se~undo o fator de esuivalência de car~a médio 
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Da Tabela 8.9, podem ser feitas, para cada veículo, as seguintes 

considerações: 

• Toco: o etxo dianteiro (ESRS) resulta em matares cargas 

dinâmicas; 

• Trucado: o etxo traseiro (TDRD) resulta em matares cargas 

dinâmicas; 

• Semi-reboque 3E: o eixo traseiro do cavalo-mecânico (ESRD) 

resulta em maiores cargas dinâmicas; 

• Semi-reboque 5E: o eixo do semi-reboque (TDRD) resulta em 

maiores cargas dinâmicas. 

A inclusão de eixos em tandem triplo (TTRD) na análise não foi 

possível em função das limitações do Ji·uckSim, visto que tal modelo de 

eixo não consta em sua biblioteca de dados. 

8.3.3. Peso Bruto Total Combinado - Tipos de Veículos 

A análise do peso bruto total combinado (PBTC), conforme descrito 

no item 4.4.2, pode ser feita através da classificação dos veículos segm1do 

um fator de destruição devido às cargas dinâmicas (FDdin), dado pela 

Equação 4.17. A Tabela 8.10 mostra os fatores de destmição para o peso 

bmto total combinado dos veículos, a uma velocidade de 90 km/h, sobre o 

perfil de pavimento Wavyst (pavimento asfáltico com tratamento 

superficial ondulado). 

A análise do peso bruto total combinado já pemute uma análise dos 

tipos de caminhões, cuja classificação segundo os FDdin (Tabela 8.10) é do 

menos ao mais destmtivo. Vale ressaltar que foram efetivamente 

simulados apenas os quatro primeiros tipos de caminhões, os demais foram 

compostos a partir dos valores médios dos FECD's apresentados na Tabela 

8.8. Sendo assim, os resultados apresentados nesses casos são apenas tima 
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aproximação, visto que não foram realizadas simulações com esses 

veículos. 

Tabela 8.10- Classificação dos Veículos Segundo o FDdin para FECD dos 
Veículos a 90 km/h, sobre o Perfil Wavy~. 

~=~=,,:==:::::=:::::=:::,~:=~:,::~: ~ = = ~~ velcúlosrconvéiiêl~"'âis/8tli;iiliülb. : : :::::::''''''~=======:.: = ::::::. ::::::: :=;,::::::::: . . ...... ·... . . ~~~~:::=::::::::~ 

Toco ~ 3,64 3,04 11 ,287 59,18 Nono - .... 
Trucado ··~~J 3,30 3,71 16,948 41,36 Segundo 

Semi- ~T I 3,35 3,68 
Reb.3 'WI 

2,62 15,421 62,58 

Semi- ~T I 3,64 3,29 
Reb.5 Utel1 

45,71 3,60 23,037 

. ··~ :: 
) ' -::· . 
lQ,~ · ... :. 

Romeu & ,.d I I l 3,64 3,04 3,11 3,11 
Julieta-4 ~~- ~ (1) (1) (3) (3) 

22,500 57,33 

24,500 54,00 

20,000 52,80 

Tre- Ad 11 U l 3,30 3,71 3,11 3, 11 3,11 3, 11 
minhão 'W -~ 8 u tV (2) (2) (3) (3) (3) (3) 

39,000 49,87 

Rodo- ..m. r l i I 3,35 3,68 2,62 3,11 3,11 
trem 5 ~ 1 ~ (4) (4) (4) (3) (3) 

29,570 53,67 

Rodo- .4n j I ~~ 3,64 3,29 3,60 3,53 3,53 
trem 9 ~ t Ut!i «iF9!!i§' (5) (5) (5) (3) (3) 

48,300 36,42 

(I) FECD do Veículo "toco" 
(2) FECD do veículo "tmcado" 
(3) Média (Tabela 8.8) 

(4) FECD do veiculo "Semi-reboque 3" 
(5) FECD do veiculo "Semi-reboque 5" 
• Fonte: F ABBRI et. ai. ( 1990). 

Décimo 

Terceiro 

Oitavo 

Sétimo 

Quinto 

Quarto 

Sexto 

Primeiro 

A classificação da Tabela 8.10 apresenta o caminhão "Semi

reboque 3" (FDdin = 62,58) como o veículo de carga mais destrutivo aos 

pavimentos, dentre os modelos estudados. 
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Tal como ocorre para a classificação apresentada por F ABBRl, et. 

ai. (1990) para cargas estáticas, os fatores de destruição calculados para as 

cargas dinâmicas classificam os veículos especiais em posições 

intennediárias, não sendo, portanto, nem menos nem mais destrutivos que 

os caminhões convencionais. 

8.3.4. Suspensão 

O TruckSim pennite a análise comparativa do efeito da rigidez do 

sistema de suspensão sobre as cargas dinâmicas. Para o veículo "trucado", 

foram simulados modelos de suspensões em feixe de molas com menor 

rigidez que a rigidez padrão, para três níveis de inegularidade (Figura 

8.16). 

Veíc. "lrucado" MB:L-2318/61 (6x2); Eixo1 :ESRS 
125 ~----------------~-----------------r----------------~ 

LL-20% = 48 kN LL = 60 kN LL+20% = 72 kN 

100 1-----------------~-----------------+----------~--~ 

70 90 110 70 90 110 70 90 
Velocidade (kmlh) 

O Goodpcc(IRI=1,636mlkm)Padrão 

ll!l Roughac(IR1=3,463mlkm)Padrão 

O Wa~t (IRI=4,379mfkm)Padrão 

Bl! Goodpcc(IR 1=1 ,636mlkm)<Rigidez 

CilJ Roughac(IRI=3,463mlkm)<Rigidez 
rnWa~t (IRI=4,379mfkm)<Rigidez 

Vele. "trucado" MB:L-2318/61 (6x2); Elxo2:TDRD 

r · 

I~ "' 
~~ I [) 

I · .I! 
li 

t 
:k lt· 

110 

300 +--~LL·2~0%=~1~36k~N ----~----~LL.=~11~7~0~kN ______ +---=LU-~+20%~~=2~04k=-N ---rl 

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

Figura 8. 16 - Carga Vertical Máxima para o Veículo "Trucado" com 
Suspensão em Feixe de Molas com Rigidez Padrão e com Menor Rigidez. 
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Como pode ser observado na Figura 8.16, menor rigidez do sistema 

de suspensão resulta em menor carga dinâmica máxima(FZmax) para menor 

ú1dice de irregularidade e menor carga por eixo; por outro lado, menor 

rigidez resulta em maior carga dinâmica para maior índice de 

inegularidade e maior carga por eixo. Tal fato apenas não se verificou para 

o pavimentou Roughac, em que a carga dinâmica máxima obtida para o 

sistema de suspensão padrão foi superior à obtida para o sistema de menor 

rigidez. 

A Tabela 8.11 apresenta os fatores de equivalência de carga 

dinâmica calculados para o eixo dianteiro (ESRS) do veículo "trucado" 

com o sistema de suspensão padrão e com menor rigidez. 

Tabela 8.11 - Fatores de equivalência de Carga Dinâmica para o Eixo 
ESRS do Veículo "Trucado" com Suspensão em Feixe de Molas com 

Menor Rigidez e Rigidez Padrão. 
IXQ tmJI es com o as- IDJPies ..''-- ESRS E' .-- s· ' I ,._. '- R c1 s· ·1 

L ,,,, .,,._. 

_carga ''" ,_, ,._,-: 
-LL§6okN 

.. ·::::. .. < iL ~:nt<N ). LL-20% = 48 kN ApUclldn ' -:=: ~-: :.:: }: :: • . ·:::::::- . : ·:-: :;·> ,,. .. 
.. 

; 

Pa~•ime11to 
Tipo Velocidade (I<!n/hl Tipo Velocidade ( km/h) Tipo Velocidade (km/h)_ 
Susp. 70 90 110 Susp. 70 90 110 Susp. 70 90 110 

Goodpcc 
padn1o 1,56 1,81 1,92 padrão 1,50 1,71 1,80 padrão 1,4 1 1,61 1,68 

< rigidez 1,35 1,55 1,60 < rigidez 1,36 1,52 1,56 < rigidez 1,29 1,45 1,56 

Roughac 
padrão 2,11 2,21 2,12 padrão 1,93 2,09 2,14 padrão 1,79 2,01 2,02 

< rigidez 2, 14 2 lO 2,26 < rigidez 2,1 6 1,93 2,32 < rigidez 2 02 1,86 2,43 

ll'ary•st 
padrão 2,96 3,67 4,79 padrão 2,71 3,27 5,02 padrão 2,39 2,96 5,07 

< rigidez 2,40 3,21 4,08 < rigidez 2,96 4,64 6 ,11 < rigidez 2,91 4,35 6,70 

Observa-se na Tabela 8.11 que, para baixos níveis de inegularidade 

(Goodpcc), o sistema de suspensão menos rígido apresenta menores FECD's. 

Já para maiores níveis de irregularidade (Wavyst) , o sistema menos rígido 

apresenta maiores FECD's que o sistema padrão para maior carga por eixo, 

apresentando comportamento oposto para menor carga por eixo. 
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8.3.5. Pressão de Enchimento dos Pneus 

A pressão de enclúmento dos pneus pode ser avaliada no TruckSim 

apenas qualitativamente, mediante variação na rigidez do pneu e do 

sistema de suspensão. 

Sabe-se que uma maior pressão de enchimento do pneu conesponde 

a um sistema mais rígido. Pm1anto, espera-se um comportamento 

qualitativamente análogo aos resultados apresentados para os sistemas de 

suspensão, embora possam apresentar diferentes fatores de equivalência de 

carga dinâmica. 

8.3.6. Velocidade 

A influência da velocidade foi analisada no item 8.1, relacionando-a 

aos diversos tipos de ressaltas e depressões isoladas e perfis longitudinais 

de pavimentos, para diferentes condições de canegamento. No entanto, 

vale aqui ressaltar algumas dessas considerações: 

• "Panela": para eixos simples de rodas simples (ESRS) ocone uma 

redução da carga vertical máxima (F z) com o aumento da velocidade, 

enquanto paJa eixos simples com rodas duplas (ESRD) ocone um 

aumento de Fz, ocorrendo um valor máximo para a velocidade de 90 

km/h, seguido de uma redução para velocidade de 11 O km/h (Figura 

8.2). 

• Desnível pavimento/ponte: a velocidade exerce pouca influência na 

carga vertical sobre esse tipo de inegularidade, o que se justifica pela 

proximidade das cmvas mostradas na Figura 8.6. 

• Sonorizadores: para eixos simples de rodas simples (ESRS), ocorre um 

pequeno acréscimo de FZmax até determinado valor para a velocidade de 

90 km!h, seguido de mna redução para velocidade de 11 O km/h (Figw·a 

8.9). Para para eixos simples com rodas duplas (ESRD) ocorre um 
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aumento da cru·ga vertical máxima (FZmax) com o aumento da 

velocidade. 

• Irregularidade longitudinal (perfis de pavimentos): a velocidade exerce 

pouca influência pru·a baixos níveis de inegulru·idade, sendo mais 

significativa pru·a maiores valores de IR1 (Figma 8.12). 

• Perfis senoidais: a velocidade exerce pouca influência sobre perfis 

senoidais com baixa amplih1de e comprimento de onda, apresentando 

um aumento da carga vertical máxima (FZmax) com o aumento da 

velocidade pru·a os demais perfis (Figura 8.15). 

A Figma 8.17 mostra a carga vettical máxima em função da velocidade 

pru·a o veículo "h·ucado" h·afegando sobre o pavimento Wavyst. 

300 

250 

~ 200 -)( 

IV 
E 
N 
u. 

150 

100 

50 

Vele. "trucado" MB:L-2318/51 (6x2); Susp.:Padrão; Pav.: Wavyst 

-... ~ ----- -__ .. -------.... --- . . -. -- ~ 

----. -
.. . ........ - . ----··· • Ai" • • • . 

11-- --
. - . - - . 

70 

_ .. 
~ ---- - ----- - - - -

. - . .. -. - - - .. -. ~ . . - .. .. .. 

90 
Velocidade (kmlh) 

. . - . . . . . .. - - -

110 

• ·• • ESRS:48kN 

-· ESRS:60kN 

___...__ ESRS:72kN 

-·• • TDRD:136kN 

-· TDRD:170kN 

........__ TDRD:204kN 

Figura 8. 17 - Carga Vertical Máxima em Função da Velocidade para o 
Veículo "Trucado, Trafegando sobre o Pavimento Wavyst . 
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Obsetva-se, a partu: da FiguJa 8.17, que as cmvas têm 

aproximadamente o mesmo compmtamento, ou seja, a mesma inclinação 

para diferentes condições de canegamento no mesmo eixo. Isso significa 

que o efeito da velocidade sobre as cargas dinânúcas máximas (FZmax), no 

intetvalo considerado neste trabalho (70 a 110 kmlh), é pequeno. 
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Esse capítulo apresenta as conclusões dos estudos realizados e 

sugestões para o desenvolvimento de trabalhos futuros a partir dos resultados 

obtidos neste trabalho. 

9.1. CONCLUSÕES 

9.1.1. Quanto aos Objetivos Estabelecidos 

Quanto aos objetivos estabelecidos neste traball10, cabem as seguintes 

considerações: 

• Alguns modelos de simulações de cargas dinâmicas sobre os pavimentos 

rodoviários foram apresentados no Capítulo 5, destacando-se os 

fundamentos matemáticos considerados por cada um. No capítulo 6 foi 

apresentado o modelo TmckSim, efetivamente utilizado neste tl'abalho. 

• As especificações adotadas pelos organismos rodoviários brasileiros para a 

consideração dos efeitos das cargas móveis sobre as pontes, prescritas na 

nonna NBR 7187 (ABNT, 1986), foram avaliadas em tetmos de 

coeficiente de impacto, mediante as simulações realizadas, cujos resultados 

são apresentados no item 8.2. 

• Dados reais de carga foram levantados por DEMARCHI & SETTI ( 1998), 

mediante a utilização de balança, para a detenninação do desempenho dos 
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veículos de carga em rampas. Esses dados são apresentados e analisados 

nos itens 7.3 e 7.4 deste trabal110, sob o ponto de vista das cargas 

efetivamente atuantes nos pavimentos rodoviários brasileiros. 

• Os fatores intervenientes nas simulações foram considerados mediante a 

análise dos valores prescritos nas normas brasileiras e mediante a análise 

dos estudos realizados por BOTTURA et. ai. (1996) e MARTINS (1996), 

para o caso da irr-egularidade longitudinal dos pavimentos. 

• Os efeitos dos fatores que afetam as cargas dinâmicas dos veículos 

rodoviários sobre os pavimentos e pontes foram analizados mediante a 

realização de 450 simulações com o programa computacional TruckSim, 

207 das quais efetivamente apresentadas neste tmbalho, com as demais 243 

tendo sido utilizadas para a identificação dos recmsos e limitações do 

programa e para a realização de pré-análises do compmtamento dos fatores 

a serem avaliados. 

• Os efeitos dos fatores selecionados são apresentados e analisados no 

Capítulo 8 deste trabalho. 

• A análise comparativa dos efeitos provocados pelos Veículos Combinados 

Longos (VCL's) e os caminhões convencionais foi realizada mediante a 

composição dos diversos tipos de veículos a partir dos quatro tipos 

simulados, cujos resultados são apresentados no item 8.3.3 . 

Com base nas considerações descritas anterionnente, pode-se afirmar 

que os objetivos estabelecidos neste trabalho (item 1.3) foram atingidos com 

êxito. 

9.1.2. Quanto aos Conceitos Aplicados nos Modelos de Simulações 

Os conceitos aplicados em simulações de cargas dinâmicas sobre os 

pavimentos são multidisciplinares. Para a modelagem matemática de um 

veículo, por exemplo, são utilizados os conceitos de dinâmica das estrutmas, 
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cuJa aplicação também pode ser feita na modelagem visco-elástica de 

pavimentos rodoviários . 

Os pavimentos rodoviários são considerados, na maioria dos modelos 

de simulação, como uma est:rutma de várias camadas, avaliando-se, 

principalmente, o seu compmtamento em tennos de tensões e defmmações. 

Apenas recentemente o efeito da inegularidade longitudinal tem sido estudado 

e, sobretudo, para a análise de condições de rolamento e de estabilidade dos 

veículos. 

As simulações realizadas neste trabalho permitiram a análise dos efeitos 

dessas inegularidades sob outro ponto de vista, o da variação que elas 

provocam nas cargas atuantes nos pavimentos, as cargas dinâmicas. 

Permitiram, assim, a análise comparativa em relação às cargas estáticas 

consideradas pelas nonnas brasileiras. 

Por outro lado, a maioria dos modelos matemáticos que consideram as 

propriedades dinâmicas dos veículos rodoviários visa servir tão somente à 

engenharia automotiva, considerando o pavimento como um corpo rígido, ou 

seja, desconsiderando as propriedades reológicas dos materiais que o 

compõem. Apesar disso, o modelo utilizado (TruckSim) serviu plenamente à 

fi11alidade deste trabalho, pois o principal objetivo, avaliar os efeitos de 

características dos veículos rodoviários e da inegularidade dos pavimentos 

sobre as cargas dinâmicas, foi alcançado independentemente da consideração 

do estado dinâmico de tensões ou defonnações dos pavimentos. 

Sabe-se que as cargas dinâmicas são indiretamente consideradas no 

conceito de equivalência de carga, em função do número de operações do eixo 

padrão sobre o pavimento, que após um número elevado de operações 

provocou o desgaste dos pavimentos e, consequentemente, o aumento das 

cargas sobre este. No entanto, a magnitude dessas cargas dinâmicas não foi 

avaliada. O mesmo conceito de equivalência de carga foi aplicado neste 
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trabalho apenas para avaliar o efeito relativo das cargas dinâmicas com as 

cargas estáticas consideradas. Através dos fatores de equivalência de cargas 

dinâmicas (FECD's) e os coeficientes de impacto (f) procurou-se mostrar a 

magnitude dessas cargas dinâmicas. 

9.1.3. Quanto ao Modelo Adotado: TruckSim 

O TruckSim apresentou-se como uma fenamenta fundamental na 

realização desses estudos, cujas potencialidades extrapolam os conceitos 

aplicados neste trabalho. Sua aplicação é realizada, principalmente, em 

pesquisas na engenharia automotiva, de um modo geral. 

No entanto, para a realização de estudos mais complexos, haveria a 

necessidade de simular todos os modelos de veículos e suas propriedades, 

incluindo-se os eixos em tandem tTiplo e os sistemas de suspensão pneumática, 

por exemplo. Além disso, a consideração de modelos matemáticos de 

pavimentos que pennitam também uma análise em termos de tensões e 

defonnações seria bastante útil na engenharia rodoviária. 

9.1.4. Quanto aos Resultados Obtidos 

As saliências e depressões isoladas simuladas ("panelas", desníveis 

pavimento/ponte e sonorizador) resultaram em valores extremamente elevados 

de coeficientes de impacto U) e FECD's, mostrando que o efeito desses tipos 

de inegularidades sobre as cargas dinâmicas é bastante significativo. Para o 

desrúvel pavimento/ponte, por exemplo, obteve-se um coeficiente de impacto 

de até 4,77, resultando em um fator de equivalência de carga FECD = 1132. 

Os perfis de pavimentos simulados, conforme esperado, apresentaram 

resultados menos significativos, mas ainda relativamente superiores aos 

valores de carga estática, sobretudo para maiores rúveis de IRJ. Tal fato é 

resultado pelos valores de coeficientes de impacto, que apresentaram cargas 

dinârnicas até 34% superiores às cargas estáticas consideradasU = 1 ,34), 

resultando em FECD = 3, 73 (Tabela 8.5). 
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Conforme apresentado por MARTINS (1996), os níveis de 

inegularidade dos pavimentos brasileiros estão em condições ainda piores que 

os valores médios simulados, o que, confonne resultados apresentados, conduz 

a maiores cargas dinâmicas. Portanto, pode-se admitir que os valores dos 

FEC's e coeficientes de impacto são ainda maiores para a média dos 

pavimentos brasileiros. 

Os estudos realizados podem servir de base para o apetfeiçoamento dos 

métodos de dimensionamento de pavimentos brasileiros, havendo, no entanto, 

a necessidade de um banco de dados com as ÍlTegularidades longitudinais dos 

pavitnentos e das características dos veículos rodoviários que trafegam por 

nossas rodovias. 

Os resultados obtidos para os perfis senoidais mostraram que os 

mesmos podem ser utilizados apenas para um intetvalo de amplitude (A) e 

comprimento de onda (À), ou seja, para valores muito pequenos ou muito 

elevados de A e À, comparados com as dimensões do veículo, não é possível 

avaliar o efeito da ÍlTegularidade. Os baixos valores de lRI apresentados, 

nesses casos, confitmam essa análise. 

As simulações realizadas mostraram que as propriedades dinâmicas dos 

veículos, analisadas no item 8.3, exercem significativa ittfluência nas cargas 

dit1âmicas. Tal fato mostra que há necessidade da realização de maiores 

estudos para a consideração desses fatores nos projetos de pavimentos. 

Para o caso dos projetos de pontes, as cargas móveis já são 

consideradas na fonna de coeficientes de itnpacto ( <p ), estabelecidos pela NBR 

7187 (ABNT, 1986). No entanto, para túveis de lRI maiores que aqueles 

sitnulados neste trabalho, espera-se valores de <p superiores aos da referida 

nonna. 

A elevada magnitude das cargas dinâmicas ressalta a itnportância da 

consideração dos efeitos dit1âmicos dos veículos rodoviários no 
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dimensionamento estmtural e nos modelos de desempenho de pavimentos. 

Deve-se destacar, também, o efeito preponderante da inegularidade 

longitudinal sobre os outros fatores considerados, numa clara indicação de que 

a melhor maneira de se reduzir os efeitos deletérios das cargas dinâmicas é a 

manutenção dos pavimentos em boas condições de rolamento. 

9.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Maioria dos fatores analisados neste trabalho forain considerados em 

três rúveis. Trabalhos futuros poderão ser mas específicos, avaliando apenas 

patte desses fatores de fmma mais detalhada, elaborando-se, inclusive, curvas 

de tendência dos mesmos para serem utilizadas em estudos de métodos de 

dimensionamento de pavimentos. 

Neste trabalho foram realizadas simulações com apenas quatTo tipos de 

caminhões em função das limitações da versão acadêmica do TruckSim, tendo 

sido realizadas composições dos demais veículos a partir desses resultados. No 

entanto, propõe-se que t:rabaU1os futuros possam ser realizados com a versão 

completa do TruckSim, ou ainda em convênio com o UMTRI, a fim de se 

buscar resultados mais próximos da realidade, tanto quanto possível. 

O TruckSim considera o pavimento como um corpo rígido, não levando 

em consideração as propriedades dos materiais que o compõem. Sendo assim, 

para uma avaliação mais precisa dos efeitos das propriedades dinâmicas dos 

veículos sobre os pavimentos, seria necessário a utilização conjunta de 

modelos matemáticos de veículos e modelos de pavimentos de várias 

camadas, como os modelos elástico-linear e não-linear e os visco-elásticos. 

Algumas propriedades dinâmicas dos veículos, como a variação da 

posição do CG, a frenagem e a realização de curvas, embora citadas neste 

trabalho, não foram analisadas em detalhe por fugiiem aos seus objetivos. No 
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entanto, são de grande interesse ao engenheiro de pavimentação em razão dos 

esforços horizontais produzidos e deveriam ser estudadas oportunamente . 

As pontes foram estudadas neste trabalho em tetmos de coeficientes de 

impacto, que resultam em uma majoração das cargas estáticas dos veículos de 

projeto, os "trens-tipo,. No entanto, o efeito provocado pelos veículos 

rodoviários de carga sobre as pontes pode ainda ser avaliado sob o ponto de 

vista das "Bridge Formulas,, utilizadas por organismos rodoviários dos 

Estados Unidos e Canadá. 

9.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos realizados neste trabalho apresentaram os efeitos, tanto das 

propriedades dinâmicas dos veículos, quanto da irregularidade longitudinal 

dos pavimentos sobre as cargas dinâmicas, servindo como referência para 

trabalhos futuros que busquem um apetfeiçoamento dos métodos de 

dimensionamento dos pavimentos e pontes. 

Espera-se, portanto, que os conceitos e resultados aqui apresentados 

possam contribuir para o crescimento cientifico e desenvolvimento de novas 

tecnologias para a engenharia rodoviária. 
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Anexo A - Simulações realizadas com o veículo "toco" -
Mercedes Benz, modelo L-1618/51. 
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T1po: 'Toco" 

~ I VEICULO: Fabllcante: Mercedes-Benz Anexo : 
Modelo: L-1618151 ~ 

EIXO E1 - Dianteiro_1Eixo S im_Ees - Rodas Sim.J!es_l- Sus~nsao em feixe de molas 

~~f::> Carga/Eixo LL-20% LL LL+20% 

~~o (kN) 48 60 72 
p c Vetocldade_lkm'h_l 

em em 70 90 110 70 90 110 70 90 110 
; E ~ 

121 ,72 103,65 91,69 141,78 124,54 112,59 157,28 141,08 128,78 
8 l "C: .n J:! 47,96 47,92 47,87 59,97 59,93 59,86 71 ,95 71,97 71,87 

a. 9 15 721 6 71 10 03 828 806 10 59 878 902 
~ 

E 
11 a (j :'1 ... 126,36 105,15 88,25 157,93 131,92 11 1,68 188,57 158,53 134,76 
Gl ... 2 47,93 47,91 47,83 59,94 59,94 59,82 71 ,92 71,92 71,83 c 

~ 
Gl ~ n ..; 992 755 645 12 54 956 820 1514 11 70 1006 Q, .. f-;:;- c 

127,68 103,53 86,06 159,57 130,33 108,57 187,90 156,62 131,21 " ~ -c a ~ ~ ... 2 47,97 47,88 47,79 59,98 59,90 59,78 71,88 71,88 71,79 "' ~ :2 J:! -c Q, 935 ·;;;;; 1017 7 32 6 20 12 69 794 15 01 11 47 982 

"' 115,52 123,45 118,69 127,58 135,46 130,92 139,58 147,46 142,92 :; -;; ... 

E !l 6 
N 8 47,99 47,94 47,98 59,96 59,91 59,96 71 ,95 71,92 71,98 :2 .n c Q. 7 17 789 768 7 42 850 842 816 o f-- I 

694 664 
Q, 

s N ... "' 
182,87 198,86 189,68 194,95 210,88 201,73 206,96 222,88 213,73 

c i E ~ ~ 47,96 47,85 47,91 59,99 59,84 59,90 71,88 71,71 71,77 
41 = 15 22 14 54 13 83 16 96 16 23 15 42 17 51 17 00 16 27 E >---- s:: 
> .., "' ~ 

250,19 274,26 260,45 262,29 286,29 272,51 274,31 298,29 284,51 .. B 41 ~ 
48,00 60,07 59,84 59,92 72,05 71,85 71 ,88 Q, 

~ 41 :2 :2 47,81 47,91 
~ 2458 2333 2202 2614 24 69 2335 2663 2553 2419 

111 173,64 179,47 95,59 165,06 193,98 108,37 197,02 206,61 120,19 
Sonorizador a 8. 48,01 48,00 47,97 60,01 60,04 59,99 71,96 72,01 71,97 ;! ... 

398 391 230 407 405 2 37 423 4 23 240 

Anexo A.J. Matriz Fatorial das Simulações Realizadas com o Veículo 
"Toco" sobre Irregularidades Isoladas - Eixo Dianteiro. 

T1po: ''Toco" 

~ -, VEÍCULO: Fabllcante: Mercedes-Benz Anexo: 
Modelo: L-1618151 F 

Eixo E2- Traseiro _lTandem Du.J!o- Rodas ~sl_- Sus_l)E!_nsao em feixe de molas 

~~f::> Carga/Eixo LL-20~~ LL LL+20% 

~~~o (kN) 80 100 120 
p c Vetocldadejkm'h_l 

em em 70 90 110 70 90 110 70 90 110 
';; E ~ 

165,19 231,24 138,47 182,16 250,85 157,79 191,17 266,10 172,23 ... ~ 79,97 80,25 79,81 100,01 100,22 99,75 119,99 120,23 119,77 li "C: J:! 
Q. a. 963 12 82 905 913 1306 952 8 78 13 40 10 22 r;:;- E 

~ o 214,38 334,56 150,71 250,98 373,07 187,38 269,74 402,25 214,37 
~ o :'1 ~ 41 79,88 80,62 79,76 99,90 100,67 99,73 119,65 120,66 119,80 c 5 .. ~ J:! n Q. ..; 15 58 19 23 11 10 16 93 2165 13 66 1720 2296 15 35 Q, .. -;:;-- c 217,75 422,15 148,32 270,28 461,91 185,35 306,15 495,28 215,92 " = -c a .... ... ~ 

"' 
... E "! 

J:! 79,82 81,00 79,72 99,76 101,10 99,69 119,75 121,00 119,76 
~ ~ -c Q, 16,31 23,66 10,87 19,91 26,19 13,45 21,62 27,79 15,83 ·;;;;; 

"' 154,83 150,92 151,84 175,56 173,64 175,03 196,25 196,53 198,37 :; ';; ... 
Ol !l ~ 

N ~ 80,02 80,08 80,09 99,92 99,97 99,99 119,95 120,07 120,13 

~ c :2 ... 
o 

f-- Ê 
847 948 994 11 50 13 43 14 23 11 88 13 28 13 65 

Q, 
227,27 217,91 220,08 247,90 245,13 250,76 269,63 274,92 280,98 s N ~ ... :'1 B "! 79,91 80,09 80,07 100,09 100,11 100,03 120,00 120,00 119,99 c ~ e ~ ~ .. 

à 18 80 21 65 22 71 21 89 2550 2667 21 69 2509 2600 E -> .., "' ... ... 292,53 327,92 326,38 313,22 364,93 367,98 336,30 396,60 400,15 .. 
Q, i .. N "! 80,30 80,43 80,35 100,47 100,51 100,38 120,44 120,41 120,30 .. :2 ~ 

~ 28,45 33,47 3516 30,90 36,43 3800 31,62 37 10 38,25 
111 164,63 224,07 249,89 186,29 239,99 264,96 206,23 258,68 283,67 8 Sonorizador -: ~ 79,93 79,99 79,95 100,01 100,07 100,03 119,94 11 9,99 119,94 

387 397 466 406 410 486 437 444 531 

Anexo A.2. Matriz Fatorial das Simulações Realizadas com o Veículo 
"Toco" sobre Irregularidades Isoladas - Eixo Traseiro. 

A.1 

!!li!! 
mm 
Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 
Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 
Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 
Max 
Med 
DP 
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;: .. 
::= 
::: 

Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 
Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 
Max 
Med 
DP 
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npo: "Toco" gj I VEICULO: Fabricante: Mercedes-Benz Anexo: 
Modelo: L-1618151 ~ 

Eixo Peso BnAo Total Combinado (PBTO=E1+E2) 
Carga/Eixo LL-20% LL Ll+20% ~~':> 

~"'-<_O (kN) 128 160 192 
p c Velocidade (kmlh) 

em em 70 90 110 70 90 110 70 90 110 

a E ::! 
209,64 279,62 186,08 241,12 311,63 217,25 276,18 339,36 247,94 

"V 8 127,92 128,17 127,69 159,98 160,16 159,60 191,94 192,20 191,64 li "1: .; 12 D.. Q. E 13 16 14 84 11 03 13 42 15 61 12 20 13 67 16 31 13 42 

l1 f-;;- o 258,69 382,87 198,37 306,03 433,64 246,61 335,50 475,24 284,37 

i 
o ~ ::! 

~ .. g 12 127,82 128,53 127,59 159,84 160.60 159,55 191,77 192,58 191,63 ... ..; 18 30 2080 12 69 2085 2389 15 73 2252 2615 1815 o. .., r;;- c 
262,10 470,54 196,15 325,34 522,56 24 4,94 371,92 568,37 286,11 .. 

i "O a ~ ::! 

"' 
"V ri 127,79 128,87 127,51 159,74 161,00 159,47 191,62 192,89 191,54 

"O .f o. ;:! .... 
·;;: 19 04 24,90 12 41 2350 2801 15,48 2595 3043 18 49 

"' 195,52 203,45 198,89 227,59 235,46 230,93 259,59 267,46 262,93 :; 
~ 

E ~ ~ 8 128,01 128,03 128,08 159,88 159,88 159,95 191,90 191,98 192,10 ::! .; 

~ 
Q. 

Ê 
1013 11 00 11 07 13 72 1606 1692 13 82 16 23 16 88 r--

A N ~ .. ~ 
262,87 278,86 269,68 294,96 310,88 301,73 326,97 342,88 333,73 

" ~ 
"i 127,87 127,94 127,98 160,08 159,95 159,93 191,88 191,71 191,76 1 e ::! ~ a 2200 24 46 2491 2550 2995 3115 2464 29 27 30 79 f-- C( 330,20 354,26 340,45 362,31 394,81 374,62 394,32 435,31 423,12 ~ 

.., 
~ 

.. 
o. i .. N 

128,29 128,25 128,26 160,53 160,35 160,31 192,49 192,27 192,17 .. ::! oj 
la 33 14 36,67 37,38 3592 4201 43,26 36 78 43,40 44 67 
ai 254,02 272,15 297,93 284,45 300,82 324,11 316,32 330,75 353,83 

Sonorizador 
g 8. 127,94 127,99 127,92 160,01 160,11 160,02 191,90 192,00 191,91 i. .... 

558 5,59 520 589 588 547 643 646 611 

Anexo A.3. Matriz Fatorial das Simulações Realizadas com o Veículo 
"Toco" sobre Irregularidades Isoladas - PBTC. 

Anexo A.4. Matriz Fatorial das Simulações Realizadas com o Veículo 
"Toco " sobre o Pavimento Wavyst. 

A.3 

Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 
Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 
Max 
Med 
DP 
Max 
l.led 
DP 
Max 
Med 
DP 
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Tipo: "Toco" 

* I VEICULO: Fabricante: Mercedes-Benz Anexo: 
Modelo: L-1618151 lF' 

Eixo E1 - Dianteiro (Eixo Simples- Rodas Simples) - Suspensao em feixe de molas 
Carga/Eixo LL-20% LL LL+20% ~<c,l?> 

~\)-~0 (kN) 48 60 72 
). A Velocidade (km'h) 

I 
~ 
' ;;; .., 

õ 
c 
~ 
s 
~ 
E 
> .. 
11. 

m em 70 90 110 70 90 110 70 90 110 

§ :2 . y 49,34 49,49 49,34 61,07 61,47 61,38 73,08 73,48 73,35 
"' 48,00 48,00 48,00 60,00 60,00 60,00 72,00 72,00 72,00 <'<_ "' 

~ .. o 087 0 85 068 069 085 069 070 086 069 .., 
~ " o 49,64 49,48 49,72 61 ,86 61,61 61,54 73,87 73,59 73,54 o ~ ~ ~ (') õ. ~ 48,00 48,00 48,00 60,00 60,00 60,00 72,00 72,00 72,00 
r-i E ri o 1 04 o 81 090 1 13 087 077 111 065 077 c( 

8 .. ., 
~ 

52,10 52,06 51,55 64,67 64,57 64,11 76,57 76,45 76,03 

~ n "' 48,01 48,00 48,00 60,01 60,00 60,00 72,02 72,00 72,00 O>_ .., q 
~ c ., o 258 2 11 1 72 294 235 1 91 284 225 1 85 o 

~ 
o ., o :i! 50,89 52,63 55,64 64,56 65,15 69,38 75,22 60,99 84,00 .., ... 
i'õ "' &! 47,98 48,00 48,00 59,98 60,02 60,00 71,96 71,99 72,00 s .n <-<' c o 1 15 2.36 392 1 60 288 463 213 435 592 .. 

50,56 51,42 62,89 64,59 74,99 77,19 79,67 <O E § 8 50,95 63,53 
8 <'< o: !:< 47,99 48,00 48,00 59,98 60,00 60,00 71,98 72,01 71 ,99 u; ,.._ a. g ô E ...: 095 1 33 1 73 1 16 1 67 238 135 207 324 o 

f6 
o o 

~ 
50,64 51,12 51 ,50 62,98 63,56 64,03 75,07 75,69 76,13 

~ 
., 

~ "'. 47,99 48,00 48,00 59,96 60,00 60,00 71,98 72,00 71,99 o ô ., 
"' 074 097 110 090 1 22 1 39 1 02 1 47 1 76 

Anexo A. S. Matriz Fatorial das Simulações Realizadas com o Veículo 
"Toco" sobre o Pavimento Senoidal - Eixo Dianteiro. 

Tipo: "Toco" 

~ - 1 VEICULO: Fabricante: Mercedes-Benz Anexo : 
Modelo: L-1618151 F 

Eixo E2- Traseiro Tandem Duplo- Rodas Duplas) - Suspensao em feixe de molas 
Carga/Elxo LL-20% LL LL+20% ~<c,l?> 

(kN) 80 100 120 ~\)-~0 
À A Velocidade (km'h) 

I 
jg 
' ;;; .., 

õ 
c 
~ 
~ ... 
E 
~ 
11. 

m em 70 90 110 70 90 110 70 90 110 

§ :2 ~ t! 81,03 61,51 61,38 100,80 101,44 101,39 120,60 120,89 121,42 
<'<_ ~ â 80,00 80,00 80,00 100,00 100,00 100,00 120,00 120,00 120,00 
~ ... 068 068 070 o 44 066 071 045 o 51 074 r- .., 

" 81,65 81,42 81,53 101,74 101,49 101,54 122,00 121,89 121,77 

~ ~ :t: 
~ 

o 

(') õ. ~ 80,00 80,00 80,00 100,00 100,00 100,00 120,00 120,00 120,00 
r-i E ri o 073 086 c( 099 0 79 076 1 08 087 1 23 1 02 
o .. 

~ 
83,76 83,38 83,25 104,42 103,69 103,48 125,52 125,01 124,08 

~ o n * 80,00 80,00 80,00 100,00 100,00 100,00 120,00 120,00 120,00 1il O>_ .., 
~ c .,; o 2 27 167 1 62 238 1 96 1 72 280 2.29 1 97 o 

:i! o 
., o 

~ 
86,77 88,93 89,26 113,41 116,20 114,65 131,74 144,78 144,28 

i'õ 
.., .. 

80,01 99,94 100,01 99,99 119,96 120,01 120,01 1il o "' 79,97 80,00 
N ... -:2 o 436 709 631 633 12 07 11 77 c 4 57 4 66 7 47 

8 <O ~ 
~ 8 83,24 84,20 89,23 103,87 107,14 11 5,91 124,68 127,10 136,06 

<'< ~ .... 79,99 80,00 80,00 99,99 99,99 99,99 119,99 119,99 119,98 u; ,.._ 
g <'\ 

6 E 1 46 233 4 16 1 83 304 572 221 3 79 6 43 o 
f6 o 

~ 8 83,12 84,40 85,34 103,45 105,76 107,45 124,10 127,16 129,32 

~ ~ g ~ 79,99 80,00 80,00 99,99 99,99 100,00 119,99 120,00 119,99 
ô ri 096 1 44 1 83 1 20 1 84 245 144 244 315 

Anexo A.6. Matriz Fatorial das Simulações Realizadas com o Veículo 
"Toco" sobre o Pavimento Senoidal - Eixo Traseiro. 

A.6 

1:: 
1::::::: 
::::::: 

I :::~'" 
Max 
Med 
DP 
Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 
Max 
Med 
DP 
Max 
Med 
DP 

A.G 

1m:.:: 

:i.:im 
Max 
Med 
DP 
Max 
Med 
DP 
Max 
Med 
DP 
Max 
Med 
DP 
Max 
Med 
DP 
Max 
Med 
DP 
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Tipo: "Toco" 

~ -, VEÍCULO: Fabricante: Me rcedes-Benz Anexo: 
Modelo: L-1618151 l!F' 

Eixo Peso Bruto Total Combinado (PBTC=E1+E2f 
Carga/Eixo LL-20% LL Ll+20% ~~c:, 

~~-<_0 (kN) 128 160 192 
À A Velocidade (km'h) 

Ê 
~ :s 
jg 
' ti 

'O 
õ 
c .. 
!/) 

2 
~ 
E 
> 
10 
11. 

m em 70 90 110 70 90 110 70 90 110 

"' ~ .. 
~ 

129,29 129,67 129,28 161,02 161,57 161,27 192,99 193,39 193,42 
o N 128,00 128,00 128,00 160,00 160,00 160,00 192,00 192,00 192,00 o N_ "' (/) 

~ ~ o 066 066 049 044 o 71 o 51 028 078 062 .., 
~ "' o 129,97 129,70 130,24 162,18 161,83 161 ,86 194,41 194,28 194,40 o .t: ., .. ,._ 

~ <') ã. o ~ 128,01 128,00 128,00 160,00 160,00 160,00 192,00 192,00 192,00 
r'i ~ 

ri o 1 20 1 00 1 07 1 26 103 097 138 1 20 1 20 

8 ~ 

"' ~ 
134,99 134,17 133,63 168,19 167,00 166,38 201,17 200,03 199,29 

~ 10 ~ 128,01 128,00 128,00 160,01 160,01 160,00 192,01 192,00 192,00 ~ q 'O ~ ~ c "' 458 362 300 501 391 322 522 412 343 o 
~ 

o .. 
~ a 135,99 136,87 131,72 174,40 177,31 168,43 206,66 220,06 209,48 

;:::; 'O 
127,95 128,00 128,01 159,91 160,02 159,99 191,92 192,00 192,01 o o ,; (/) N ~ 

o 415 413 1 31 806 756 2.87 7 67 1316 727 
<O .§ § o 131,69 134,13 139,51 165,12 169,07 180,03 197,90 204,18 215,72 

8 N o 
(ij 

,._ a :;i ~ 127,98 128,00 128,01 159,97 159,99 159,99 191,96 192,00 191,97 
6 E 2.06 3 14 516 2.61 422 759 321 540 928 o 
~ 

o o 8 131,58 132,34 132,72 163,85 165,46 167,08 196,17 199,75 201,06 

~ "' ~ "!. ~ 127,98 128,00 128,00 159,97 159,99 160,00 191,96 191,99 191,98 
6 li! "' 1 42 197 2 46 1 76 258 336 21 1 3 41 4 41 

Anexo A. 7. Matriz Fatorial das Simulações Realizadas com o Veículo 
"Toco " sobre o Pavimento Senoidal - PBTC. 

A.7 

· =~=> 
. ~H:: 
. ~~~~~:: 
~~~~::~ 
U~> 
Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 

Max 
Med 
DP 
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Verculo "toco" MB:L-1618/51; Eixo 1:ESRS; Panela 1 
200 

LL-20% = 48 kN LL = 60 kN LL+20% = 72 kN 

z15o 
~ 
o 

.!S 100 
~ 

"' El 50 "' u 

o 
70 90 110 70 90 110 70 90 11 o 

Velocidade (km/h) 

z15o+----------------WITZ~~--------~~ 
~ '"'""'""' 
o 

.!S 100 
~ 
~ 50 
u 

70 90 11 o 70 90 110 70 90 11 o 
Velocidade (km/h) 

Verculo"toco"MB:L-1618/51 ; Eixo1:ESRS; Panela3 
200 ~-----------------------------------------,----------------------------------------------r------------------------------------------. 

LL-20% = 48 kN LL = 60 kN LL+20% = 72 kN 

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km'h) 

Anexo A.B. Carga Vertical Máxima no Eixo Dianteiro do Veículo "Toco" 
sobre Defeito do Tipo "Panela". 
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Veiculo "toco" MB:L-1618/51; Eixo 2:ESRD; Panela 1 
500~------------------~------~~~~--~r---~~~~~~--~ 

LL-20% = 80 kN LL = 100 kN LL+20% = 120 kN 

-.400+-------------------+-------------------r-----------------~ 
z 
:!11! 
~300 +-------------------+-------------------r-----------------~ s 
i1i 200 ·······r---t;;;;;:;:;:;;;;;;;;;~ :~:~::t-----t;;;;;::::::;;::::::;-i :~;1p:; ! 

1 
o o ;------~ ~~·ffitlii !-;;;;_,,:;;;:,,,,:;;;:,,,,;;;::;, , ,;;:;;, .Jti :~~~;1~r ' ::::::::::::::::l-..=::

1
=·57=--7=··9.,...::· ..u :a:~~;w:: · . . . ...... r-;::~~::::ú=-=i..:::::~=-=: : :~-

:1:~~.~~:: ................ il~~·~]iJ .:.:::·::::::::. ::::: :: :: ::: ·:::::~::,:::::': :::::::::::::::: .=:=:::=·.::;.;· ::::;;;;;;;;;;;,_ 
o~~~~~~~~~~~~~LL~~~~~~~~~~~~~~~~ 

70 

500 

-.400 
z 
:!11! 

Õ300 
.!:S 
'til 200 
C) .. 
~ 100 

o 
70 

500 

..... 400 
z 
:!11! 

Õ 300 
)( 

~ 200 
C) .. 
~ 100 

o 
70 

AnexoA.9. 

90 110 70 90 110 
Velocidade {km/h) 

70 90 110 

Veiculo "toco" MB:L-1618/51; Eixo 2:ESRD; Panela 2 

90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (kmfh) 

Veiculo "toco" MB:L-1618/51; Eixo 2:ESRD; Panela 3 

90 110 70 90 110 
Velocidade {kmfh) 

70 90 110 

Carga Vertical Máxima no Eixo Traseiro do Veículo "Toco " 
sobre Defeito do Tipo "Panela ". 
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Vefculo "toco" MB:l-1618/51; PBTC; Panela 1 
I-----'L"-'"=4L·2~ = 128 kN LL c 160 kN LL+20% c 192 kN 

70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

70 90 110 

Vefculo ''toco" MB:L-1618/51; PBTC; Panela 2 
LL-20% = 128 kN LL=160kN LL+20% = 192 kN 

l----l------l~:1r~;f4n -r-----,;;:;;;;;;;;;;;;;;,----t----~A~~~~w: ':::::::::::::::: ~=====~ 
4----1:;~;~;#!:!1----k:'":;' .... :::: ... ""' .... :::: ... '" ... t-1 1-----tl :~~~~:: :::::::::::::::: ~r:::o::;=.:;::::;:;;:::::;;;;:::;;;:::::;;i 
l-r.:=:~=~=,6=.~""; : -':::::::::::::::::~:,,:,,,:,,,,:,,,:,,,,:;:, ~.:~:~:~~:~· ...... ..... :~~~;~i:: =>::: :. : : ::::::::::::::::: :~~i?0'i 

:::::::::::::,::: n~~;~~:n : ::::: : ........ ....... . ... ::::::::::::::::: :::::-::-::::::::·· 

::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::: :::_:_:::_:_:::_::_:_:_:_: 

: :::::::::::::::: 

70 90 110 

:::::::::::::-::: ··· ·············· ········-----···- .:::::::::-:::::-:; :::::.::.:.:.::.:.:.::.:: ···· ···- .::::::::-::::::: 

;::'::: ::-:;:::::::: 
........ . 

70 90 J10 
Velocidade (km h) 

70 

Panela 3 

····.· ····· ······· ··.·.· 

90 

::::::::::::::::: 
::::::::::::::::: 
::::::::::::::::: 

110 

Vefculo ''toco" MB:L-1618/51 ; PBTC; 

:::~~~~L~L-~20~o/c~o=~12~8~k~N~~~t=~~L~L~=r:~~:I ~.~O.:.~:.N~-~:.~_··.:~:.:. t=~~~~~~LL~+~::~~· ··~·~~: ~~;~;;tN~~~~~~~ i "47o:t~4:: 1-------r----+:~: ==;===~j-~i ~-------1 400 +--- --! ......... f---- - -t- - --1 ..... ·:::::":1------1 

~ 300 :--~----------~-~ :::::::::::::::::t===t~~:l~-:: ::: I------~-~ :~1Ji9. ~:: .,, mm:m~;~~~=~~ 
~ 200 l===c:l-l:::::::::::::::':I-----H;:~~:9:~~: : .. . ... 1--F"""'"""....,.+J ... .... .. um I ::~~~;:r( 
~· ::#~~i~á! :.::: :::: :t-r.~ .. ~. ~ .. ~ .. rl ::::::.:·: ... :·:·. ·:2., :.'r'.'.:. ;.~.:.'.1.·_,:.: __ : ......... . . :;:::::::::: :;;;;;;;;;::;;;;; 
~ 1 oo ::=:::::=:::: ,, ::::::::::: : :m ,I~~~r:: ;:, ·= :~=.:.:=:=:=H''"'''"'"''': ::::::::::·:::. :::~'~:::-:.-:: ;:: ;::;::::::::: 

,, :: =::'"' ,,, :::·:::::: : ::: ::::::::::· , .. , __ ;_;:_m:~:.-:::H:::<:::>,"::,,n.,: ""'"'"'"':: ................ "::;,n::::~: ,,,, ,,,,,, 
0 ~'''='''="'='''=::::~:~:::·=·"'='"='''=''''~'=''~:·:·~:··~·::=.::~··=·· =···=··~···~-· ~~~~~==~L===~~~:"==·'~'' ~·=···=····=···~···~··· 

70 90 110 70 .90 110 
Velocidade (km/h) 

70 90 110 

Anexo A.I O. Carga Vertical Máxima para Peso Bruto Total Combinado do 
Veículo "Toco " sobre Defeito do Tipo "Panela ". 
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o 
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1:!:! 
111 100 El 
111 
o 

-
300 

~200 
o 
.~ 
w -111 100 E' 

111 
o 

o 

Vefculo "toco" MB:L-1618/51; Eixo 1 :ESRS; 

LL-20% = 48 kN 

, ~· 1· ··5· · · ·s· ·2··:: 
:: ~:: . : : --~ . -.: .: ~ 
::::::::::::::;:: 

70 

:~~*m;~: 
:::::::::-::::::: 

----- -- --- --
················ 

90 

LL = 60 kN 

:::::::::-:-:::::.;: 

:::::::::::::-: :-: 

110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

Vefculo "toco" MB:L-1618/51; Eixo 1:ESRS; 

LL-20% = 48 kN 

::-:::-:-: :::::::::: 

···----------· .:::::::_::::::::_:_ :_::::::::::;;;;; 

:::::::-:: ... ... ::::::::·::·:·::·::: 
.............. ···· ···· ·· · ····· · •............... 

70 90 110 

[uu:.'s!E 
:::::::::: ::::-::-: 
::::::::::::: :::: 

1,mm1.::·m· 
~~i~~~~~~~~~~~~~~ 
· ······· ···-·-· ···· :.:::::::::::::::: 
::::::::::::: :::: 
::::::::::-:-:-:-:-:-:: 

LL= 60 kN 

:~q~:;t,~ :: 
~-r~~~~ ~t~ 1 f~l1-~ 1 - ~ 
--··············· 
::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::: ................. 
: :::::.::-:-::::::::: 
::::::::::::::::: 
: ::::::::::::::: 

70 90 110 
Velocidade (km/h) 
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Pavimento/Ponte 1 

LL+20%= 72 kN 

I4~\~z: 
:_:_: :::: :_:::~::::: 

70 90 11 o 

Pavimento/Ponte 2 

LL+20%= 72 kN 

===-~:~~~\~!L 
i.·~. :.: : .. o.; .. i.6. i.;.·~.i.:.'6.i i.: i.' . ............... . ::·um:,:!!!! i: 

-················ 

................ 
::::::::::::::::: :::;;:::::::::::: 

~~ ~- ~in ~i ~-j j ~ 1 j ~ ~ 
----- -- -····· ···· 

70 90 

: :": ::":: ::::::::: 

110 

Vefculo "toco" MB:L-1618/51; Eixo 1 :ESRS; Pavimento/Ponte 3 
300 ~------LLl-L-~20o0°%~~=l4~8~k~N~-r------~;;n::t~,::f~;::;:::~: ~k~N~--~.-.,-,.-.:,1 .. ~1.L~+~,,o~, .~~ft~;;,;7.i2f,, kN~ ... ~ ... ~ ... ~. 

286'29 ' •.' 2:.·.7 .. 2 ... · .• '.5.,,·1, .. '.' '. f1. 14' .:~~·; :~98;29: :?a,#\'~1: : 
:26Qi45:: 

70 90 110 

:; ; :~i::; ~ ::;;;;; 

·······•··•··•·· · ~::i~:!l:i'H. ;·.··;:::::::;;: 
---· · ..... 

70 90 110 70 90 
Velocidade (km'h) 

-----
··•·····•·•····· 

110 

Anexo A.J 1. Carga Vertical Máxima no Eixo Dianteiro do Veículo "Toco" 
sobre Encontro Pavimento/Ponte. 
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Veiculo "toco" MB:L-1618/51; Eixo 2:ESRD; Pavimento/Ponte 1 
Ll.-20% = 80 kN Ll. = 100 kN Ll.+20% = 120 kN 

400+---------~--------+-------------------+-----------------~ 

~ 

g300 +--------------------l-------------------~r-------------------4 
o 
)( 

~2oor-----------------~~~~~~~~~~PTTTN!riTF271ETIBSEn 

3 100 :·~::' ~~~~i! [l~~;~'i li1~i~~ -:J'cl~~] jl,~ill'~~ :1=;, '~~~H~r:·~, 
o~====~~~~~~==~====~~====~====~~====~=====LL=~==Y 

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

Veiculo "toco" MB:L-1618/51; Eixo 2:ESRD; Pavimento/Ponte 2 

Ll.-20% = 80 kN Ll. = 100 kN Ll.+20% = 120 kN 
400+-----~~~~~----;-------------------~------------------~ 

Veículo "toco" MB: L-1618/51; Eixo 2: ESRD; Pavimento/Ponte 3 

·&t~:f: : ·367~00 

: :miT~·~rri! 1: 326;38" i:• 
·;;;;·;;·;;;.; 

•:?9i5i :~T ·=·:·:::::·=·:·· 
~· -~ 

::: ;;": ::::. ,,,, [t::::::::::::: FHHH IH\::,:.,, .. 
::: :: : ::::::::::~~· :: 

··''' ::=::n:~n~ 
-I : :: :: : ~ : : ~ :: : : • • 

:::; :/HUHH "" 1:::::::::::::::. :::: : ~:::::~:::: ;:: : ~ : : ; : : ; : : ~ : :: ; : :: ; : ; I :::=:::: :: 
In::: = " 

·:(-H· :~~d!ii[ r:::::::::::::::: :::. : ~ : : : •:::::::::•·•·:::;:;• 1 ::~: ,:::: " :){: 1':::::::::::.·:· ,:'' ::: "''<:.:••: I ,, :: ~:: . ,: ~::= ~~ = o 
70 90 110 70 90 110 70 110 

Velocidade (km/h) 

Anexo A.12. Carga Vertical Máxima no Eixo Traseiro do Veículo "Toco" 
sobre Encontro Pavimento/Ponte. 
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Veiculo ''toco" MB:L-1618/51; PBTC; Pavimento/Ponte 

LL-20% = 128 kN LL = 160 kN LL+20% = 192 kN 
400 +-------------------~----------------~------------------~ 

300 +-------------------~----------------~------------------~ 

z 
=- 200 -f"E~~·r:"""'"""':tl:::::::::~::rtl 
cv "195'"·2··:· '203'45" =,:,1,-,9,,:_a,·_ •. _89,·,·.· .. ·._:_ ~?i~l:U Cl :: .. :.: . :,~ .. :: -:: ......... .. : ' :;;;;:;;;;;;;;;;: 
~ 100 ····· ············ ................. ::::::::::o:o::o: 
o --- .................... . 

... 

259'59'" :·230 ;9.3::: :_,,· :,', :,· :,:, :, :,':, ',:,':,:,.!_·.i_~; ::;,:,:::'::::· '': ·.~(m~-f :rrffit:~m :~ 
;~~~~~~~~~~: ~j~'j ················ 

..... . .............. . 
::_:,:::::::::::::: . 

o +":"':: :"':; :;.:.;:.: :"'.: :-.:.:0:: :""'": : ..... = -=""'-·. :.:.:'. ·"'-. '""' "'-'. '"'' __....· .. · .. "". ';.:.;· '"-'' ·;.:.;· '"-'' '"-' !-""'. '"-'' ·;.:.;·. '"-'' ..... '"-' ' '-'.J' '--'-''"-''·:.:.:· . '.:.:O" .:.:o·····:.;.·. ;.:.;·· ..1....1.:.:.~ ~ =:.:.:-~ ~.:.:.~ ~ ~:.:.:~ ~ .. ~ ~ ~:.:.:~ ~ ... ~ ~ 't'-"""'""-"""-""-'"-'' ·;.:.;·. '"-'' ·;.:.;·: :""': :"':: :""': I.....L=:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.":.Lj 

400 

300 -z 
:.200 
C'l 

~ 
C'l 100 u 

o 

70 90 110 70 90 110 70 
Velocidade (km/h) 

Veiculo ''toco" MB:L-1618/51; PBTC; Pavimento/Ponte 

LL-20% = 128 kN LL=160kN 

+----;:::;; .... ::: .... ::: ... ::: .... :::; .. -===-1-r: .... :"" .... ~ ... r:: .... "T. n:~;TI1:o;]:; ~iii:~ :J. -r-~:_oo._._m_._._10i_-_;_7_;;-_,~_._._,n,_, tl ._._s_,_ :_2_,_~_ ;_ ;_.9_;;_;_7_,=. l.:.· 
•.z.?_ :_a_::_·_; ·_~_:_(>_: :.:. ...r;;;n =6 .. -8 .. ,, ::294.,~1),• ............ · 

~·f?~At "'"" ,,, ,, ::n0::u:: :::::::: ::::::: H~::::mi.W, 

:::::::::::::::: - !~~~~-~~-~~-~-~-~-~-::-:: 
:::-:-:::-:-:-:-:-:-:-:-:-· 

70 90 110 

... 

:::::::_::-::: : 
.. 

-· ·····-··-· 
=:w:wmm: .................. 

-- --· ······-

70 90 110 
Velocidade (km/h) 

70 

Veiculo ''toco" MB:L-1618/51; PBTC; Pavimento/Ponte 

90 110 

LL+20% = 192 kN 

................. 

................ 

................. 

90 110 

400 1 ____ L_L_-2_~.:.:.~'•_=_12_B_k_N _ _ 1-===~LlL~=Jr1J:'60Tk?N,-;:;:::.:;;;;:;;;:::;;-JifjJ~~fi'JN~~f:: 9i ::423;12~ 
:~~~;~~.n :fl1;~~:: ·~~;1;~~ :: 

-z 
:.200 
C'l 
Cl 

~ 100 u 

o 

.... 
··· · ··· ··· 

70 
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················· ················· 

.. ·.· 

90 

---
... . ·.·.•.·.· 
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::.::: ;~;::: :-::: . ; :; . ::::::;:::::::::: 

..... 
················-

··-··--
··· .. ······· 

... 

.. 

............. 

70 90 110 
Velocidade (km/h) 

::::·::::::::::::. 

70 

::::::::::-:::::: 
::::::::-:-:::;:::· 

. ............. . 

rrrn ~ j r~~~~~~~ 

90 110 

Anexo A.13. Carga Vertical Máxima para Peso Bruto Total Combinado do 
Veículo "Toco " sobre Encontro Pavimento/Ponte. 
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Veiculo ''toco" MB:L-1618/51 ; Eixo 1: ESRS; Sonorizador 
400 ~------L-L-~-0-%_=_4~8~k-N------~---------L-L_=_6_0~k~N---------r------L~L-+~2~0.~~-=~7~2-k-N-------, 

2:300 +-------------------,_ __________________ -+--------------------l 
~ -
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Veiculo "toco" MB:L-1618/51; Eixo 2: ESRD; Sonorizador 
400 ,-----------L-L--2-0_%_=--80--kN-----.----------~L~L-=--10_0_k_N-------.---------L~L-+~2~0~%-=-1-2_0_k_N~---, 
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~ 200 ~----.-. --r:~""24"'9."";ª"'~::r:: tt+-;;.:-;;~~-:;:;--::;:, -;:_;23_.~,_ ;_,_:::;::;_~_,_ ;_~~.=. :_9~,_ ;_;_:":. B:~:m,, ~r;, ;~;;;,,Rn:: tt:::.:_-:.,~-r~;;;~5;;';;:~~Ar:r:~:n: -l gs.~;~?T : 
w +-------;_:~~·W>:1 : : ,,,,,,_,,,,,,,,,, ................. ~@,~!~=~" 
(ij ..... .......... ===:::= ====·= == == ....... ' ' ''''"'' ::w~;~!}, : ............ .. ....... .... ... ............... ::::::::::::::::. 
Ol l}:~t!~~: . ... .. ..... .... .... . :; 100 ......... ... ............... ...... .......... ...... ........ ;;~: :;::;; ;;: 
u ....... ...... ,=::::::::::=::== ~::::: :::::>: ·.::::::: ::::. .. ............ .. 
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::::: ::: ::::::::: 
·· ······ ·· ······· :-: :: : ::;;;; 
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70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

Veiculo ''toco" MB:L-1618/51; PBTC; Sonorizador 
400~------------------.-------------------.-----------------~ 

LL-20% = 128 kN LL = 160 kN LL+20% = 192 kN 
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H = n::~:c = :~:: 
lj:::::: :::::::;;::;:;,;: 
1'::''':: \:'E':::E'H' 
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70 90 110 70 90 110 70 90 110 
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Anexo A.14. Carga Vertical Máxima do Veículo "Toco" sobre Sonorizador. 
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Veíc. "toco" MB:L-1618/51; Eixo1 :ESRS; Pav.: Wavyst 

LL-20% = 48 kN LL = 60 kN LL+20% = 72 kN 

70 
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Veíc. "toco" MB:L-1618/51; Eixo2:ESRD; Pav.: Wavyst 

138 

110 

250 .-----------------.------------------.-----------------, 
LL-20% = 80 kN LL = 100kN LL+20% = 120 kN 

2200 +-----------------1------------------r----------------_, 
.li!: -

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

s: ~ .. ili ... ~ ..... ~ .... at~~tM~ilill~~illtffiili~tt]~~wru~oomfmmMilltmiD~~ 
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Velocidade (km/h) 

Anexo A./5. Carga Vertical Máxima do Veículo "Toco" sobre Pavimento 
tipo Wavyst. 
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Vele. "toco" MB:L-1618/51; Eixo1:E5R5; Pav.: 5005 
100 ~------------------~------~--------~-------------------. 

LL-20% = 48 kN LL = 60 kN 
:::::::-:-::::-:-::: 

: §1\1t::: - :[~~;~~:: 
··· ············ ................ 

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (krrJh) 

Vele. "toco" MB:L-1618/51; Eixo1 :E8R8; Pav.: 8010 
100 T--------------------r--------~--------~.-------------------~ 

o 
)( 

iii-
'jij z 50 
.,~ ... 
"' o 

LL-20% = 48 kN LL = 60 kN LL+20% = 72 kN 

·····.·-······ .. 

:::~w:~:{: ...... _L_ 6_::_-_1_,:_ ; _a_,_·.:,P,.:,:,:,· :, _i,_i,, s,,·,_'_-,'.1,, :,: __ ·,_ :_a,_ :,, :,,} ,,. :,,:,,::,,.:', 

F==~ :::::::::::-::-::: 

'''"'''''_.,,,, : _____ 4_._9_;_-_, ;_4_:_a_· ;_;_._!:_:· :_!_-_~_ :_9_:_:_-__ !:_I _.:_?_,_:_::_·:_· ::::::::::=== 
o ~--~---~--~-- -~---~--~- ~~~~~~~~~--~~~~==:~==~==:~:==~:=~==:~~---~--~---~··:~::~---~~---~--~---~--~--~---~~~~~~~~~ 

70 90 110 70 90 110 
Velocidade (krrJh) 

70 90 110 

Vele. "toco" M B:L-1618/51 ; Eixo1 :E5RS; Pav .: 5020 
100 T---------------------.--------------------,.--------------------. 

o 
)( 

w"""'"" 'jij z 50 
.,~ ... 
"' o 

LL-20%= 48 kN LL= 60 kN 

i &1:;~,I::: /~:1;$.?:!: 
:::::-::-:-:::-:::-:: 

........ 
--------········ 

,.,.,-~,.,cL,L+20%= 72 k..,N~,......,.., 

::t.$.;®n: 
:_:;_5_._:_2_·:_;_-~:_:?_,_:!_i_ 

o ~==~~==~~~~--·=--·~--~~==~=----~--=--·=--·=-- ·LL·=----=---~--·=···~-- ~====~~---=--·=·--=---=---LL=----=·--=- --=- -~- -

70 90 110 70 90 110 
Velocidade (krrJh) 

70 90 110 

Vele. "toco" MB:L-1618/51; Eixo1:E8R8; Pav.: 8050 
1 00 T--------------------r--------~--------~.-------------------~ 

~ LL-20% = 48 kN LL = 60 kN ,.............,.. .... L..,L+~~~~:;::~ , ; ,~=:::::::: ::: 
w - ~== ..... __ ~ ___ ~....,.., ,.,.,.,.,.,.,.,= __ ~ ==·8--0----9---9--;; -_:=_a_-_ '_4_-_,'bo_._ .. _-_'_='_,=_: 

-: ... ~ 50 I r==="l--f==..,.,_-F::--:s-=1 -_,:-65 ____ ;_1 __ ,5_,----:,·:, -_:_:: _7_::5 .. _::.'·:2::2::':::': L :::='::::} .·,.·,:_:_:·.·_,,,,,-_-·,-·,-·,-·, --. 

~· ~ "" ::~9A~F J>?iE>~ ::: -;~:~~::: ll:s:::,:=,' :,_._4:,: :,_·,_,5,_,_::=-·=,'a_;,_, :,_,_:,_:,,= _:,_=_ --- :_i,_ :=,:69,,:,,:,,::::,:,, ·,,. 3:_:_:::,:::a·,=,•_:,_-,,l,,·_:,_: =-===::= ,, ... 

o ~~~~~-~---~···~·· ·~-- ~--~~--~--~--~---~---~- ~=-~~=-~,-~:::~:::~:::~:::~g~~~~~-~-~-~---~---~-~·~:--~--·---:~:-~:·:~--~~~--~-
70 90 110 70 90 110 

Velocidade (krrJh) 
70 90 110 

Vele. "toco" MB:L-1618/51; Eixo1:ESRS; Pav.: 5100 
1 00 ~------------------.-------~--------~~------------------, 

o 
)( 

LL-20%= 48 kN LL = 60 kN ~=::-:cl::::;L+20%= 72 "~-~:~~,,,~,,,~ .. -,._ . ..., __ 
W-
jij z 50 
.,~ 

::~o;§~:: 
::~3.;~3=:' === :_:_.7_:_:_~_,_ ._:9_::_·_:9_ , __ ,_:_:_ :'11JlL 

::E>~;59) ::::::::::====:: ... 
"' o 

o 
)( 

..... . .... . 
::::::::-::::-::·: :-:-:-::::: ;-:::::: 

:-:::-:::::::::::: 

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (krrJh) 

Vele. "toco" MB:L-1618/51; Eixo1:E8R8; Pav.: 8200 
100 ~-------------------r--------~--------~.-------------------~ 

LL-20% = 48 kN LL = 60 kN 

::~?;~~::: 

0 ~[iP=:~=.~=:t=:.:~::
5

=j=i·~=:m=il!~-:=rn=·;.
5

=;f=.'"~··=:·_=:::=--:·=:.:~: ~.=-=·· ··=·--=··=- ~=-·=···=--·=--~---=--·=--··=---=- ~::·=· :::=:=:--=-~=--=- ==~ 
iii-
'jij z 50 
.,~ ... 
"' o 

70 90 110 70 90 110 
Velocidade (krrJh) 

70 90 110 

Anexo A.J6. Carga Vertical Máxima do Veículo "Toco" no Eixo Dianteiro, 
sobre Pavimentos Senoidais. 
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Vele. "toco" MB:L-1618161; Eixo2:E5RD; Pav.: 5006 
150 .---------------------.--------------------.---------------------, 

70 90 110 70 90 110 
Velocidade (kmfh) 

70 90 110 

Vefc. "toco" MB:L-1618/51; Eixo2:ESRD; Pav.: 
150 ~-------------------.--------~---------,,-------------------, 

o LL-20% = 80 kN LL = 100 kN =~J.,.., l+:lfi0/A = 1 

~ z 100 +-------------------~=="" .. =>-'17.= .. .. = ... "" ... "" ... ""' .. 1-1"'=~7tf.l :j?2.;(i9 :: :i?i.~~;: 
lq ~ .. . . ... .. . .... .. .... . .. jpt!1U :.:.::1:··.o:.:.1:.··':A:.··9·: ·: ·.·.· .. ·.::· J .01,54:: t7l - 50 ' '8'1"65"' .. .............. .......... ...... :::::::::::::::: 

...... _ ........ . 
~ ~-~~~~:~~~r~~-~~: 

~ ::.:· ... ::.'.::.1. :.:.:.:.·:.1.:.: :.· :.:a.::.t.;.':.·:·t·:·~·:ii:! :mur0:::· ::::::::::::::: :::::::::::::: .. 
O+L==~~~~~~:::~:o:~:::~:::~:::~: ~.~ .. ·~···=··=···=···~~~~~====~~~=L~====~=====4 

70 90 110 70 90 110 70 90 11 o 
Velocidade (km/h) 

Vele. "toco" MB:L-1618161; Eixo2:E5RD; Pav.: 5020 
150 .-------------------.-------------------.-------------------, 

LL-20% = 80 kN LL = 100 kN r=-:-:="""'·+'n' - ~?. I'''Nlll-=='"' 
~ -1-------------k~c-::::?l--cC"""'.,.,.,""'l--EC.,.,.,.,.,""'-i l """""""" .... .. .. .. 
~ z-1oo ............ :~:. : .. :.o:.:. 3:.:.:':69: .. :.::.::.':.·':. :F?;~~:: i~~;r8hi :1~1;~:: ~ ~ 50 :.:.:.a.:.3.·.:·.i.t.:.6. :.:.:. :. ::::: ::: :::::::: :t;R~i1~::: :~~f1~:: :::::::::::·: .. ...... . ., ::~~i:m:n ::~;~~/ .. .. .. . :::::::n:::::: .. . 
u a ~···~·~·:~:::.~:::~:~:.~ ... ~ ... ~ .... ~ .. ~ .. ~ .. ·~·~····~· .. ~· ~ ... ~ ... ~ .. ·~· .. ~· .. ·~·~ ... ~ ... ~ ... ~ .... ~ .. ~··~:::~:.:~:: :~:::.~·: ~·:~:::~:::~:: ~: ~.~ ... ~ .. ·~···~··~···~ .. ~ .. ·~· .. ~···~···~· 

70 90 110 70 90 11 0 
Velocidade (kmlh) 

70 90 110 

Vefc. "toco" MB:L-1618/51; Eixo2:ESRD; Pav.: 
1 50 ~-----------------,------------------.-----~~~~~~~ 

>::::::::::l L~~9,%J:M: ~ :9::~N .... 

··········· -----·· ····· 

............. .. : ::: ::: ~:-:-:;: :-:-:: 
.... ..... . 

.. 

················· 0 ~====~~====~~ .. =· ====~== .. ·=··~·~··~·~ .. ~· = ... = ... = .. ·=··~· ~ .. ~· = ... = ... = .. ·=· ·~====~~=====L~·="="·=···=·~ 

70 90 11 o 70 90 110 70 90 11 o 
Velocidade (kmfh) 

Veíc. "toco" MB:L-1618161; Eixo2:E5RD; Pav.: 5100 
150 ~-------------------.-------------------,,-------------------, 

LL-20% = 80 kN LL = 100 kNr-====o 

~ z-1 ao +====-====--;;;:;;:;;;::;:::;:~fr ... : ... J .... :: ... s ... rt:Bfa272"1T:4·'l·· }i~;~;r: 
~ ... ~ 50 : ... '.·83·.·.· .··· •• ·24·.:.:: .. :.:: .. : ............ ' .. :.a.·.:.9.: .• :23.·.·.·.:.: .. :.::. Jo3-:t~ti !:::<L/ J~.·M>~ ': 
., :::8,189:::: ............... 
u ,::::;:;:::::::: ............. .. ........... .. 

Q ~~~~~··~· .. ~···~···â· ~··~···~··~···~·~~ .. ~·· ·~ ... ~ .. ·~· .. ~· ~·=· ·= ... ~ ... ~ .. ·~·· ·LL:=:::~;::~:::~:::=:::~·=···=· ·~ .. ~·= .. ·LL~~=LL·~ .. ·~· .. ~· · ·=·· ·~· · 

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (kmfh) 

Vefc. "toco" MB:L-1618/51; Eixo2:ESRD; Pav.: 
1 50 .--------------------.--------~---------,,-------------------, 

o LL-20% = 80 kN LL = 100 kN 

::::::::::::-:·:: 

)( 100 ~--------------------1 <=""""".,..,......r~~7Cl-...f""'~~ 

~ ~ :::::::::.::::::. jgJ.;§.:: )p~it~:: :~~7, ;~:: 
~ 50 ::~·:::~::: ::~;~:::· '~1mt ::: :::::::::::::::: 

............ 
o~~~~~~·· ·~ .. ·~··LL~~~~":~:: ;~;;::~.:::~:::~~·~··~~~~~~···~·· ·~· .. ~· =L~~~~~~~ 

:::,:::.:::·::::-::: 

70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

70 90 110 

Anexo A.J7. Carga Vertical Máxima do Veículo "Toco" no Eixo Traseiro, 
sobre Pavimentos Senoidais. 
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Vele. "toco" MB:L-1618/61; PBTC; Pav.: 8005 
250.--------------------.--------------------,-------------------~ 

+----~~~~-~210% =12RkN 11 =1ROkN _______ 1~~*1~11~01~~=~1~Q1[~N ~~ z 200 
~ 15o -l-;::::::::::::::::;-;:::::::::::::::::;-;::::::::::::::::;lrTIITJ:DilliJ1':~81rnJT?IDmtti -1,:,· 9,· ',_-,'.~,_=,_ .',9,· ', ',9,·-,:,·. ·---......... . .. ~ 1 o o '· I~I:9,~:-~ :~~ii~r:: ,~~1:.~1:: :'""'"~' , :: j~~;~9,:: :~:~:~;1~:~ 
~ 50 jg9,~~$E ii~~~·L 'tf~fff::: .. ::::::: · · ···· """"'""'' == :::::::::;::: " """"""'' :,::,.:,~, :,'_~,--_ ,_~.'.:,:,::,:,:, _~.-

z 
~ 
IV 
OI ... 
IV o 

o ................ ........... ::;:::;:;:;:;:;: ;:;:;:;:;:;: ;::: ................ ................ . .. 

70 90 11 o 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

70 90 11 o 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

70 90 110 70 90 110 
Velocidade (kmlh) 

70 90 110 

Vele. ''toco" MB:L-1618/51 ; PBTC; Pav.: 
250 .-------------------.-------------------.-----------------~ 
200 +-------'-LL:2.1l%...=;_128_kNN..._ __ -l-____ _jlb.Jl,_:-:_jJ16~0~k~NL_ ____ -k~:"":,:""::: _""'~::"":: ~I,JLi.f'~::~::l);II,'::'.~(, ~' :~- ~T:I::.~~""'"'~ 

............... · ·· ······· · ·· · · -

~~~ "Jr.:::;;;:;;;;;::;--;;_:; .. :;;; .. ,:;;;",:;;;",:;;;"_,;-;;; __ =. ... =. ... :::: .. ::::_ .. :::; __ t1J14)HF 1zt~~~m i~i>#:.#~ :j :~?~~61r :ffftr~~~-: itB~;fl~~: 
50 i ~ffiS;!ITffiti J~:Mr:: ~HF~:: ............. ....... ......... ::;:;;;;;;;;;;;, :::: :: :::::: . 
o ... ............ ::::::=:=::::=:: ................ . .... . ................ ... .. ~un:Yw ............. .. 

70 90 11 o 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

Vele. "toco" MB:L-1618/51; PBTC; Pav.: 8100 
250.--------------------.--------------------.-------------------~ 

2oo t----~L-L~-2roo~·%·~=~1218~kN ___ I~~~L~L=~116~i•O~kN~~~-~-... y ... ~.~1-L ·+~~~::'~~ .. ~7:. ~~:~_~2~'"'p""§'"'DJ"'" 
150 '.~.: =_6_=_-t_'. : .• ~.' .. :_:?_!:_:· ,._:1_. -.-~. =.-~. : .• ;_o_::_?_,_:_:: I~~.~~: i :w7~go :: :®.~. ur :_:_2::, •. :_:· ~.:.5_: :: !=_7_=. ;,_-~=. ' .. ,!,_:,_ .,_ 1

: :1,~:ER~::' - 1~~1~:: ~~~;~:i:~: ............ :. .. .... : ........ := •••• · ···· •••••• - ::=:::::::'='': ............... ...::: ...... .. 
................ ::::::::·:-;:::::. ................. ................. ---- ................. . ............... . 

.. .... . . .. . ..... . · · · ······· ····· ·· ....... . ..... . .. . o ... ... .... ........... .... ······ .............. . 
70 90 110 70 90 110 70 90 110 

Velocidade (km/h) 

Vele. ''toco" MB:L-1618/51; PBTC; Pav.: 
250 ~-------------------r--------------------r-------------------, 

200 T-----~L=L-~2~0·=~-=~1=28~kN~---r-----~L~-L~=~1~~~~-k~N-----r,~~L~L~+T20~%~=~1~92rk'fN~=7~ 

15o t.=.=;::;:::::::::;-;::::;::;:::::::::;-;::::::;:;::::;:;lf-IT--.. § ... DJ .. ·?TI···· .... .. .. ...... I~$d7I }~R:f:$,~i ~mm::: 
1

: :~m1.~rrm :: :~~~m~ir 't~~;r~:: !1i~m·i~~i!! !
1

:~~·~~:!! :~~:·0:~ :: '''"'"""'' 
o ""''"'"''"' ............ .. .. .. .......... .. .... ---- ... ............... =::~~/Hi:: .. . 

70 90 11 o 70 90 110 70 90 11 o 
Velocidade (km/h) 

Anexo A.J8. Carga Vertical Máxima do Veículo "Toco" para o Peso Bmto 
Total Combinado, sobre Pavimentos Senoidais. 
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Anexo B - Simulações realizadas com o veículo "trocado" 
- Mercedes Benz, modelo L-2318/51 (6x2). 
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Tipo: ''Trucado" @ I VEICULO: Fatxicante: Mercedes-Benz Anexo: 8 .1 
Modelo: L-2318151 (6x2) .. 

~~!?> 
Eixo E1 - Dianletro (Eixo Simples - Rodas Simples) IH+H Carga/Eixo LL-20% LL LL+20% li! ~~o (kN) 48 60 72 

Veloc(km/h 70 90 110 70 90 110 70 90 110 1::::; 
~ '<f 

i 8 ;.: 56,51 59,91 60,81 69,26 73,12 72,72 81,51 85,70 84,01 Max 
N ~ 47,90 47,90 47,88 59,90 59,90 59,87 71,91 71,90 71,86 Med '<f ~ &. ri õ G. 280 335 373 307 386 423 320 4 12 455 DP :E 

" I 
53,00 54,78 55,52 65,63 67,60 68,36 n,1o 80,02 80,76 Max , 

~ 47,85 47,86 47,84 59,85 59,85 59,82 71,83 71,84 71,80 Med 

I " ~ )( 1 71 228 238 203 2 71 288 219 289 3 11 DP 
<O_ 'ii 
.- !!:.. IJ 51,35 52,95 53,26 64,23 65,89 66,23 76,24 78,16 79,50 Max 

i I o "" 47,84 47,85 47,83 59,82 59,84 59,81 71 ,80 71,84 71,79 Med .. "' .. y 1 28 156 1 71 164 199 216 170 2 13 2.41 DP 1: .. o 56,69 57,23 56,70 69,47 70,67 71 ,08 81,93 84,10 84,20 Max Q. .. 
~ .. i! 47,86 47,85 47,88 59,85 59,84 59,89 71,85 71,83 71,89 Med " li 

~ 
1/) G. 287 349 379 320 392 433 333 423 480 DP 'e. " a c<f 'O IJ 56,85 56,62 57,53 71,18 69,45 72,34 84,17 82,61 87,68 Max 

"' g " "' g "' 47,86 47,85 47,86 59,86 59,86 59,85 71,86 71,85 71,82 Med .. y 266 332 368 325 398 446 347 432 5 41 DP to; 
iii o 61,10 64,07 67,97 74,88 78,06 85,89 87,38 91,64 103,26 Max 
o ~ "" 48,01 48,41 48,05 60,07 60,58 60,14 72,14 72,78 72,23 Med ~ ~ 

~ 
Ol 

, a. ,.._ ;! 415 485 625 472 586 782 514 684 933 DP 
<') 

;: ..,- , 11 58,32 62,18 65,60 76,36 84,38 89,69 91,29 99,82 109,87 Max 
Õ> " ii: g ~ 48,03 48,36 48,07 60,12 60,53 60,13 72,21 72,76 72,40 Med 

y 346 460 613 523 680 954 632 807 12 82 DP 
Slsp<rlslopactio: 12K raled flalleal .. SJspens!o de menor ri9'de.z . 6K raled foalleal 

Anexo B.J. Matriz Fatorial das Simulações Realizadas com o Veículo 
"Trucado" sobre Pavimentos- Eixo Dianteiro. 

VEICULO: 
Tipo: ''Trucado" 
Fabricante: Mercedes-Benz ,m I 
Modelo: L-2318151 (6x2) ~ O@ 

Anexo: 8 .2 

" .., ~ o 165,93 164,41 174,85 200,91 210,28 216,26 233,29 250,43 254,14 Max 
~ <;j ::; i ~ 136,03 136,21 136,03 170,02 170,21 169,99 204,01 204,72 203,96 Med 
.l! ri ~ a. 847 951 1092 895 11 70 1386 908 1329 1568 DP 

~ l---o------+-1~4~9~,1~3-r~1~51~.7~9~-7.15~4~,36~~1~8~4.~62~~1~88~,59~+-1~9~5~,83~~2~19~.~86~~72~4~,2~1-+~2~3~3~,8~5~1~~a~x 

i 
~ ~ ~ 136,26 136,27 136,72 170,27 170,29 170,23 204,29 204,33 204,25 Med 

~ 'ii 4 64 5 51 7 10 4 94 6 32 8 86 5 03 7 28 10 32 DP 
r !!:..l---!~----+-1~48~.1~7-r~1~48~.25~+-714~9~.26~~1~871,~13~~18~2.~65~+-1~8~4~.5~2~~2~15~.~96~-=72~0~.3~7-+~72~4.~00~r.M~a~x 

~ {!' ~ 136,23 136,30 136,21 170,23 170,34 170,23 204,25 204,40 204,25 Med 
~ v 399 4 34 5 15 388 4 46 535 4 12 503 614 DP 
~ l---o------+-1~6~6~.7~7-r~1~69~, 5~1~-7.17~7~,7~5-r~1~9~8.~18~~2?11~.20~+-2~1~8~.3~7~~23~4.7.17~~24~9~,9~4-+~25~4.~86~r.,~Aa~x 
" a.§ ~ 136,04 135,97 136,26 170,01 169,95 170,31 203,97 203,91 204,32 Med 

~a ~ 1/)~ ~--~-----+~~~~~~+-7.2~-r~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~ - ~ 841 9 55 11 79 916 1172 1481 958 1357 1716 DP 
ri ~ 164,92 165,24 169,80 198,85 199,61 209,63 237,15 237,01 259,19 Max 

"' ~ g ~ 136,03 135,97 136,06 170,00 169,94 169,99 203,98 203,88 203,93 Med 
~ v 768 805 1070 766 849 1268 835 982 1562 DP 

l------1w l---------+-1~7~4.~68~~1~85~,03~+-2~1~1~.26~~2~1~6.~22~~72~7~,83~~25~4~.571~~25~2~.~37~~26~7~,5~1-+~2~8~4.~2~7~~71a~x 
.g J ~ 135,07 135,79 135,33 168,82 169,67 169,17 202,56 203,62 203,05 Med ! fe ;! 11 36 16 13 24 33 1329 2020 2857 1471 2342 31 93 DP 

;: ~ ~ l---u------+-1~6~7.~90~~1~75~,3~9~-7.19~1~.92~~206~.72~1 ~~27.1o~.54~+-25~o~.94~~2~49~.=87~~25~9~.1~0-+~30~0.~7~7~~~~a~x 
a: ~ ~ 135,09 135,96 135,74 168,74 169,75 169,42 202,47 203,68 203,39 Med 

v 1038 1433 2062 1170 1448 2654 1440 1825 3360 DP 
SJspens!opadrêa 23K rated ret leal "SJspens!odemenorri9'del: 12Xrll!ed ftalleof 

Anexo B.2. Matriz Fatorial das Simulações Realizadas com o Veículo 
"1i·ucado" sobre Pavimentos - Eixo Traseiro. 
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Tipo: ''T'rucado" 

L~~ VEÍCULO: Fablicante: Mercedes-Benz Anexo: 
Modelo: l-2318151 (6lc2) 

~~'O 
Eixo Peso Bn~o Tola l Combinado (PBTC=E1+E2) 

Carga/Eixo ll-20% ll ll+20% 
~~o .(kN) 184 230 276 

Veloc(kmlh 70 90 110 70 90 110 70 90 110 
u ... .... o 209,34 21 1,74 218,02 260,65 267,03 273,16 305,78 316,80 323,01 
i N .. i 183,93 184,11 183,91 229,92 230,11 229,86 275,92 276,12 275,82 ... _ 

~ .f <') Q. 875 9 41 1062 9 38 11 55 13 46 947 12 84 15 03 r--- Gl 198,14 201,43 204,78 247,86 251,14 257,72 295,39 299,16 306,45 o 
'ti i lt 
Gl 184,11 184,12 184,05 230,12 230,14 230,05 276,12 276,17 276,05 

~ 
)( 

516 542 667 5 75 628 853 589 7 05 10 01 li 
] "'- !!:. 11 194,89 199,08 198,98 240,73 246,00 245,82 287,81 294,33 297,22 ~ ,g " t' 184,07 184,15 184,04 230,05 230,18 230,04 276,06 276,23 276,04 .. c v 397 4 34 508 395 424 505 420 491 595 

Gl 
212,89 213,91 226,72 257,96 268,08 279,16 306,83 319,41 327,74 Q. o .. 

~ u = 183,89 183,83 184,14 229,86 229,79 230,20 275,82 275,75 276,21 VI 

l !Z 8 74 9 41 11 75 965 11 55 14 71 10 02 13 21 16 99 Gl 

B ... 'ti 

i 212,92 210,40 215,81 256,58 254,04 268,75 306,92 306,85 335,70 
"' 

<'i e 183,88 183,82 183,93 229,86 229,80 229,84 275,84 275,73 275,75 
! v 7 89 861 11 39 804 895 13 80 878 10 42 17 87 
ii; o 222,14 234,78 261,41 274,00 292,00 321,19 319,14 343,85 363,86 
o ~ 183,08 184,21 183,39 228,88 230,25 229,31 274,70 276,40 275,28 'ti 

! Ol 
41 11 65 16 34 2492 13 68 2062 2976 15 03 2413 3386 "' <') 
3! 213,25 230,04 240,56 264,59 279,97 307,27 326,13 339,08 373,22 ;: ... - 11 
"' ~ 0: -.: 183,12 184,32 183,81 228,86 230,28 229,54 274,68 276,44 275,79 

v 10 78 14 67 22 41 12 78 15 85 3020 16 28 2029 3918 

Anexo B.3. Matriz Fatorial das SimulaçlJes Realizadas com o Veículo 
"Trucado" sobre Pavimentos - PBTC. 
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J::::::: 
J:::::n I:'H: 1:0:::: 
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DP 
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Max 
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Veíc. "trucado" MB:L-2318/51 (6x2); Eixo1 :ESRS; Pav.: Faultpcc 
400.-----------------.----------------.----------------~ 

LL-20% = 48 kN LL = 60 kN LL+20% = 72 kN 

2300 +-----------------;-----------------~-----------------~ 
~ -

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

Veíc. "trucado" MB:L-2318/51 (6x2); Eixo2:TDRD; Pav.: Faultpcc 

-~300 +-----------------;-----------------~-----------------~ -

o 
70 90 110 70 90 110 70 90 11 o 

Velocidade (km/h) 

Vere. "trucado" MB:L-2318/51 (6x2); PBTC; Pav.: Faultpcc 
400 

300 

-
~200 -
"' Cl 
lu 100 o 

o 
70 90 110 70 90 110 70 90 110 

Velocidade (km/h) 

Anexo B.4. Carga Ver/i cal Máxima do Veículo "Tmcado" sobre Pavimento 
tipo Faullpcc. 
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Veíc. "trucado" MB:L-2318/51 (6x2); Eixo1 :ESRS; Pav.: Goodpcc 
400 .---------------~--------------~--------------~ 

LL-20% = 48 kN LL = 60 kN LL+20% = 72 kN 

~300+-----------------~--------------~----------------~ -

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

Veíc. "trucado" MB:L-2318/51 (6x2); Eixo2:TDRD; Pav.: Goodpcc 
400 .-----------------.----------------.----------------~ 

LL -20% = 136 kN LL = 170 kN LL +20% = 204 kN 

z3oo +---------------~-----------------+----------------~ ..:.: -o 
m 200 t-------------t;:::::::;::::::::::::;-;::;;;:;::;::;:;:;:;::;;:::;;:J"F~~· g~~;~~ ::~~l~~:- ~~m~.:~.#. 
ca ,, ,,,,,,,,,, · : t~1,;~g,: li:S,~i§~: l1~:~;~~ :::::::::::::::: ................. . ............ .. 
~ 1 o o :j1~J.~~: :t?tw~: :~~1:;1:?:: ,,::,::::,,,,,,,, , ,,,,,,,,,:;::: ::::::::::::::::: :r:::mmmm :::::::::::::::: 
(.) ............ .. .. :;::,:,:;::;;::: :::::::::::::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::::: 

................. ................. 

:::::::::: ::::::: 
~:; ~·~ ~ ~ ~ :=; ~-~ ~ ~-~ ~ 

0 ~:: :~: :: :~~:~:: : ~:· ~ .. ~- ~~· ~~~ .. ~~~~~~UE~~~~~~~~~~~--~ 

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

Vefc. ''trucado" MB:L-2318/51 (6x2); PBTC; Pav.: Goodpcc 
400.--- ---- --,-- ----- -.--- - - ----, 

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

Anexo B.5. Carga Vertical Máxima do Veículo "Trucado " sobre Pa vimento 
tipo Goodpcc. 
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Veíc. "trucado" MB:L-2318/51 (6x2); Eixo1 :ESRS; Pav.: Roughac 
400~----------------.---------------~~---------------. 

LL-20% = 48 kN LL = 60 kN LL +20% = 72 kN 

Z300 +-----------------~----------------II----------------~ 
.la!: -

70 90 110 70 90 110 70 90 11 o 
Velocidade (km/h) 

Veíc. "trucado" MB:L-2318/51 (6x2); Eixo2:TDRD; Pav.: Roughac 
400 .-----------------.----------------.-----------------. 

LL-20% = 136 kN LL = 170 kN LL+20% = 204 kN 

-~ 300 ~------------------+------------------+-----------------~ -

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

Vefc. ''trucado" MB:L-2318/51 (6x2); PBTC; Pav.: Roughac 
400.-----------------.---------------~.---------------~ 

LL-20% = 184 kN LL = 230 kN LL+20% = 276 kN 

300 1-----------------·~------===---;==~lr-3-Ó6.,.....,··::-83...,: ._J::::::::::::::::: . .............. . 

1---------~;::::=:::::::::;==;1 :2:::7:::9::::1::6:::; .:_:_:_._:· .. :. '. '.·.'·.'·'·'·'·'·'· ·.·.·3···19.'4. ·,1 ': ·,3·. 2· .. 7· .. ·.'7 .. ,4 .. ': 

~200 -ta 

~ 100 
(.) 

I ::::::::::::::::: ~~!!~: 3:~~;8~; :,:;,;:):,,,,,: :::::'/: :, :: 
'.·2.··. :.1.· .. 3 ...• ' .. 9.··. :.1_:_ !:?:4?E7::?:: ...... .......... ············· ··· ::::::::::::::::: :: :: :: : :::· :''''"'""' ::: ·· ············· 

::·::::-;;;.:.·.: :::::::::::::::;: 

.. ..... ...... . 
;:: m -----------------::::-::::::::::::: -------- ---------

::::: :::::::::::; ·····-·····-----
················· 

................. 
::::::::::::::::: 

................ 

'::::::: 
::::: ........... ''i: .......... ··.·...... ::::::::::::::::: ::::=<:: ,;: o ~· ·~· =··=· ·~··~=·=··=··=···~·· ~~~'"~' =====L~··=···=···=····=···~··~-~- ==~~==~~··=···=····=···=···~·· ~==''''''=="'"'=''' ·'~ 

::::::::::::::::: ::.::;.;.;.::::::: ::: ·------------- . ::::::::::::::::: 

70 90 110 10 ~o 110 
Veloctdade (km/h) 

70 90 110 

Anexo B. 6. Carga Vertical Máxima do Veículo "Trucado" sobre Pavimento 
tipo Roughac. 
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Veíc. "trucado" MB:L-2318/51 (6x2); Eixo1 :ESRS; Pav.: Wavyst 
400.-----------------.----------------,,----------------. 

LL-20% = 48 kN LL = 60 kN LL+20% = 72 kN 

2300+-----------------4-----------------~----------------~ 
~ -

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

Veíc. "trucado" MB:L-2318/51 (6x2); Eixo2:TDRD; Pav.: Wavyst 
400 ~--------------~----------------~--------------~ 

LL-20% = 136 kN LL = 170 kN LL+20% = 204 kN -~300 t-----------------j----------------~------------~~~ -~ '""'"'"'''''' l~t,;~Jll 'ff~~;ffF ! : w 200 +-------;::::::::::::::::::;i'I"'D='=T''==:G="2l="' :_:n_· __ · __ · __ ._z_·._·,_·._a_·_:3_-__ :_:._::_ : ?-P:~;9t:l- t:~n~r=t::: 
iV :~IQ~::: ~';§~g~H ,,,,,,,,,,,, ,,,, .. ... . . .... :::::::::: :::::: /HHHi ::::::::::::::: 
cn j!,,!i;®T J~-~;Q:E :::::::::::·:::::, =:::::=:::=:=::-= ,,,,,,,,,,, ,,,,,. . ........ .. , ...... _ ''''''''''"'''" ........ .. ...... . .............. . 
:;; 100 ................. '"'"""""' :::::::::::::::: ::==::=.::::::=: :,: :::::::::::=:::: ..... ··:::·:::::"" 
o ..... :::::::::::· ::::::::::::::::: ::::::::::::::::: ::::::::::::::· .... .. ,, . ............. :::::::::::: : 

::·: :::-:: : ::::::: --------········- .................................................. ................. :::::::::::::: :: ····-··········· 

-z 

o .. .. 
70 

400 

300 

:!.200 
nl cn 
:;; 100 
o 

o 
70 

. ....... . . -··· 

90 110 70 90 110 70 90 
Velocidade (km/h) 

Veíc. ''trucado" MB:L-2318/51 (6x2); PBTC; Pav.: Wavyst 

90 110 70 90 110 70 90 
Velocidade (km/h) 

110 

110 

Anexo B. 7. Carga Vertical Máxima do Veículo "Trucado" sobre Pavimento 
tipo Wavyst. 
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"trucado" MB:L-2318/51 (6x2); E1 :ESRS; Goodpcc; Susp < rigidez 
400 

LL-20% = 48 kN LL = 60 kN LL+20% = 72 kN 

-z 300 
~ -o 
)( 

jjj 200 
cu 
C) 

:v 100 
() 

o 
70 90 110 70 90 110 70 90 110 

Velocidade (km/h) 

"trucado" MB:L-2318/51 (6x2); E2:TDRD; Goodpcc; Susp < rigidez 
400 .---~l~l~-~2A.0°VVo---1~3~6~k~N~.---L-l~l~=•1•7AO"k"'N~---.~,l~l~+~2A0~%---=20~4~k~N~~ 

o ···· ······ 
70 90 110 

::::::::::::::::: 
::-::::::-::::::::: 
::::::::::::::::: 
::::::::::::::::: 

70 90 110 
Velocidade (km/h) 

l~ll:l~~nnn~~-
:::'':r>='::=: :::::::::::::::: ............... 

·:::::.::::::::::: 
.. ....... ........ 

.. . . .. .... .. .... ::-::::::::::::::: ................. 
::;:::::::::::::: 

70 90 110 

"trucado" MB:L-2318/51 (6x2); PBTC; Goodpcc; Susp <rigidez 
400 .-----~LnL~-n.20M%~o~=A1n84.ukNu-.------.L'L~=~2~3~0~k~N.---.-----GLL~+~2~0M%~=~2~7~6'k~N.-. 

300 T-------------~~------------~~~1F===~=====~,,,~,,,,T, r .. z .... 0 ..... ~ .... m. 
::::·::::::::::::: ................. 

~200 ,,,,,,,,,,,,,,,,, . __ 
1
_
9 
___ 
8 

___ 
9
···a··., :2~2.~!~: :1~~~~~- :~~tsl'ª~: '~~t:;~:t :gg~;:~R: ~~7:;:~:? : 

j~(àt}' }~~::9:~: : ::; ;! ·.::;. ················ ............ ::::::::::::::::: :;;; : :; ;;:;;: ::::::.:~::~~~-:: ...... ······· -
"' C) 

:v 100 
() 

o ................ . 

70 

::::::::::::::::: 

::::::::::::::::: 

................. 
::::::::::::::::: 

90 110 

------· ·· -················ :::::·::::::::::: ---············ 
-- ---- --- - ----

:·:::·:::::·:::·:·::: 

70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

Anexo B.B. Carga Vertical Máxima do Veículo "Trucado ", com Suspensão 
em Feixe de Molas com Rigidez, sobre Pavimento tipo Goodpcc. 
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"trucado" MB:L-2318/51 (6x2); E1 :ESRS; Roughac; Susp < rigidez 
400 LL-20% = 48 kN LL = 60 kN LL+20% = 72 kN 

-z 300 
.!li: -o 
)( 
i.ii 200 
IV r::n 
; 100 
() 

o 
70 90 110 70 90 110 70 90 110 

Velocidade (km/h) 

-z 300+-----------------+-----------------+---------------~ :. 
0 

r:: lt~ittt1il~l~it~~~~~w~~f]~rii~~~~~mi~ 
70 90 110 70 90 110 70 90 110 

Velocidade (km/h) 

"trucado" MB:L-2318/51 (6x2); PBTC; Roughac; Susp < rigidez 
400.-~LL~-~20~o/c~o-=~1~84~k~N~---.--~L~L-=~2~3~0~k~N.-----.--.L'L~+2~0~o/c~o-= ~27~6~k~N~--. 

3oo~---------------~---------------W:3~·o76~9~2:HF: ... ~ .... ~ .... ~ .... : 
:::::: ::: ~::: :::: .. ' ..... ········· 

z ................ ~~'~j~~! :~~1_;p4 zoo;n>, 

;200 ~:t~:~: ;g1p;1,g iffi~ffl !:~~:· ....... . 
r::n :::::::::::::::: ::::::::::::::: 
; 100 ......... ................ . ..... . o ................ ............................... ::::-:::-:-:::-:-:-·-:-· 

o .. ...... . 

70 90 

........... ................ 

110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

70 

:~8~~=~:~ : 
. ....... ........ . ................. 
::::::::::::::::: 

90 

335HD' 

110 

Anexo B.9. Carga Vertical Máxima do Veículo "Trucado ", com Suspensão 
em Feixe de Molas com Rigidez, sobre Pavimento tipo Roughac. 
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"trucado" MB:L-2318/51 (6x2); E1 :ESRS; Wavyst; Susp <rigidez 
400.----------------,,----------------.----------------~ 

LL-20% = 48 kN LL = 60 kN LL+20% = 72 kN -~ 300+-----------------+-----------------+-----------------~ -

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

"trucado" MB:L-2318/51 (6x2); E2:TDRD; Wavyst; Susp <rigidez 

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

"trucado" MB:L-2318/51 (6x2); PBTC; Wavyst; Susp < rigidez 
400 

300 

-
~200 
ns 
e> 100 ns 
(J 

o 
70 90 110 70 90 110 70 90 110 

Velocidade (km/h) 

Anexo B.JO. Carga Vertical Máxima do Veículo "Trucado ", corn Suspensão 
em Feixe de Molas com Rigidez, sobre Pavimento tipo Wavysl. 
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Anexo C - Simulações realizadas com o veículo "Semi-reboque 
3E"- Mercedes Benz, modelo LS-1935. 



,, 

Anexo C. I . Matriz Fatorial das Simulações Realizadas com o Veículo 
"Semi-reboque-3E" sobre o Pavimento Wavyst. 
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Veíc. "semi-reboque 3E" MB:LS-1935; Eixo1:ESRS; Pav.: Wavyst 
_200 ~----------------~----------------~------------------, 
z LL-20% = 48 kN LL = 60 kN LL +20% = 72 kN 
.:.c: -o 
)( 

~ 1 o o 1--------~---, ,-~,,-~~= ~-~,~-,: ----t:;::::::.:::_:;::::::::::;::::::::::;:::::····:;---r.;~:;:;::~:;:;::~:;;;;:::;:;:: r :F::::F::::F::::':"f:::: l 

N t-~.~~~~ ~~~;~~:i!· H:~.~~iiil :ffiü_ r:~H :i~~i~~l': . :z~;~~u: ::~;~::: ':-~·~_:. !!~i~:!:: 
0 

L,,, ..... .U ! ............. .:1 L ...... ,,,,'l ................. . . . ,,,,,,,,,,,,,, 

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

Veíc. "semi-reboque 3E" MB:LS-1935; Eixo2:ESRD; Pav.: Wavyst 
200 ~----------------.-----------------.----------------. 

2 .:.c: -o 
)( 

i.ij 100 
IV 
~ 
(U 

LL-20% = 80 kN LL = 100 kN LL+20% = 120 kN 
................. 

================= 1_· __ '4.-.. ·s.· .. -.' 9_ .. __ 2_ .. _-_· á~-~:i?1: 18~~~~ 
......... .. 128:43. T~;4:;9~ it#~i~t =::===:====:==== ::::::::::::::::: ::::::::::;::::;: 

I~~j~t :~:~~:;~~ ::::=::::::::::: ::::::: :::::: :: :~::~:~~::~:~:::: ::::::::: :::: ::::::::::::: =::~ ,,,,,,,,,,,,,,,,_ 
::::::-:-:-::::::::: 

·-· ........... . ........... ················· ;:::::::::::::::: ................. 
::::::::::::::::: ·········.········ ............ ..... u 

o ~~~LL~~LL~z=~~----~---~---~:~:::~::::~: ~:::~: ~:~<;,~::::~::::~:::~:: ~~~~::~:~:::~:::~:::~---~--- ~----~----~·-· 

70 90 110 10 ~o 110 
Velocidade (km/h) 

70 90 110 

Vele. "semi-reboque 3E" MB:LS-1935; Eixo3:ESRD; Pav.: Wavyst 
-2 200 ~----------------~----------------~-----------------, 
.:.c: LL-20% = 80 kN LL = 100 kN LL+20% = 120 kN 
.._.. ::::::-... ::::::: 

~ 1 o o . .. ............. ... ................ W2.êl1:~ :i2?;s$ - ~ !~%~-~ i#:~l1~ ii1 .4~;9'4 J~tA~ 
IV ioaloi =_1 ___ :_o_· :_·~_ :_· :_·,_~ :_7_· :_: ;_4_· :_·:_· H4ttift , ,,,,,,,, ::~=~"""""" ::;::::::::::::~ ................. ::::::::w:::n 
~ ................. :::::::::-:-:-:-::::- ::::::-::::::::::- ::::::::::::: :::: ::::·:::.::::.:.:::·:· 
(U ::;;:;;:;;::: .. ::::::::::::::::: ................ ::u:::::::::::: ............ .. ::::::::::::::::: :: ............. . 
u o +=·· ·=--·=··· ·=--·=--·~::==:::==:::=u===:::~====~======="'====~::=::::=:::=::::=:::~: ~·=·--·==··~----~- ~:~=~~==~~''=·'"='"'=' ~:=--·~·::·~·:=::::~· ~·=":="'="'=''"="~----=·· ~--~ 

70 90 110 70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

70 90 110 70 90 110 
Velocidade (km/h) 

70 90 110 

A nexo C.2. Carga Vertical Máxima do Veículo "Semi-reboque I 3E" sobre 
Pavimento tipo Wavyst. 
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Anexo D - Simulações realizadas com o veículo "Semi-reboque 
5E"- Mercedes Benz, modelo LS-2635. 
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Anexo D.J. Matriz Fatorial das Simulações Realizadas com o Veículo 
"Semi-reboque-5E" sobre o Pavimento Wavyst. 
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Vere. "semi-reboque 5E" MB:LS-2635; Eixo 1 :ESRS; Pav.: Wavyst 
300 -z LL-20% = 48 kN LL = 60 kN LL+20% = 72 kN 

~ 

õ 200 
)( 

~ 100 
El 
111 o o 

70 90 11 o 70 90 110 70 90 11 o 
Velocidade (kmlh) 

Vere. "semi-reboque 5E" MB:LS-2635; Eixo2:TDRD; Pav.: Wavyst 
300~----------------~----------------~-----------------, z LL -20% = 136 kN LL = 170 kN Ll + ~-~~~"-""''"O 't. :~r~·"'"" 

~ f:: t-{s-:..3-::!1_) _: -;;:=~~=,~=.:=,m~:~~;~~~:.===";j;os:; ~r:~o;:; ·10; :.f=;:~.,.; -rz;;! :l~:if~:~2;~.~ ~~~·~.~~ 
~ ,"::::: '''r':: :::::::::::::::: - ·'"'"'""'"" · '"'"'''' ''"' ,,,,,,,,,,,.. :::::":':::,::: HHiHiH: 

::::::::::::::::: 2_-_: : __ 6_:_-·_4_:_:, :_6_:_:_9_:_ ~:~:a,:~2.~: 

. ,_:_2, ;,_··-3: ;: ; ___ ~_;_:_-_;,._ :_._?,::,:,:2,: :,~,- """' '"'"'"' 

- ... ===-========== ~Hn~n~nE~~n 
~-; ~ ;~ ~~~~;~~~j~~ ~ ................ :::;.:.:::::::::.::: 

O 
··:··:·-:-········ ·····::··-·.······ .......... :.:.:::=::::::::::: --··············· 

o~··=-· =-·=··=··~·-·=···=··· ·=· =L~·-·=···=····=·::=.:·~·-=···=····=···=··· -~===· =··~·=····=·· =···=···~- ~-=-···=···=····=···~-- ~==~~==~ 

70 90 11 o 70 90 110 
Velocidade (kmlh) 

70 90 11 o 

Vere. "semi-reboque 5E" MB:LS-2635; Eixo3:TDRD; Pav.: Wavyst 
300.----------------.----------------.---------------~ 

LL -20% - 136_kN 

-:-·-·-·-·-·-·.· ::·-····· 

70 90 11 o 

100 

70 90 11 o 

LL = 170 kN 

70 90 110 70 
Velocidade (kmlh) 

70 90 110 70 
Velocidade (kmlh) 

I I '>no. -
·- · . :._: .:::::: .. 

90 

90 

11 o 

11 o 

Anexo D.2. Carga Vertical Máxima do Veículo "Semi-reboque I 5E" sobre 
Pavimento tipo Wavyst. 
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