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RESUMO 

 

As pontes integrais e semi-integrais são opções para substituir as pontes convencionais, que 

rotineiramente apresentam problemas associados às juntas de dilatação e aparelhos de apoio. 

Entretanto, os deslocamentos laterais cíclicos da superestrutura, induzidos por variações de 

temperatura, levam a uma complexa interação entre o aterro e o encontro de uma ponte integral 

ou semi-integral, o que demanda estudos aprofundados sobre o comportamento destas pontes. 

Nesta pesquisa, o Método dos Elementos Discretos (MED) foi utilizado na construção de um 

modelo computacional com o uso do software Rocky da ESSS, com o objetivo de investigar a 

resposta de um aterro granular aos deslocamentos cíclicos do encontro de uma ponte semi-

integral localizada no Texas, EUA. Com o intuito de levar as tensões e deformações no modelo 

numérico proposto ao mesmo nível das tensões e deformações desenvolvidas no encontro da 

ponte investigada em campo, as simulações numéricas foram conduzidas com aceleração 

gravitacional igual a 3 g. A sequência cíclica de deslocamentos laterais impostos foi escolhida 

de modo a simular a conclusão da ponte no verão. A magnitude dos deslocamentos laterais 

prescritos, de ± 5 mm, foi selecionada para representar a resposta cíclica anual da ponte. Os 

resultados indicaram um aumento do coeficiente de empuxo lateral na face do encontro e dos 

recalques na superfície do aterro com os ciclos. Verificou-se uma boa concordância dos 

resultados obtidos no presente trabalho com resultados de simulações feitas com o Método dos 

Elementos Finitos (MEF) para a mesma ponte. Análises paramétricas com o MED foram 

realizadas para investigar a influência da amplitude do deslocamento lateral do encontro, da 

estação de conclusão da construção da ponte e do tipo de movimentação do encontro. 

Constatou-se que variações da amplitude do deslocamento lateral e do tipo de movimentação 

do encontro influenciaram consideravelmente os empuxos laterais na parede do encontro e os 

deslocamentos verticais no solo de aterro, enquanto que variações do período de conclusão de 

ponte tiveram pouca influência nos resultados. 

 

Palavras-chave: Método dos Elementos Discretos (MED). Ponte semi-integral. Empuxo de 

terra. Comportamento cíclico. 



 

ABSTRACT 

 

Integral and semi-integral bridges are alternatives for conventional bridges, which routinely 

present problems associated with expansion joints and bearings. However, the cyclic lateral 

displacements of the superstructure, induced by temperature variations, lead to a complex 

interaction between the backfill and the abutment of an integral or semi-integral bridge, which 

requires in-depth assessment of the behavior of these bridges. In this research, ISSS’s Rocky 

software was used to build a computational model based on the discrete element method (DEM) 

for investigating the response of a granular backfill to the cyclic displacements a semi-integral 

bridge abutment located in Texas, USA. In order to bring the stresses and strains in the 

numerical model to the same level of the stresses and strains developed in the bridge abutment 

in the field, the numerical simulations were carried out with a gravitational acceleration equal 

to 3 g. The cyclic sequence of imposed lateral displacements was chosen to simulate the 

completion of the bridge in the summer. A prescribed lateral displacement magnitude of ± 5 

mm was selected to represent the annual cyclic response of the bridge. Results indicated an 

increase in the lateral earth pressure coefficient on the abutment’s face and an increase in 

settlements on the backfill surface with the cycles. A good agreement was found between the 

results obtained in the present work and results obtained from simulations performed for the 

same bridge using the finite element method (FEM). Parametric analyses with DEM were 

performed to investigate the influence of the abutment’s lateral displacement amplitude, the 

completion season of the bridge construction and the type of abutment movement. Variations 

of the lateral displacement amplitude and variations of the abutment movement type were found 

to play a significant influence on lateral earth pressures on the abutment wall and on vertical 

displacements of the backfill soil, while variations of the completion season of the bridge 

construction had little influence on the results. 

 

Keywords: Discrete Element Method (DEM). Semi-integral bridge. Lateral earth pressure. 

Cyclic behavior. 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 –     Ponte convencional................................................................................... 13 

Figura 2 – Junta de dilatação sendo substituída.......................................................... 14 

Figura 3 – Ponte integral............................................................................................ 14 

Figura 4 – Ponte semi-integral................................................................................... 15 

Figura 5 – Interação entre aterro e encontro em um ciclo anual: (a) posição inicial 

do encontro, (b) posição do encontro na estação do inverno, (c) posição 

do encontro na estação do verão e (d) fluxo granular do solo do aterro e 

surgimento de recalques............................................................................ 

 

 

 

16 

Figura 6 – Esquema do modelo de três elementos ilustrando o conceito de fluxo 

granular..................................................................................................... 

 

18 

Figura 7 – Ciclo de cálculo do método dos elementos discretos MED....................... 21 

Figura 8 – Vista inferior da ponte “Mack Creek”....................................................... 25 

Figura 9 – Distribuição granulométrica do material do aterro.................................... 26 

Figura 10 – Material utilizado como aterro na ponte Mack Creek................................ 27 

Figura 11 – Execução do aterro do encontro da ponte.................................................. 27 

Figura 12 – Simulação feita no GiD através do uso da ferramenta Kratos-Multi 

Physics...................................................................................................... 

 

28 

Figura 13 – Formas de partículas que podem ser modeladas no 

Rocky........................................................................................................ 

 

29 

Figura 14 – Interface do software Rocky mostrando o modelo construído................... 29 

Figura 15 – Dimensões do Modelo MED..................................................................... 31 

Figura 16 – Esquema do encontro da ponte.................................................................. 32 

Figura 17 – Distribuição do peso específico aparente em relação a profundidade para 

diferentes valores de módulo de Young.................................................... 

 

34 

Figura 18 – Distribuição das tensões horizontais na área da face móvel no 1º (a), no 

5º (b), no 10º (c) e no 20º (d) ciclo de deslocamento, na direção ativa....... 

 

37 

Figura 19 – Distribuição das tensões horizontais na área da face móvel no 1º (a), no 

5º (b), no 10º (c) e no 20º (d) ciclo de deslocamento, na direção passiva... 

 

38 

Figura 20 – Coeficientes de empuxo lateral máximos nos ciclos de deslocamentos 

horizontais................................................................................................ 

 

39 



 

Figura 21 – Posição da superfície do aterro: (a) antes dos ciclos, (b) após o 1º ciclo, 

(c) após o 5º ciclo, (d) após o 10º ciclo e (e) após o 20º ciclo..................... 41 

Figura 22 – Deslocamentos verticais no topo da interface aterro-encontro.................. 42 

Figura 23 – Coeficientes de empuxo lateral máximos nos ciclos de deslocamentos 

horizontais, para diferentes valores de δh/h............................................... 

 

44 

Figura 24 – Variação dos coeficientes de empuxo lateral máximo no estado 

estacionário com os deslocamentos laterais relativos................................ 

 

45 

Figura 25 – Deslocamentos verticais no topo da interface aterro-encontro, para 

diferentes valores de δh/h.......................................................................... 

 

46 

Figura 26 – Deslocamentos laterais do encontro para cada um dos cenários 

analisados: a) verão; b) inverno; c) outono; d) primavera.......................... 

 

47 

Figura 27 – Coeficientes de empuxo lateral máximos nos ciclos de deslocamentos 

horizontais, considerando diferentes períodos de conclusão da ponte....... 

 

48 

Figura 28 – Deslocamentos verticais no topo da interface aterro-encontro, 

considerando diferentes períodos de conclusão da ponte.......................... 

 

49 

Figura 29 – Coeficientes de empuxo lateral máximos nos ciclos de deslocamentos 

horizontais para os diferentes tipos de movimentação.............................. 

 

51 

Figura 30 – Deslocamentos verticais no topo da interface aterro-encontro para os 

diferentes tipos de movimentação............................................................. 

 

52 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................. 11 

1.1 Objetivos............................................................................................................. 12 

2 REVISÃO DA LITERATURA.......................................................................... 13 

2.1 Pontes integrais e semi-integrais........................................................................ 13 

2.2 Efeitos da movimentação cíclica em pontes integrais....................................... 15 

2.3 Estudos prévios sobre modelagem numérica de encontros de pontes 

integrais............................................................................................................... 19 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 25 

3.1 Descrição da Ponte Modelada............................................................................ 25 

3.2 Descrição do Modelo Numérico......................................................................... 28 

3.2.1 Modelagem do encontro da ponte......................................................................... 28 

3.2.2 Propriedades dos materiais................................................................................... 33 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES...................................................................... 36 

4.1 Comparação entre os modelos com MED e MEF............................................. 36 

4.1.1 Tempo computacional.......................................................................................... 36 

4.1.2 Tensões horizontais e deslocamentos superficiais................................................ 37 

4.2 Análise paramétrica........................................................................................... 43 

4.2.1 Amplitude do deslocamento lateral...................................................................... 43 

4.2.2 Período de conclusão de ponte.............................................................................. 46 

4.2.3 Tipo de movimentação do encontro...................................................................... 50 

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS................ 53 

 REFERÊNCIAS................................................................................................. 55 

 

 

 

 

 



11 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pontes integrais apresentam uma ligação monolítica entre infraestrutura e 

superestrutura. Essas pontes não possuem aparelhos de apoio e juntas de dilatação para 

acomodar deslocamentos horizontais, como os induzidos no tabuleiro pela ação térmica. As 

pontes semi-integrais também não apresentam juntas de dilatação, mas possuem aparelhos de 

apoio, que acomodam os movimentos do tabuleiro. 

O comportamento em serviço desses dois tipos de pontes, e dos seus aterros de 

transição, podem ficar comprometidos devido a deformações na infraestrutura, causadas pelos 

movimentos horizontais da superestrutura. A partir da expansão e da contração do tabuleiro por 

ação térmica, ocorre um aumento dos empuxos laterais que atuam sobre os encontros dessas 

pontes, além do aparecimento do fenômeno ratcheting, resultante da compactação do solo do 

aterro próximo ao encontro. 

Devido à interação entre a estrutura e o solo nos encontros ser muito complexa, o 

comportamento estrutural de pontes integrais e semi-integrais ainda não está completamente 

compreendido. Através da observação de pontes existentes, que já tenham sofrido um 

considerável número de ciclos de deslocamentos laterais, e da análise de resultados obtidos a 

partir de simulações computacionais, é possível reduzir as incertezas relacionadas ao 

comportamento da infraestrutura e do aterro de transição destas pontes. Como consequência, 

seriam evitados possíveis problemas no desempenho destas pontes em serviço. 

A maioria dos métodos numéricos utilizados em simulações para representar o 

comportamento dos solos na Engenharia Geotécnica, como no caso dos aterros de transição de 

pontes, considera o solo como um meio contínuo, como por exemplo, o Método dos Elementos 

Finitos (MEF). Segundo Donzé et al. (2008), essa abordagem apresenta resultados limitados 

quando se têm grandes deformações e propagação de muitas fraturas no meio. Uma abordagem 

numérica alternativa é o Método dos Elementos Discretos (MED), através do qual é possível 

representar o solo por um conjunto de partículas independentes que interagem entre si. Segundo 

Cundall (2002), como o MED exibe as mesmas características discretas do solo, muitos 

comportamentos complexos são captados quase que naturalmente nas simulações, como a 

variação da dilatância de acordo com a tensão média, a histerese, entre outros. Uma comparação 

realizada por Van Baars (2005) entre a modelagem com elementos discretos e modelagem 

contínua confirmou que o MED pode produzir com precisão o mesmo resultado que um modelo 

de Mohr-Coulomb para um ensaio biaxial. 
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No presente estudo, o Método dos Elementos Discretos (MED) foi utilizado na 

construção de um modelo computacional tridimensional, através do software ROCKYTM da 

ESSS, com o objetivo de investigar a resposta do solo aos deslocamentos cíclicos do encontro 

de uma ponte semi-integral, localizada próximo à Cidade de Palestine no Estado do Texas, 

Estados Unidos da América. Os resultados obtidos com o MED foram comparados aos das 

simulações feitas com o Método dos Elementos Finitos (MEF) por Silva (2020) para a mesma 

ponte. 

 

1.1 Objetivos  

 

O objetivo principal desta pesquisa é investigar a resposta do sistema formado pelo 

encontro de uma ponte semi-integral e o aterro contido aos deslocamentos laterais cíclicos 

impostos, induzidos por variações de temperatura, através da aplicação do método dos 

elementos discretos (MED). Os parâmetros investigados foram a distribuição das tensões e o 

coeficiente de empuxo lateral atuantes no encontro, além dos deslocamentos verticais da 

superfície do aterro. 

Além disso, o estudo inclui os seguintes objetivos específicos: 

a) Desenvolver um modelo em MED que represente o sistema encontro-solo da ponte 

semi-integral “Mack Creek”, localizado perto da Cidade de Palestine, Estado do 

Texas, Estados Unidos da América. 

b) Comparar os resultados obtidos com as simulações em MED aos das simulações 

feitas com Método dos Elementos Finitos (MEF) por Silva (2020) para a mesma 

ponte. 

c) Avaliar a influência da amplitude do deslocamento lateral imposto na resposta do 

sistema encontro-solo. 

d) Avaliar a influência do período do ano em que a construção da ponte é concluída 

na resposta do sistema encontro-solo aos deslocamentos cíclicos imposto. 

e) Avaliar a influência do tipo de movimentação do encontro na resposta do sistema 

encontro-solo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Pontes integrais e semi-integrais 

 

Pontes são estruturas utilizadas para ligar dois pontos separados tanto por obstáculos 

artificiais quanto naturais. Pontes convencionais são dotadas de juntas de dilatação e aparelhos 

de apoio, que permitem que os movimentos do tabuleiro sejam acomodados. A Figura 1 ilustra 

uma ponte convencional com suas partes constituintes.  

 

Fig. 1. Ponte convencional.

 

(1) Junta de dilatação     (2) Aparelho de apoio     (3) Encontro     4) Tabuleiro     (5) Fundação 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

As juntas e aparelhos de apoio das pontes geralmente possuem custos elevados de 

aquisição, instalação e manutenção, além de uma vida útil relativamente pequena. A 

necessidade inevitável da substituição destes elementos com o passar do tempo pode causar 

interrupção do tráfego de veículos e implicar transtornos (Clayton et al., 2006). Nos últimos 30 

anos as desvantagens do uso dessas juntas e aparelhos tornaram-se progressivamente mais 

aparentes (Ravjee at al.,2018). A Figura 2 apresenta uma junta de dilatação sendo substituída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 
(3) 

(5) 

(2) 

(1) 

(4) 

(3) 

(5) 



14 
 

 

Fig. 2. Junta de dilatação sendo substituída. 

 

Fonte: Pinho (2011). 

 

As pontes integrais surgiram com o propósito de eliminar os problemas associados às 

juntas de dilatação e aparelhos de apoio. Suas estruturas são construídas monoliticamente e, 

portanto, seus pilares e encontros são conectados diretamente aos tabuleiros, formando uma 

única unidade estrutural. Segundo Biddle (1997), o uso destas pontes simplifica o processo de 

construção, reduz os custos de manutenção e oferece maior resistência a terremotos. A Figura 

3 ilustra uma ponte integral com suas partes constituintes. 

 

Fig. 3. Ponte integral.

 
(1) Laje de Transição     (2) Tabuleiro     (3) Encontro     (4) Fundação 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

(1) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Pesquisas sobre encontros de pontes totalmente integrais suportados por estacas de aço 

demonstraram que as tensões de flexão atuantes no estaqueamento às vezes podem exceder a 

resistência ao escoamento (Burke, 1993, apud Hoppe, 1996). Esta condição não ocorre em 

pontes semi-integrais, uma vez que não há transferência de momento para o encontro (Hoppe, 

1996), já que essas pontes possuem tipicamente uma quantidade reduzida de aparelhos de apoio 

e não possuem juntas de dilatação. Nessas pontes, os movimentos do tabuleiro são acomodados 

pelos aparelhos de apoio que fazem a ligação com a superestrutura. A Figura 4 ilustra uma 

ponte semi-integral com suas partes constituintes. 

 

Fig. 4. Ponte semi-integral. 

 

(1) Laje de Transição     (2) Tabuleiro     (3) Encontro     (4) Fundação     (5) Aparelho de apoio 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Segundo Burke Jr (2009) as pontes integrais e semi-integrais vêm sendo utilizadas 

desde 1940 e tem seu uso aumentado ao longo dos anos. Uma pesquisa realizada em 2004 

mostrou que nos Estados Unidos existiam aproximadamente 4.000 pontes semi-integrais e 

9.000 pontes integrais (Maruri e Petro, 2005). Segundo Lan (2012), nos últimos dez anos as 

pontes integrais e semi-integrais apresentaram excelente desempenho em serviço na Ásia e na 

Oceania, apesar da experiência limitada. 

 

2.2 Efeitos da movimentação cíclica em pontes integrais 

 

No dimensionamento de pontes integrais, o efeito da movimentação cíclica tem grande 

importância, pois dá origem à forças e momentos fletores que não podem ser ignorados. As 

mudanças nas dimensões induzidas no tabuleiro dessas pontes, causadas por variações cíclicas 

de temperatura (diárias e sazonais), fazem com que os encontros sejam forçados a se moverem 

em relação ao aterro que os retém. Diminuições de temperatura resultam na contração dos 

tabuleiros, fazendo com que os encontros se afastem do aterro, enquanto que os aumentos de 

(1) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) (5) 
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temperatura causam o efeito contrário, expandindo os tabuleiros e movendo os encontros em 

direção ao aterro. Devido a essas movimentações, o aterro granular retido pelos encontros é 

exposto à carga cíclica induzida pela temperatura. (Clayton et al., 2006; Ng et al., 1998). 

A Figura 5 ilustra o comportamento da interação entre o aterro e o encontro de uma 

ponte integral para um ciclo anual. Partindo da condição de repouso (Figura 5a), durante a 

estação do inverno, a superestrutura da ponte sofre contração e uma porção em forma de cunha 

do solo retido se move em direção a parte inferior do encontro (Figura 5b). No verão, quando a 

superestrutura sofre suas expansões máximas, essa cunha de solo não retorna à sua posição 

original (Figura 5c). Isso se deve ao comportamento plástico do solo e pode ocorrer com 

qualquer tipo de solo, independentemente da qualidade do seu lançamento e compactação 

durante a construção original (Horvath, 2000). Uma das consequências desse comportamento é 

o surgimento de recalques na superfície do aterro.  

 

Fig. 5. Interação entre aterro e encontro em um ciclo anual: (a) posição inicial do encontro, 

(b) posição do encontro na estação do inverno, (c) posição do encontro na estação do verão e 

(d) fluxo granular do solo do aterro e surgimento de recalques. 

          
(a)                                                                                 (b) 

          
(c)                                                                                 (d) 

Fonte: Adaptado de Cui e Mitoulis (2015). 

Recalque 

Fluxo 

do solo 

Expansão 

Contração 

 



17 
 

 

Em suas pesquisas, Clayton et al. (2006) e Xu et al. (2007) demonstraram que os 

efeitos induzidos pelas variações de temperatura podem causar um acúmulo significativo de 

tensões atuando nos encontros de pontes à medida que o número de ciclos aumenta. Esses 

empuxos podem se tornar maiores com o tempo, aproximando-se potencialmente do empuxo 

passivo total. O acúmulo de tensões resulta da densificação irreversível do aterro em contato 

com o encontro pelo intertravamento progressivo de partículas. Este fenômeno de acúmulo 

gradual de deformações plásticas no solo, que surgem de tensões mecânicas ou térmicas cíclicas 

é conhecido como ratcheting (Gabrieli et al., 2015). 

O fenômeno ratcheting foi observado em uma investigação feita com MED por 

Marroquin e Hermann (2004). Partículas com forma poligonais foram geradas em um modelo 

bidimensional carregado ciclicamente. Os resultados mostraram um acúmulo de deformações 

plásticas no material a cada ciclo devido ao deslizamento das partículas. O fenômeno ratcheting 

também foi associado por vários autores ao comportamento de aterros granulares de pontes de 

encontro integral e semi-integral, mediante carregamento cíclico (Al-Qarawi et al., 2020; 

Argyroudis et al., 2016; Bloodworth et al., 2012; Caristo et al., 2018; Civjan et al., 2013; 

England et al, 2000; Frosch e Lovell, 2011; Gabrieli et al, 2015; Jia e Kong, 2015; Mitoulis et 

al., 2016; Tatsuoka et al., 2009; Zorzi et al, 2017). Marroquin e Hermann (2004) também 

observaram o fenômeno ratcheting em uma investigação feita utilizando o Método dos 

Elementos Discretos. Partículas com forma poligonais foram geradas em um modelo 

bidimensional carregado ciclicamente. Os resultados mostraram um acúmulo de deformações 

plásticas no material a cada ciclo devido ao deslizamento das partículas. 

A influência da forma das partículas do aterro no acúmulo de tensões nos encontros de 

pontes integrais foi investigada por Clayton et al. (2006) e Xu et al. (2007), Através de ensaios 

triaxiais cíclicos. Os resultados revelaram que formas que suportam possíveis intertravamentos 

resultam em maiores acúmulos de tensões. Portanto, a forma da partícula do aterro tem um 

efeito considerável no acúmulo dos empuxos atuantes no encontro. Esta constatação foi 

posteriormente corroborada através de um estudo feito com o MED por Ravjee et al. (2018). 

Modelos físicos e numéricos permitiram constatar a ocorrência de densificação do solo 

(aumento do peso específico seco e diminuição do índice de vazios) e fluxo granular atrás de 

encontros de ponte integrais  que sofreram ação de deslocamentos laterais cíclicos (Al-Qarawi 

et al, 2020; England et al, 2000; Gabrieli et al., 2015; Munoz et al., 2012; Ravjee et al., 2018; 

Tatsuoka et al., 2009; Zadehmohamad e Bazaz, 2019; Zorzi et al., 2017). O conceito de fluxo 

granular do solo é ilustrado na Figura 6 através do modelo de três elementos, proposto por 

England et al. (2000). Nesse modelo, o elemento A, que está em contato com o encontro, 
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acumula deformações verticais compressivas e deformações horizontais extensionais, o 

elemento B acumula deformações horizontais de compressão e deformações verticais 

extensionais e o elemento C, que é intermediário, conecta os elementos A e B e permite o 

escoamento granular sem apresentar deformações. Os três elementos sofrem densificação 

durante o ciclo apesar do comportamento diferente apresentado por cada um. Um esquema do 

modelo de três elementos ilustrando o conceito de fluxo granular do solo apresentado na Figura 

6. 

 

Fig. 6. Esquema do modelo de três elementos ilustrando o conceito de fluxo granular.  

 

 

 

Fonte: Adaptado de England et al. (2000). 

 

Segundo Hovarth (2004), durante os deslocamentos horizontais cíclicos na direção 

ativa, o elemento A sofre compressão vertical e extensão horizontal pois as tensões verticais 

são maiores do que as tensões horizontais. Na direção passiva, em que as tensões verticais são 

menores que as tensões horizontais, as deformações não são totalmente recuperadas devido ao 

comportamento plástico do solo. Com o passar dos ciclos, o elemento A acumula deformações 

horizontais extensionais e deformações verticais compressivas que originam recalques na 

superfície do aterro próximo ao encontro (England et al., 2000). Já o elemento B sofre extensão 

vertical e compressão horizontal pois, em seu caso, as tensões verticais são sempre menores do 

que as tensões horizontais. Com o passar dos ciclos, o elemento B acumula deformações 

verticais extensionais e horizontais compressivas, o que resulta em elevação da superfície do 
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solo a uma certa distância do encontro. Mais detalhes sobre o modelo de três elementos podem 

ser encontrados em England et al. (2000). 

A densificação aumenta a rigidez do aterro atrás do encontro e, portanto, aumenta a 

pressão lateral de terra no encontro a cada ciclo (Al-Qarawi et al., 2020; England et al., 2000; 

e Tatsuoka et al., 2009). Já o fluxo granular do solo reduz a massa de solo adjacente ao encontro 

e, portanto, tende a diminuir a pressão lateral de terra no encontro com os ciclos. Quando os 

efeitos opostos de densificação do solo e fluxo granular possuem magnitude comparável, um 

equilíbrio pode ser alcançado e levar os empuxos laterais a um estado estacionário (England et 

al., 2000). 

Deve-se ressaltar que o modelo de três elementos proposto por England et al. (2000) é 

apenas uma simplificação didática para explicar o complexo mecanismo despertado atrás de 

um aterro de uma ponte integral durante os ciclos. Na realidade, a heterogeneidade do solo não 

permite que toda a massa de solo de um aterro de encontro de ponte seja representada por um 

único tipo de comportamento, como o proposto no modelo de três elementos. Outro fator 

relevante é que, dependendo da localização relativa das partículas na massa do solo, as 

propriedades do solo mudam em taxas diferentes. O comportamento interno da massa do solo 

torna-se muito complexo devido às diferenças apresentadas. Portanto, na análise da resposta do 

aterro aos deslocamentos laterais cíclicos do encontro de uma ponte integral ou semi-integral, 

deve-se considerar tanto o comportamento geral quanto as particularidades de cada sistema. 

 

2.3 Estudos prévios sobre modelagem numérica de encontros de pontes integrais 

 

Simulações computacionais estão sendo cada vez mais utilizadas na busca de uma 

melhor compreensão da complexa interação entre o encontro e o aterro das pontes integrais. 

Pesquisas como a de Naji et al. (2020) buscam reconhecer os parâmetros de maior influência 

na análise dessas pontes através da utilização de métodos numéricos. Suas simulações 

utilizando elementos finitos mostraram que o desempenho em serviço das pontes integrais pode 

ser melhorado com a utilização de um material compressível como aterro atrás do encontro. 

Além de mostrar que o comportamento do encontro pode ser muito afetado pela carga térmica 

e pela pressão do solo. 

A interação solo-estrutura de pontes integrais foi investigada experimentalmente em 

laboratório por Al-Qarawi et al. (2020), através de uma série de ensaios realizados em uma 

pequena parede de confinamento contendo aterro de solo e submetida a deslocamentos 

horizontais passivos e ativos. A partir destes ensaios, foi desenvolvido um modelo de elementos 
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finitos de deformação plana no software Abaqus/Standard. A investigação revelou que, como 

consequência do movimento cíclico do encontro da ponte, em resposta aos movimentos da 

superestrutura, ocorre um aumento das pressões laterais do solo e o surgimento de 

deslocamentos verticais na superfície do aterro. A utilização de Poliestireno Expandido (EPS) 

foi testada como um material de preenchimento para aliviar o efeito de ratcheting e do empuxo 

lateral. 

Outros autores também buscaram uma melhor compreensão da interação encontro-

aterro. David and Forth (2011) revisaram a implementação de vários modelos de elementos 

finitos que incorporam explicitamente a resposta não linear do solo e a linear da estrutura, 

considerando vários modelos constitutivos de solos e malhas de elementos finitos. Um estudo 

paramétrico foi conduzido por Huang et al. (2008) para estender os resultados de um programa 

experimental de uma ponte com encontro integral de concreto, para outras pontes integrais com 

diferentes variáveis de projeto. Os resultados numéricos das simulações com elementos finitos 

indicaram que o comprimento da ponte e os tipos de solo ao redor das estacas tiveram um 

impacto significativo no comportamento das pontes. 

Silva (2020) utilizou o software Plaxis 2D (PLAXIS BV, 2016) para desenvolver um 

modelo numérico com MEF e investigar os efeitos dos deslocamentos laterais cíclicos na 

resposta do sistema aterro-encontro de uma ponte semi-integral. O modelo bidimensional com 

elementos finitos foi validado com base nos dados de campo da ponte instrumentada com 

células de pressão, instaladas no encontro e com sensores de temperatura posicionados abaixo 

da superestrutura. Os limites do modelo se estenderam por um comprimento de 40 m na direção 

horizontal e 20 m na direção vertical. Simulações numéricas foram feitas para prever a resposta 

diária e anual do sistema aterro-encontro e analisar a influência da estação de conclusão da 

construção da ponte, da rigidez da fundação por estaca e da amplitude dos deslocamentos 

laterais. Os resultados mostraram o aumento dos empuxos laterais no encontro e dos 

deslocamentos verticais da superfície do aterro, com o passar dos ciclos. Os empuxos laterais 

tenderam a atingir o estado estacionário após alguns ciclos, porém, os deslocamentos verticais 

não foram estabilizados. Os empuxos laterais e os deslocamentos verticais não foram afetados 

pela rigidez da fundação por estaca, porém, ambos foram afetados pela amplitude de 

deslocamento lateral. A estação de conclusão da construção da ponte influenciou apenas os 

deslocamentos verticais. 

De modo a superar potenciais desvantagens inerentes ao MEF, algumas pesquisas 

passaram a realizar investigações de pontes integrais utilizando o Método dos Elementos 

Discretos (MED). Esse método de cálculo numérico foi desenvolvido por Cundall e Strack 
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(1979) para descrever a resposta mecânica de um conjunto de partículas individuais à aplicação 

de uma força ou perturbação. O algoritmo MED clássico, usado para descrever a cinemática de 

cada partícula, pode ser dividido em dois estágios primários. O primeiro consiste na aplicação 

de uma lei de contato força-deslocamento para que seja possível a determinação das forças de 

interação em todos os contatos entre partículas. No segundo estágio, a segunda lei de Newton 

de movimento é aplicada e calcula-se a aceleração resultante de cada partícula. Durante as 

simulações computacionais alternam-se entre esses dois estágios e seus respectivos cálculos. 

Segundo Donzé et al. (2008), a reação das partículas está relacionada diretamente aos 

parâmetros de entrada atribuídos às partículas individuais e a natureza descontínua dos 

conjuntos granulares é adequadamente representada pelos limites das partículas. A Figura 7 

ilustra o ciclo de cálculo do método. 

 

Figura 7 – Ciclo de cálculo do método dos elementos discretos MED. 

 

Fonte: Adaptado de Lima (2018). 

 

O MED pode ser utilizado para descrever a propagação de uma perturbação que, 

inicialmente, foi aplicada a um conjunto de partículas discretas, modelando assim a resposta 

deste conjunto ao distúrbio. A velocidade e extensão da propagação através das partículas 
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dependem diretamente dos parâmetros de entrada, que são usados para descrever as 

propriedades físicas das partículas discretas. Uma hipótese importante ao aplicar o MED é que 

as acelerações das partículas são constantes dentro de um único intervalo de tempo. Como 

consequência, o intervalo de tempo adotado deve ser pequeno o suficiente para garantir que a 

perturbação não se prolongue além do vizinho imediato da partícula em questão. Essa hipótese 

facilita a modelagem numérica de um problema dinâmico utilizando o MED e garante que as 

partículas não passem umas pelas outras. Cundall e Strack (1979) afirmam que a força 

resultante sobre uma partícula pode, portanto, ser determinada apenas por sua interação com as 

partículas vizinhas. 

O movimento de partículas individuais no MED pode ser descrito em termos de seus 

movimentos de translação (Equação 1) e rotação (Equação 2): 

𝑚𝑖
𝑑𝑣𝑖

𝑑𝑡
= ∑ 𝐹𝑐,𝑖 + 𝑚𝑖 𝑔                                                                        (1) 

𝑑(𝐼𝑖𝜔𝑖)

𝑑𝑡
= 𝑅𝑖 (∑ 𝑀𝑐,𝑖)                                                                         (2) 

onde mi, 𝐼i, 𝑣i e ωi, são, respectivamente, a massa, o momento de inércia e as velocidades 

translacional e rotacional da partícula i, 𝑅i é a matriz de rotação que relaciona os sistemas de 

coordenadas global e local, 𝑔 é a aceleração da gravidade, 𝑀𝑐,𝑖 é o Momento de contato que 

resulta das forças de contato e do torque decorrentes do atrito de rolamento e 𝐹𝑐 é a força de 

contato. 

As forças de contatos podem ser decompostas em dois componentes ortogonais: forças 

normais e tangenciais ao plano do contato. A obtenção dessas forças se dá através de um dos 

diversos modelos de contato existentes, que interpretam o contato entre partículas de formas 

diferentes, como o modelo de contato de Hertz, que foi usado por Cundall e Strack (1982) e 

Taylor e Preece (1992), no qual as partículas podem se deformar elasticamente. No software 

Rocky da ESSS, versão 4.3, foi implementado um modelo de histerese linear para determinar 

as forças normais, dado pela Equação 3. Já as forças de contato tangenciais, dadas pela Equação 

4, são determinadas através do modelo mola-limite linear de Coulomb. Mais detalhes sobre 

esses modelos podem ser encontrados no manual técnico do Rocky (ESSS, 2019). 
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𝐹𝑛
𝑡 = {

 𝑚𝑖𝑛(𝐹𝑛
𝑡−∆𝑡 + 𝐾𝑛𝑢(𝛿𝑛

𝑡 − 𝛿𝑛
𝑡−∆𝑡), 𝐾𝑛𝑙𝛿𝑛

𝑡 )        𝑠𝑒 (𝛿𝑛
𝑡 − 𝛿𝑛

𝑡−∆𝑡) ≥ 0               

 𝑚𝑎𝑥(𝐹𝑛
𝑡−∆𝑡 + 𝐾𝑛𝑢(𝛿𝑛

𝑡 − 𝛿𝑛
𝑡−∆𝑡); 0,001 ∙ 𝐾𝑛𝑙𝛿𝑛

𝑡 )        𝑠𝑒 (𝛿𝑛
𝑡 − 𝛿𝑛

𝑡−∆𝑡) < 0
       (3) 

𝐹𝑡
𝑡 = 𝑚𝑖𝑛(𝐹𝑡

𝑡−∆𝑡 + 𝐾𝑛𝑙(𝛿𝑡
𝑡 − 𝛿𝑡

𝑡−∆𝑡), 𝜇 ∙ 𝐹𝑛
𝑡)                                      (4) 

onde 𝐹𝑛
𝑡 e 𝐹𝑛

𝑡−∆𝑡 são, respectivamente, a força de contato normal elasto-plástica no tempo atual 

e no tempo anterior, 𝛿𝑛
𝑡  e 𝛿𝑛

𝑡−∆𝑡 são, respectivamente, as sobreposições normais das partículas 

no tempo atual e no tempo anterior, 𝐾𝑛𝑙 e 𝐾𝑛𝑢 são, respectivamente, os valores da rigidez de 

contato de carga e descarga, 𝐹𝑡
𝑡 e 𝐹𝑡

𝑡−∆𝑡 são, respectivamente, a força de contato tangencial no 

tempo atual e no tempo anterior, 𝛿𝑡
𝑡 e 𝛿𝑡

𝑡−∆𝑡 são, respectivamente, as sobreposições tangenciais 

das partículas no tempo atual e no tempo anterior e 𝜇 é o coeficiente de atrito, definido como 

estático (𝜇𝐸) quando não ocorrem deslizamentos no contato ou dinâmico (𝜇𝐷) quando ocorrem 

deslizamentos no contato. 

O passo de tempo entre as interações é muito importante nas simulações com MED. O 

seu valor é adotado com base em um tempo crítico. A utilização de valores superiores ao tempo 

crítico resulta em comportamento instável das partículas, enquanto valores inferiores resultam 

em tempos computacionais desnecessariamente longos. No software ROCKYTM, o valor do 

passo de tempo é calculado automaticamente no início de uma simulação e sua modificação 

manual, em geral, não é recomendada (ESSS, 2019). 

Tradicionalmente, as simulações computacionais feitas com MED são realizadas com 

partículas esféricas ou com o uso de aglomerados de esferas originando formas mais complexas, 

por razões computacionais. Como a forma das partículas desempenha um papel muito 

significativo nos resultados das simulações, tem se tornado comum o uso de formas poliédricas, 

que se assemelham mais às formas reais, resultando em uma representação mais precisa do 

comportamento real do material, em oposição às partículas geradas a partir de aglomerados de 

esferas, segundo Höhner at al. (2014) e Fu at al. (2017). 

Cui e Mitoulis (2015) estudaram a utilização de retalhos de pneus, para substituir o 

solo tradicional em aterros de pontes integrais através de simulações numéricas. O MED foi 

utilizado para investigar a interação entre diferentes misturas de aterro com materiais de 

borracha e o encontro da ponte, que está sujeito a deslocamentos laterais cíclicos devido às 

mudanças de temperatura. Os formatos dos retalhos de pneus foram adequadamente simulados 
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com o MED. Os resultados das simulações mostraram que o uso desse material alternativo 

reduziu os recalques do aterro e as tensões aplicadas no encontro da ponte. 

Ravjee at al. (2018) utilizaram o MED, por meio do software Blaze-DEM, para 

investigar o efeito da forma das partículas na resposta do aterro do encontro de pontes integrais, 

durante os ciclos de deslocamento induzidos por variações de temperatura. Seus resultados 

mostraram que a taxa e a magnitude do acúmulo de tensão horizontal durante o deslocamento 

cíclico do encontro estavam fortemente relacionadas à esfericidade das partículas. Partículas 

com angularidades maiores geraram densificações localizadas na área mais próxima ao 

encontro, além de um incremento maior e mais rápido da tensão lateral durante os ciclos de 

deslocamento, o que sugere ser melhor o uso de aterro composto por partículas de alta 

esfericidade nestas situações. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Descrição da Ponte Modelada 

 

O modelo de elementos discretos foi criado baseado na ponte semi-integral 

comumente conhecida como “Mack Creek”, localizada perto da Cidade de Palestine, no Estado 

do Texas, Estados Unidos da América. Esta ponte foi concluída em julho de 2017, possui 

comprimento e largura total de 20,53 m e 7,85 m, respectivamente, e suas fundações são em 

estacas pranchas de aço, cravadas com comprimento de 6,6 m. O encontro de concreto armado 

da ponte possui 0,3 m de espessura por 1,05 m de altura e é integralmente conectado ao 

tabuleiro. A superestrutura tem um vão único com largura e comprimento de respectivamente 

0,65 m e 19,93 m e é composta por tabuleiro de concreto armado com 0,15 m de espessura e 

vigas de concreto protendido com 0,5 m de altura. Estacas-pranchas de aço cravadas sustentam 

o sistema superestrutura-encontro, e são conectadas a blocos de concreto armado. Mais detalhes 

sobre esta ponte podem ser encontrados em Zornberg et al. (2019) e Silva (2020). A Figura 8 

apresenta uma vista da parte inferior da ponte.  

 

Fig. 8. Vista inferior da ponte “Mack Creek”. 

 

Fonte: Walter (2018). 
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Ensaios de TCP (Texas Cone Penetrometer) foram realizados nas proximidades de 

cada encontro da ponte com intuito de investigar e caracterizar o subsolo local. O procedimento 

deste ensaio é descrito em TxDOT Designation: Tex-132-E - Test Procedure for Texas Cone 

Penetration (TxDOT, 1999). Os resultados mostraram que o nível do lençol freático estava 

localizado em uma profundidade de 4,85 m na época da investigação. Na região do encontro 

sul o subsolo é composto por uma camada com espessura de 2,5 m de areia argilosa, seguida 

por uma camada de argila arenosa. Na região norte foi encontrada uma camada de areia siltosa 

de 6,5 m de espessura sobre uma camada de argila arenosa. 

O aterro da ponte “Mack Creek” foi executado com um pedregulho produzido 

industrialmente formado por grãos de granito de alta angularidade. A curva granulométrica do 

material é apresentada na Figura 9. O material possui coeficiente de não uniformidade igual a 

3,47 e coeficiente de curvatura igual a 1,24. O diâmetro médio das partículas (D50) é igual a 4,7 

mm e o peso específico dos grãos é igual a 26 kN/m³. A partir de uma série de testes triaxiais 

do tipo consolidado drenado (CD), realizado em câmara de grande dimensão obteve-se um 

ângulo de atrito interno efetivo (∅') de 42,5° para o material preparado com densidade relativa 

(Dr) de 50% e testado sob uma pressão confinante de 83kPa (Zornberg et al., 2019). A Figura 

10 mostra o pedregulho utilizado e a Figura 11 mostra a execução do aterro no encontro da 

ponte. O ângulo de repouso do material é de aproximadamente 30°. 

 

Fig. 9. Distribuição granulométrica do material do aterro. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Fig. 10. Material utilizado como aterro na ponte Mack Creek. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Fig. 11. Execução do aterro do encontro da ponte. 

 
Fonte: Walter (2018). 
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3.2 Descrição do Modelo Numérico  

 

3.2.1 Modelagem do encontro da ponte 

 

Uma pesquisa na literatura foi feita para analisar quais softwares possíveis de se aplicar 

o método dos elementos discretos à problemática deste estudo. Vários programas foram 

analisados, como o PFC (Itasca, 2004), o Yade (Smilauer et al., 2015), o LAMMPS (Plimpton, 

1995), o LIGGGHTS (Klos et al., 2012), o EDEM (DEM Solutions Ltd., 2016), o BLAZEDEM 

(Govender et al., 2016), o ESyS Particle (Weatherley et al., 2014), o GranOO (Damien et al., 

2019), o MercuryDPM (Weinhart et al., 2019), entre outros. Algumas simulações com 

partículas esféricas chegaram a ser executadas no pré e pós-processador GiD através do uso da 

ferramenta Kratos-Multi Physics. Mais detalhes sobre a aplicação desta ferramenta no MED 

podem ser encontrados em Arrufat e Celigueta (2016). A Figura 12 ilustra uma das simulações 

feitas no GiD através do uso da ferramenta Kratos-Multi Physics. 

 

Figura 12 – Simulação feita no GiD através do uso da ferramenta Kratos-Multi Physics. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 

Por fim, o software escolhido para ser utilizado nesta pesquisa foi o Rocky DEM, da 

empresa ESSS (ESSS, 2015). Por se tratar de um software específico para se trabalhar com 

MED, suas ferramentas e interface são voltadas para este tipo de análises, o que facilita a sua 

utilização. Além disso, o programa possibilita a modelagem de formas precisas de partículas, 

resultando em representações mais próximas do comportamento real dos materiais.  A Figura 



29 
 

 

13 ilustra algumas das formas de partículas que podem ser modeladas no software Rocky e a 

Figura 14 mostra a interface do programa, com o modelo construído. 

 

Figura 13 – Formas de partículas que podem ser modeladas no Rocky. 

 

Fonte: Manual do Rocky DEM (ESSS, 2015). 

 

Figura 14 – Interface do software Rocky mostrando o modelo construído. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Para que o comportamento da interface aterro-encontro da ponte fosse estudado, o 

modelo de elementos discretos deveria ser elaborado da forma mais idêntica possível à 

realidade. Para tanto, seria necessário um grande número de partículas, o que tornaria inviável 

a realização das simulações devido ao elevado custo de tempo computacional. Para utilizar uma 

quantidade menor de partículas na simulação, um artifício de cálculo foi adotado no software 

para que o modelo de elementos discretos criado fosse tratado tal como um modelo físico em 

uma centrífuga geotécnica. 
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Em uma centrífuga, os modelos ensaiados experimentam uma aceleração gravitacional 

superior à exercida pela Terra. Isso permite que solo modelado sofra uma distribuição de 

tensões decorrentes de seu peso próprio representativa do protótipo estudado. Para que o 

comportamento de um modelo seja representativo do comportamento de um protótipo, as 

dimensões do modelo precisam ser reduzidas por um fator de 1/N, onde N é o fator de escala 

de conversão (Costa, 2005). Dessa forma, as tensões produzidas no modelo tornaram-se 

equivalentes às do protótipo. 

Antes de iniciar a simulação, a aceleração da gravidade no software foi multiplicada 

por um fator de conversão N = 3 para que o modelo criado fosse submetido a uma aceleração 

da gravidade equivalente a três vezes a aceleração gravitacional exercida pela Terra (9,81 m/s²). 

Dessa forma, pelas leis de escala, a altura de 0,35 m adotada no modelo passa a ser equivalente 

à do encontro da ponte (protótipo), que tem altura de 1,05 m. As dimensões do modelo 

elaborado nesse estudo são 0,35 m de altura, 0,30 m de comprimento e 0,15 m de largura. Com 

essas dimensões o modelo passou a representar um protótipo com dimensões de 1,05 m de 

altura, 0,90 m de comprimento e 0,45 m de largura. 

Nas simulações, partículas esféricas de mesmo diâmetro foram injetadas no topo do 

modelo por ação gravitacional, de forma homogênea, a partir de um elemento de entrada 

retangular com mesmas dimensões do modelo em planta (0,15 m por 0,30 m). Após a injeção 

e estabilização das partículas, a face do contorno do modelo que representa o encontro da ponte 

foi movimentada no sentido de se afastar e de se aproximar das partículas, de forma alternada, 

enquanto as demais faces permaneceram fixas. Esta movimentação da face replicou a 

movimentação da superestrutura da ponte, decorrente das variações anuais de temperatura. A 

Figura 15 ilustra o modelo elaborado com suas dimensões e a identificação das faces móvel e 

fixas. 

O tamanho das partículas no modelo não foi compatibilizado com o tamanho das 

partículas no protótipo (encontro da ponte) para reduzir o tempo computacional, notadamente 

elevado em simulações com MED. Inicialmente cogitou-se utilizar partículas com diâmetro de 

4,7 mm, equivalente ao diâmetro médio das partículas do pedregulho utilizado na ponte “Mack 

Creek”. Contudo, percebeu-se que este tamanho de partículas levava a tempos computacionais 

muito longos, o que inviabilizaria a análise numérica proposta. Assim, o tamanho das partículas 

foi adotado igual a 7 mm. O formato esférico das partículas também foi escolhido para reduzir 

o tempo computacional. Para se ter uma noção acerca do tempo computacional gasto, uma 

simulação preliminar feita com partículas octaédricas resultou em um tempo 18 vezes superior 

a uma simulação feita sob condições idênticas, mas com partículas esféricas. 
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Fig. 15. Dimensões do Modelo MED. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

As características da movimentação da face do encontro seguiram as hipóteses 

adotadas por Silva (2020). A variação do comprimento da ponte (ΔL) foi estimada de forma 

simplificada por α.L.ΔT, onde α é o coeficiente de dilatação térmica do material, assumido 

como 1,08 x 10-5 /°C para o concreto, L é o comprimento inicial da ponte e ΔT é a variação de 

temperatura. Para simular as expansões e contrações máximas anuais do tabuleiro, admitiu-se 

uma variação de temperatura anual de 45 °C, conforme recomendado por AASHTO (2012) 

para o local onde a ponte foi construída. Partindo-se da premissa que os aterros dos dois lados 

da ponte foram construídos com os mesmos materiais e compactados com o mesmo grau de 

compactação (Zornberg et al., 2019) e, portanto, estariam sujeitos a deslocamentos 

equivalentes, o deslocamento horizontal do encontro foi adotado como ΔL/2, resultando em 5 

mm. 

Nas simulações, inicialmente o tabuleiro da ponte se contraiu fazendo com que o 

encontro se movimentasse no sentido de se afastar do aterro (direção ativa). Em seguida sofreu 

expansão, se movimentando no sentido de se aproximar do aterro (direção passiva), até voltar 

à posição inicial vertical, completando um ciclo. Com base no estudo de Silva (2020), foram 

adotados 20 ciclos completos, pois se verifica que nesta quantidade de ciclos já se atinge uma 

tendência de estabilização dos empuxos ativos. Além disso, um menor número de ciclos 

favoreceu a redução do custo de tempo computacional nas simulações com o MED. 
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A modelagem em MEF de Silva (2020), calibrada a partir de dados de pressões laterais 

de terra, medidas atrás do encontro da ponte “Mack Creek”, revelou que a movimentação do 

encontro inclui componentes de rotação e translação. Isso ocorre por conta da rigidez do 

encontro. De modo a representar esse comportamento específico do deslocamento do encontro 

da ponte, os deslocamentos laterais do presente modelo em MED foram compatibilizados com 

os deslocamentos laterais obtidos no modelo em MEF de Silva (2020). Assim, definiu-se que 

o contorno móvel sofreria deslocamentos horizontais no topo de ±5 mm e rotacionaria em torno 

de um ponto fixo abaixo. A profundidade do ponto de rotação, de 0,15 m abaixo da base do 

modelo, foi calculada de modo a resultar em deslocamentos laterais na base e no topo do modelo 

em MED iguais aos medidos no modelo em MEF. A Figura 16 ilustra o posicionamento do 

modelo em MED no aterro do encontro da ponte e do ponto de rotação da face móvel. Uma 

frequência de movimentação do encontro de 0,5 Hz foi adotada, pois segundo Ravjee et al. 

(2018) esse valor é lento o suficiente para evitar efeitos inerciais. 

 

Fig. 16. Esquema do encontro da ponte. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Após a realização das simulações, os deslocamentos verticais da superfície do aterro e 

os coeficientes de empuxo laterais foram analisados. O coeficiente de empuxo foi determinado 
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pela divisão da resultante do somatório das forças horizontais atuantes na face móvel pela força 

lateral resultante de uma distribuição de tensões hidrostáticas, determinada a partir do peso 

específico aparente do solo e da altura da face móvel (England et al., 2000). 

 

3.2.2 Propriedades dos materiais 

 

Adotaram-se nas análises os seguintes parâmetros aplicados ao contorno do modelo, 

referentes ao material concreto (Zornberg et al., 2019): peso específico igual a 25 kN/m³, 

modulo de Young igual a 30 GPa e coeficiente de Poisson igual a 0,2. Em relação ao material 

particulado, que representa o pedregulho do aterro do encontro, os seguintes parâmetros foram 

adotados: modulo de Young igual a 60 GPa e coeficiente de Poisson igual a 0,3 (Yoon et al., 

2012; Moreiras e Paraguassú, 2012). 

Uma medida adicional para diminuição do tempo computacional foi a redução do 

modulo de Young. Pesquisas anteriores (Coetzee, 2017; Xu et al., 2002; Härtl e Ooi, 2008; 

Ravjee et al., 2018) mostraram que esta redução praticamente não afeta os resultados das 

análises e acelera significativamente os tempos computacionais em simulações em MED, já 

que estes tempos são diretamente proporcionais à raiz quadrada do módulo de Young das 

partículas (Siemens, 2017). Para que essa medida simplificadora fosse adotada com segurança, 

procedeu-se a uma análise de sensibilidade incluindo quatro simulações preliminares com 

valores diferentes do módulo de Young (6 MPa, 60 MPa, 600 MPa e 60 GPa) para investigar a 

influência desse parâmetro. Nessas simulações, o modelo foi preenchido com partículas e em 

seguida aplicou-se apenas um ciclo de movimentação. 

A Figura 17 apresenta a variação do peso específico aparente em função da 

profundidade para os valores investigados do módulo de Young. Os módulos de Young de 60 

MPa e 600 MPa produziram curvas do peso específico aparente com profundidade semelhantes 

à de 60 GPa enquanto as partículas com módulo de 6 MPa resultaram em pesos específicos 

aparentes significativamente maiores. Isto sugere que as partículas com módulo de 6 MPa 

sofreram deformações irrealistas, que, provavelmente, foram causadas porque essas partículas 

eram muito flexíveis para modelar o comportamento granular do aterro de forma realista. 
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Fig. 17. Distribuição do peso específico aparente em relação a profundidade para diferentes 

valores de módulo de Young. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Em relação ao custo de tempo computacional, a simulação com 6 MPa, 60 MPa, 600 

MPa e 60 GPa foram concluídas em 1,23 h, 3,52 h, 10,72 h e 101,19 h, respectivamente. 

Portanto, as simulações com 6 MPa, 60 MPa e 600 MPa foram, respectivamente, 82,3 vezes, 

28,7 vezes e 9,4 vezes mais rápidas que a simulação que utilizou o valor teórico de 60 GPa. 

Como as partículas de 60 MPa e 600 MPa produziram resultados semelhantes às partículas com 

60 GPa, foi adotado nas simulações desse estudo o módulo de Young igual a 60 MPa.  

Os parâmetros de interação foram obtidos a partir das propriedades do material, 

descritas no item 3.1, e a partir de diversas fontes disponíveis na literatura. Adotaram-se 

coeficientes de atrito estático e dinâmico entre partículas de 0,6, seguindo as recomendações de 

Coetzee (2017), o qual realizou uma extensa revisão da literatura sobre calibração de 

parâmetros de modelos em MED. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico para a interface 
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partículas-encontro foram ambos assumidos igual a 0,6. Seguindo-se Ravjee et al. (2018) e 

Purchase (2019), adotou-se coeficiente de restituição entre partículas e para a interface 

partículas-encontro igual a 0,5 e resistência ao rolamento entre partículas igual a 0,01. Os 

modelos constitutivos de histerese linear e mola-limite linear de Coulomb foram utilizados para 

determinar as forças de contato normais e tangenciais, respectivamente (Tavares et al., 2020; 

Katinas et al., 2021). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Comparação entre os modelos com MED e MEF 

 

4.1.1 Tempo computacional 

 

Nas simulações com elementos discretos foram geradas 45.508 partículas esféricas 

com diâmetro de 7 mm, as quais foram injetadas no modelo por ação gravitacional. Depois da 

acomodação das partículas, o aterro simulado apresentou um peso específico aparente igual a 

16,4 kN/m³. O tempo computacional necessário para a aplicação dos 20 ciclos de movimentação 

(excluindo o tempo de injeção e acomodação das partículas) nas simulações com o MED foi 

comparado ao tempo médio das simulações com o MEF, desenvolvidas por Silva (2020) para 

a mesma ponte. 

O software Plaxis 2D versão 2016 (PLAXIS BV, 2016) foi utilizado nas simulações 

com elementos finitos (SILVA, 2020). A unidade de processamento utilizada nas simulações 

com MEF tem os seguintes componentes: processador Intel(R) CoreTM i7-6500U CPU @ 

2.5GHz 2.59GHz, 8 GB de memória RAM, GPU AMD RadeonTM R5 M330 - Independente e 

VRAM 2048MB DDR3 870 MHz. Nas simulações com o MED, foi utilizada a versão 4.3 do 

software Rocky da ESSS numa unidade de processamento com os seguintes componentes: 

processador Intel(R) CoreTM i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60GHz e 16 GB de memória RAM. 

As simulações com o MED tiveram um custo de tempo computacional de 53,08 h para 

a aplicação dos 20 ciclos, o que correspondeu a um tempo 15 vezes maior que o das simulações 

com o MEF, que tiveram custo de tempo computacional de aproximadamente 3,6 h para 

aplicação de 20 ciclos. A diferença de tempo entre as simulações poderia ter sido ainda maior 

no modelo com MED se um valor maior do módulo de Young fosse adotado, ou se mais 

partículas tivessem sido geradas ou se um diâmetro menor tivesse sido adotado para as 

partículas. Segundo Wu et al. (2010) e Wu et al. (2014) o número de partículas em uma 

simulação com métodos de elementos discretos é limitado devido ao custo computacional 

requerido. O processamento dos dados através de CPU nas simulações com MED também 

elevou o custo computacional. Segundo Ravjee et al. (2018) o número limitado de núcleos 

disponíveis em uma CPU restringe o número de tarefas que podem ser executados 

simultaneamente. O uso de GPU é mais adequado para simulações com MED em alguns 

softwares como o Rocky, pois proporciona o paralelismo de dados fazendo com que uma 

quantidade muito maior de tarefas possa ser realizada ao mesmo tempo (Govenderet al., 2014). 
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4.1.2 Tensões horizontais e deslocamentos superficiais 

 

A distribuição das tensões horizontais na área da face móvel no 1º, no 5º, no 10º e no 

20º ciclo de deslocamento, nas direções ativa e passiva das simulações com elementos discretos, 

é ilustrada na Figura 18 e na Figura 19, respectivamente. Observa-se que essa distribuição 

ocorreu de forma heterogênea. Durante os deslocamentos na direção ativa, os maiores valores 

das tensões atuantes ocorreram predominantemente nos terços intermediário e inferior da face 

(Figura 18). Na direção passiva, os maiores valores das tensões ocorreram no terço inferior 

(Figura 19). Na região próxima ao topo, as tensões permaneceram com valores muito próximos 

de zero. As distribuições das tensões de forma não homogênea estão relacionadas à intensidade 

e ao modo (translação e rotação) de deslocamento da face móvel, além do atrito na interface 

solo-estrutura. 

 

Fig. 18. Distribuição das tensões horizontais na área da face móvel no 1º (a), no 5º (b), no 10º 

(c) e no 20º (d) ciclo de deslocamento, na direção ativa.  

    
a)                              b)                             c)                               d) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Fig. 19. Distribuição das tensões horizontais na área da face móvel no 1º (a), no 5º (b), no 10º 

(c) e no 20º (d) ciclo de deslocamento, na direção passiva. 

    
a)                              b)                             c)                               d) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O coeficiente de empuxo lateral máximo nas simulações com elementos discretos 

(𝐾máx,MED) foi calculado de acordo com a Equação 5 para cada um dos 20 ciclos de 

movimentação da face móvel (England et al., 2000): 

𝐾𝑚á𝑥,𝑀𝐸𝐷 =
𝑃𝑚á𝑥

0,5𝛾ℎ²
                                                                      (5) 

onde Pmáx é o empuxo lateral máximo na face móvel, γ é o peso específico do solo e h é a altura 

da face móvel em contato com o solo. Os valores de 𝐾máx,MED em cada ciclo são apresentados 

na Figura 20, junto com o coeficiente de empuxo máximo obtido com simulações em elementos 

finitos (𝐾máx,MEF) desenvolvidas por Silva (2020). Para efeito de comparação, também estão 

representados na Figura 20 os coeficientes de empuxo passivo (𝐾𝑝) e ativo (𝐾𝑎) de Rankine, o 

coeficiente de empuxo no repouso (𝐾0) e o coeficiente de empuxo K∗, especificado no 

documento PD6694-1 (BSI, 2011). Os coeficientes de empuxo passivo e ativo de Rankine são 

dados por Kp = tan² (45 + ∅'/2) e Ka = tan² (45 - ∅'/2), respectivamente. O coeficiente de empuxo 

em repouso foi estimado como K0 = 1 – sen∅’ (Jaky, 1944). 

Alguns países têm normas definidas para o cálculo e a distribuição dos empuxos nos 

projetos de pontes integrais. Segundo Springman et al. (1996), a abordagem mais utilizada nos 

Estados Unidos da América é baseada na teoria clássica de Rankine. No Reino Unido os 
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projetos de ponte integrais abordam a questão do aumento do empuxo lateral através de 

diretrizes específicas do documento PD6694-1 (BSI, 2011). Uma dessas diretrizes é o uso de 

um coeficiente de empuxo denominado K∗, obtido a partir de dados experimentais e analíticos 

para considerar o efeito do carregamento cíclico no encontro. Este coeficiente é obtido da 

Equação 6. 

K∗ = 𝐾0 + (
C 𝑑′𝑑

H
)

0,6

Kp                                                                   (6) 

onde H é a altura retida, C é um coeficiente dado por 0,51ES + 14.9, ES é o módulo de 

deformabilidade do solo, 𝑑′𝑑 é a amplitude de movimento da parede em H/2 abaixo do nível do 

solo, assumida igual a 0,5 vezes o deslocamento imposto de acordo com PD6694-1 (BSI, 2011), 

𝐾0 é o coeficiente de empuxo no repouso calculado por K0 = 1 – sen∅’ (Jaky, 1944) e Kp é o 

coeficiente de empuxo passivo fornecido pelo Eurocode 7 (BSI, 2014). 

 

Fig. 20. Coeficientes de empuxo lateral máximos nos ciclos de deslocamentos horizontais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A Figura 20 mostra ter havido uma boa concordância entre os coeficientes de empuxo 

máximos resultantes das simulações com MED e MEF, embora estas tenham tido abordagens 

de naturezas totalmente distintas. Por exemplo, enquanto que o modelo em MED do presente 
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trabalho é tridimensional, o modelo em MEF proposto por Silva (2020) foi construído 

considerando o problema no estado plano de deformação. Os valores de 𝐾máx,MEF foram 

ligeiramente superiores aos de 𝐾máx,MED do 2º ao 7º ciclo, e ligeiramente inferiores do 11º ao 

20º ciclo. Valores muito próximos podem ser observados no 1º, 10º e 13º ciclo. Observa-se uma 

taxa de crescimento nos resultados dos dois métodos e uma tendência nítida de estabilização 

após o 5º ciclo nas simulações com MEF, o que não é tão evidente nas simulações com 

elementos discretos. A tendência de o coeficiente de empuxo máximo aumentar (devido ao 

aumento das tensões horizontais atuantes) e em seguida estabilizar-se com o passar dos ciclos 

foi observada em estudos anteriores (Banks e Bloodworth, 2018; Caristo et al., 2018; Frosch e 

Lovell, 2011; Gabrieli et al., 2015; Kim e Laman, 2012; Ravjee et Al., 2018). 

As magnitudes de 𝐾máx,MED e 𝐾máx,MEF são maiores do que as de 𝐾𝑎, 𝐾0 e K∗ em 

todos os ciclos. Os valores de 𝐾máx,MED permaneceram inferiores a 𝐾𝑝 até o 3º ciclo mas 

ultrapassaram o empuxo passivo a partir do 4º ciclo. 𝐾𝑝 apresentou um valor mais conservador 

que K∗ neste estudo. Os resultados sugerem que o uso de K∗ poderia ser contra a segurança, 

enquanto valores mais realistas poderiam ser obtidos com o uso de 𝐾𝑝. Porém, como os valores 

de 𝐾máx,MED e 𝐾máx,MEF ultrapassaram 𝐾𝑝 devido aos deslocamentos cíclicos, recomenda-se o 

uso deste valor teórico com cautela nos projetos de pontes integrais. 

Outro aspecto importante da reposta do aterro aos deslocamentos laterais cíclicos do 

encontro é o deslocamento das partículas, que depende diretamente da magnitude do 

movimento do encontro. A Figura 21 mostra a organização das partículas no aterro antes dos 

ciclos e após o 1º, o 5º, o 10º e o 20º ciclo das simulações. Observando-se as imagens desta 

figura, percebe-se que a superfície do aterro na simulação com elementos discretos é irregular, 

devido à disposição aleatória das partículas. É possível notar também que o aterro não 

recuperou sua posição inicial após cada ciclo. Pesquisas semelhantes demostraram que os 

recalques aumentam com os ciclos devido à densificação do solo e ao fluxo granular, já que 

não existe perda de massa de solo do aterro (Al-Qarawi et al., 2020; Gabrieli et al., 2015; 

England et al., 2000; Zadehmohamad e Bazaz, 2019; Hovarth, 2004). 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

Fig. 21. Posição da superfície do aterro: (a) antes dos ciclos, (b) após o 1º ciclo, (c) após o 5º 

ciclo, (d) após o 10º ciclo e (e) após o 20º ciclo. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A amplitude de deslocamento imposta nas simulações feitas com MED nesta pesquisa 

não foi suficiente para que uma porção das partículas fosse deslizada em direção à superfície 

do aterro durante a movimentação na direção passiva. Porém, durante a movimentação na 

direção ativa, a amplitude proporcionou o deslizamento de uma porção das partículas para 

baixo, em direção à lacuna desenvolvida entre a face móvel e o aterro. 

Os deslocamentos verticais no topo da interface aterro-encontro para as simulações 

com o MED são apresentados na Figura 22, juntamente com os encontrados por Silva (2020) 
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nas simulações com MEF. Os deslocamentos das simulações com elementos discretos foram 

obtidos a partir da posição média das partículas da superfície do aterro localizadas mais 

próximas à face móvel do modelo. Para isso, calculou-se a diferença entre o valor médio das 

coordenadas verticais dessas partículas antes dos ciclos e após cada um dos ciclos. 

 

Fig. 22. Deslocamentos verticais no topo da interface aterro-encontro. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

As duas simulações apresentaram deslocamentos verticais mais aproximados até o 6º 

ciclo. A partir do 5º ciclo, os valores da simulação com o MED passaram a ser maiores do que 

os da simulação com o MEF. A simulação com MEF teve um aumento acentuado nos cinco 

primeiros ciclos e um aumento quase linear do 6º ao último ciclo. Nenhuma tendência de 

estabilização (estado estacionário) pode ser expressamente identificada com o aumento dos 

ciclos para as simulações com MED ou MEF, o que caracteriza a ocorrência de ratcheting. 

Outros autores observaram comportamento semelhante para o deslocamento vertical da 

superfície do aterro em suas pesquisas (England et al., 2000; Al-Qarawi, et al., 2020; Caristo et 

al., 2018; Zadehmohamad e Bazaz, 2019). 
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4.2 Análise paramétrica 

 

Para analisar a influência de alguns parâmetros importantes no comportamento das 

pontes integrais, uma análise paramétrica utilizando o MED foi feita nesse estudo. Os 

coeficientes de empuxo lateral máximos e os deslocamentos verticais no topo da interface 

aterro-encontro foram analisados para cada ciclo de deslocamento horizontal. Os parâmetros 

escolhidos para a análise paramétrica foram a amplitude do deslocamento lateral, o período de 

conclusão de ponte e o tipo de movimentação do encontro. Para todas as análises, foram 

aplicados 20 ciclos de movimentação. 

 

4.2.1 Amplitude do deslocamento lateral 

 

Quatro cenários diferentes foram criados para que a amplitude do deslocamento lateral 

fosse investigada, através da utilização da relação entre o deslocamento lateral do topo do 

encontro (δh) e a altura do encontro (h). Os valores de δh/h escolhidos foram 0,1%, 0,56% 

(simulação padrão), 1,0% e 1,5% nas simulações com elementos discretos. 

Os coeficientes de empuxo lateral máximos para cada ciclo de deslocamento 

horizontal são apresentados na Figura 23 para os diferentes valores de δh/h. Para δh/h = 0,1%, 

Kmáx apresentou um pequeno aumento nos 4 ciclos iniciais e em seguida atingiu um estado 

próximo ao estacionário, em torno do valor 2,8. Para δh/h = 0,56%, Kmáx apresentou um 

aumento até o 10º ciclo. A partir do 11º ciclo observa-se um estado próximo ao estacionário, 

em torno do valor 5,7. Observando-se os valores de Kmáx para δh/h = 1,0%, percebe-se um 

acréscimo maior nos primeiros 4 ciclos e uma tendência de equilíbrio a partir do 13º ciclo, em 

torno do valor 7,5. Para δh/h = 1,5%, Kmáx apresentou acréscimos nos ciclos iniciais e uma 

tendência de equilíbrio a partir do 11º ciclo, em torno do valor 9,3. Comparando-se os 

coeficientes de empuxo lateral máximos para cada valor da relação δh/h (0,1%, 0,56%, 1,0% e 

1 5%) em cada ciclo, observa-se que maiores valores da relação δh/h proporcionam maiores 

valores de Kmáx, para uma mesma quantidade de ciclos. 
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Fig. 23. Coeficientes de empuxo lateral máximos nos ciclos de deslocamentos horizontais, 

para diferentes valores de δh/h. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os efeitos da densificação e do fluxo granular do solo, abordados no item 2.2, explicam 

o comportamento dos coeficientes de empuxo lateral máximos observados na Figura 23. A 

relativa constância dos valores de Kmáx para δh/h = 0,1% pode ser associada a um equilíbrio 

entre os efeitos da densificação e do fluxo granular do solo. Para δh/h igual a 0,56%, 1,0% e 

1,5%, o efeito da densificação prevaleceu sobre o efeito do fluxo granular do solo nos ciclos 

iniciais e em seguida, os efeitos tiveram uma tendência de equilíbrio, quando Kmáx apresentou 

valores aproximadamente constantes. 

Os valores Kmáx no estado estacionário foram plotados na Figura 24 para facilitar o 

entendimento da influência de δh/h nos coeficientes de empuxo lateral máximos. Percebe-se o 

crescimento dos valores Kmáx no estado estacionário de forma aproximadamente linear com o 

aumento de δh/h, a partir de δh/h igual a 0,56%. Comportamentos semelhantes aos apresentados 

na Figura 23 e na Figura 24 foram obtidos em ensaios experimentais e simulações numéricas 

realizadas por Silva (2020), Abdel-Fattah e Abdel-Fattah (2019), Abdel-Fattah et al. (2018), 

England et al. (2000), Gabrieli et al. (2015), Ng et al. (1998) e Zorzi et al. (2017). 
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Fig. 24. Variação dos coeficientes de empuxo lateral máximo no estado estacionário com os 

deslocamentos laterais relativos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os deslocamentos verticais no topo da interface aterro-encontro em cada ciclo de 

deslocamento horizontal são apresentados na Figura 25 para os valores de δh/h. A cada ciclo, 

os recalques aumentaram para todos os valores δh/h e nenhuma tendência de atingir o estado 

estacionário foi observada. Para δh/h igual a 0,1% os recalques cresceram de modo quase linear 

em todos os ciclos. Para δh/h igual a 0,56%, 1% e 1,5% ocorreu um maior crescimento do 

recalque até o 4º, 8º e 7º ciclo, respectivamente. Em seguida, para δh/h igual 0,56% os recalques 

cresceram de modo quase linear, para δh/h igual 1,0% os recalques apresentaram aumento não 

linear e para δh/h igual 1,5% apresentaram um aumento quase linear a partir do 13º ciclo. Os 

valores dos deslocamentos verticais para δh/h igual a 1% e 1,5% apresentaram um 

comportamento parecido e assumiram valores muito próximos a partir do 8º ciclo. 
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Fig. 25. Deslocamentos verticais no topo da interface aterro-encontro, para diferentes valores 

de δh/h. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O efeito da densificação do solo nas proximidades da face móvel explica o 

comportamento dos deslocamentos verticais no topo da interface aterro-encontro observados 

na Figura 25. Observa-se que a densificação do solo aumenta com o aumento do deslocamento 

lateral imposto. Nas simulações numéricas realizadas por Silva (2020), England et al. (2000) e 

Ng et al. (1998) é possível observar um comportamento semelhante ao apresentado na Figura 

25. 

 

4.2.2 Período de conclusão de ponte 

 

De forma semelhante ao estudo de Silva (2020), nas simulações com elementos 

discretos foram criados quatro cenários diferentes (verão, inverno, primavera e outono) para 

que a influência do período de conclusão da ponte fosse estudada. Em todos os casos, a 

amplitude dos deslocamentos horizontais (δh) foi considerada igual a 5 mm, como descrito no 

item 3.2.1, para representar os deslocamentos laterais cíclicos do encontro, devido às expansões 

e contrações longitudinais máximas anuais do tabuleiro da ponte. 

Os cenários podem ser descritos da seguinte forma: Quando a ponte é concluída no 

verão, partindo da vertical, o encontro se desloca 5 mm (δh) na direção ativa e em seguida 5 
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mm (δh) na direção passiva (de encontro ao aterro), retornando à posição vertical. Quando a 

ponte é concluída no outono, partindo da vertical, o encontro se desloca 2,5 mm (δh/2) na 

direção ativa, em seguida 5 mm (δh) na direção passiva (de encontro ao aterro) e, por fim, 2,5 

mm (δh/2) na direção ativa, retornando à posição vertical. Quando a ponte é concluída no 

inverno e na primavera, o deslocamento do encontro ocorre de forma totalmente oposta à da 

ponte terminada no verão e no outono, respetivamente. A Figura 26 ilustra esquematicamente 

os deslocamentos laterais do encontro para cada um dos cenários correspondentes aos diferentes 

períodos de conclusão da ponte. 

 

Fig. 26. Deslocamentos laterais do encontro para cada um dos cenários analisados: a) verão; 

b) inverno; c) outono; d) primavera. 

 

Fonte: Adaptado de Silva (2020). 

 

Os coeficientes de empuxo lateral máximos em cada ciclo de deslocamento horizontal 

são apresentados na Figura 27 para cada um dos períodos de conclusão de ponte adotados. É 
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perceptível para todos os cenários analisados o crescimento dos valores de Kmáx de forma não 

linear e a taxa decrescente nos ciclos iniciais.  

 

Fig. 27. Coeficientes de empuxo lateral máximos nos ciclos de deslocamentos horizontais, 

considerando diferentes períodos de conclusão da ponte. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os diferentes períodos de conclusão da ponte não afetaram de modo muito 

significativo os valores dos coeficientes de empuxo lateral máximos nas simulações com MED, 

principalmente a partir do 4º ciclo. Isto pode ser explicado devido ao fato da amplitude δh ter 

sido a mesma para todos os casos. A influência do período de conclusão da ponte foi maior nos 

ciclos iniciais. Nas simulações numéricas realizadas por Silva (2020), England et al. (2000) e 

Caristo et al. (2018) é possível observar um comportamento semelhante.  

Os deslocamentos verticais no topo da interface aterro-encontro em cada ciclo de 

deslocamento horizontal são apresentados na Figura 28 para cada um dos períodos de conclusão 

de ponte. A cada ciclo, os recalques aumentaram para todos cenários analisados e nenhuma 

tendência de atingir o estado estacionário foi observada. Os menores valores de recalque 

ocorreram no cenário em que a ponte é finalizada no outono, enquanto os maiores recalques 

ocorreram quando a ponte é finalizada no verão. As conclusões da ponte na primavera e no 

inverno geraram valores intermediários, em relação à conclusão no verão e no outono. 
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Fig. 28. Deslocamentos verticais no topo da interface aterro-encontro, considerando diferentes 

períodos de conclusão da ponte. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O comportamento das curvas de recalque observado na Figura 28 revela que o período 

de conclusão da ponte teve influência nos deslocamentos verticais, de modo semelhante aos 

estudos de Silva (2020) e England et al. (2000). A explicação pode estar relacionada com os 

diferentes movimentos iniciais de cada estação. A movimentação do cenário correspondente à 

conclusão da ponte no verão fez com que o solo sofresse inicialmente um fluxo para baixo em 

direção à lacuna desenvolvida entre o encontro e o aterro, resultando em maiores recalques. 

Devido a esses recalques excessivos, este cenário representa a situação mais desfavorável. Era 

esperado que a conclusão no período do inverno gerasse os menores recalques, e que as 

conclusões da ponte na primavera e no outono gerassem valores intermediários, de modo 

similar aos resultados encontrados por Silva (2020). A diferença no comportamento dos dois 

estudos pode ter sido influenciada pela disposição aleatória das partículas no modelo com 

elementos discretos e pelo fato de que a simulação com MED contemplou apenas uma pequena 

parte do aterro enquanto a simulação com MEF abrangeu todo o aterro. Outros autores adotaram 

considerações diferentes nos seus modelos, como modelagem de apenas uma parte do encontro 

e utilização de apenas movimentos de rotação, e, consequentemente, relataram comportamentos 

diferentes. England et al. (2000) encontraram os maiores recalques para uma ponte concluída 

no inverno enquanto Caristo et al. (2018) não encontraram nenhuma influência do período de 

conclusão de construção da ponte nos recalques. 
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4.2.3 Tipo de movimentação do encontro 

 

Para que a influência do tipo de movimentação do encontro pudesse ser analisada, três 

situações foram simuladas: somente rotação, somente translação e rotação e translação 

combinados. Em todas as simulações, o deslocamento horizontal do topo da face móvel do 

modelo foi mantido constante e igual a 5,0 mm e a movimentação seguiu a seguinte sequência: 

partindo da vertical, o encontro se deslocou na direção ativa e em seguida na direção passiva 

(de encontro ao aterro), retornando à posição vertical. 

Na simulação utilizando rotação e translação combinadas, a face móvel rotacionou a 

partir do ponto descrito no item 3.2.1 e indicado na Figura 16. Este ponto de rotação possui os 

mesmos deslocamentos do modelo em MEF (Silva, 2020) e está localizado a uma profundidade 

de 0,15 m em relação a parte inferior do modelo em MED. Dessa forma conseguiu-se obter o 

efeito combinado da rotação com a translação. Na simulação utilizando somente rotação, a face 

móvel rotacionou em torno do ponto mais inferior de sua base, que por sua vez, não sofreu 

deslocamento. Já na simulação utilizando somente translação, não houve nenhum tipo de 

rotação e todos os pontos da face móvel se deslocaram igualmente apenas na horizontal. 

A Figura 29 apresenta os coeficientes de empuxo lateral máximos em cada ciclo de 

deslocamento horizontal para cada um dos tipos de movimentação do encontro. Na simulação 

utilizando somente rotação, Kmáx apresentou um pequeno aumento nos 4 ciclos iniciais e em 

seguida atingiu um estado próximo ao estacionário, em torno do valor 3,9. A simulação 

utilizando rotação e translação combinados equivale a simulação para δh/h = 0,56% do item 

4.2.1, na qual Kmáx apresentou um aumento até o 9º ciclo, um decréscimo no 10º ciclo e alcançou 

um estado próximo ao estacionário, em torno do valor 5,7, a partir do 11º ciclo. Observando os 

valores de Kmáx na simulação que utilizou somente movimento de translação, percebe-se um 

acréscimo maior nos primeiros 3 ciclos e uma ligeira tendência de equilíbrio a partir do 4º ciclo, 

em torno do valor 8,0. Os maiores e os menores valores de Kmáx foram obtidos nas simulações 

onde foram utilizados somente translação e somente rotação, respectivamente. Na simulação 

com rotação e translação combinados, Kmáx apresentou valores intermediários. 
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Fig. 29. Coeficientes de empuxo lateral máximos nos ciclos de deslocamentos horizontais 

para os diferentes tipos de movimentação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A Figura 30 apresenta os deslocamentos verticais no topo da interface aterro-encontro 

em cada ciclo de deslocamento horizontal para cada um dos tipos de movimentação do 

encontro. Para os movimentos de somente rotação, somente translação e rotação e translação 

combinados, ocorreu um maior crescimento do recalque até em torno do 5º ciclo. Em seguida 

os recalques apresentaram uma taxa de crescimento menor. Os maiores e os menores valores 

dos recalques ocorreram nas simulações onde foram utilizados somente translação e somente 

rotação, respectivamente. Valores intermediários foram obtidos na simulação com rotação e 

translação combinados. 
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Fig. 30. Deslocamentos verticais no topo da interface aterro-encontro para os diferentes tipos 

de movimentação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O comportamento de Kmáx e dos deslocamentos verticais observados nas Figura 29 e 

Figura 30, respectivamente, podem ser explicados pelos efeitos da densificação e do fluxo 

granular do solo. Na simulação que utilizou somente translação, inicialmente o efeito da 

densificação prevaleceu sobre o efeito do fluxo granular do solo e, em seguida, os efeitos 

tiveram uma tendência de equilíbrio. Na simulação que utilizou somente rotação, 

provavelmente ocorreu um equilíbrio entre os efeitos da densificação e do fluxo granular do 

solo. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Nesta pesquisa, os deslocamentos cíclicos experimentados pelo encontro de uma ponte 

semi-integral localizada no Estado do Texas (EUA), induzidos por variações de temperatura, 

foram simulados através do Método dos Elementos Discretos para que a resposta do aterro fosse 

investigada. O modelo criado foi preenchido a partir do topo com partículas esféricas com 

diâmetro de 7 mm e em seguida a face móvel, correspondente ao encontro da ponte, recebeu 20 

ciclos de deslocamentos laterais nas direções ativa e passiva alternadamente, com uma 

amplitude fixa. 

Os resultados com MED foram comparados aos encontrados por Silva (2020) em suas 

simulações com MEF para a mesma ponte. Apesar das diferentes abordagens de cálculo 

utilizadas em cada método e do fato das simulações com o MED e com o MEF terem sido 

tridimensionais e bidimensionais, respectivamente, pode-se admitir uma boa concordância na 

comparação dos resultados encontrados.  

As simulações com o MED demandaram um custo de tempo computacional 15 vezes 

maior que o das simulações com o MEF, embora o hardware utilizado em ambas as simulações 

fosse semelhante. Para simulações mais complexas, nas quais seria necessário um grande 

número de partículas, ou para simulações com partículas com diâmetro muito pequeno, é 

preferível a utilização do MEF devido ao custo de tempo computacional e a proximidade dos 

resultados com MED. Por outro lado, caso o hardware disponível seja de alta capacidade, a 

utilização do MED é mais indicada, pois representa com mais fidelidade o comportamento do 

meio particulado. 

A distribuição das tensões horizontais na área da face móvel do modelo em MED 

ocorreu de forma heterogênea ao longo da altura da face. Nos deslocamentos horizontais na 

direção ativa, os maiores valores das tensões atuantes ocorreram predominantemente nos terços 

intermediário e inferior da face. Nos deslocamentos na direção passiva, os maiores valores das 

tensões ocorreram no terço inferior. Na região próxima ao topo, as tensões permaneceram com 

valores muito próximos de zero. 

Nas simulações com o MED, o coeficiente de empuxo lateral máximo apresentou uma 

tendência de aumento a cada ciclo. Os recalques também aumentaram com o passar dos ciclos, 

o que indicou a ocorrência do fenômeno ratcheting. O coeficiente de empuxo lateral máximo 

obtido com o MED superou o coeficiente de empuxo K∗, proposto pela especificação PD6694-

1 (BSI, 2011), em todos os 20 ciclos aplicados. Além disso, o coeficiente de empuxo lateral 

máximo obtido com o MED foi maior que o coeficiente de empuxo passivo de Rankine (𝐾𝑝) 
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após alguns ciclos. Apesar da necessidade de maiores estudos, estes resultados sugerem que a 

utilização de 𝐾𝑝 e K∗ seja feita com cautela no dimensionamento de encontros de pontes 

integrais submetidas a deslocamentos cíclicos. 

Uma análise paramétrica foi feita para verificar a influência de alguns parâmetros 

considerados importantes no comportamento das pontes integrais. Os parâmetros analisados 

foram a amplitude do deslocamento lateral relativo (δh/h), o período de conclusão de ponte 

(primavera, verão, outono e inverno) e o tipo de movimentação do encontro (somente rotação, 

somente translação e rotação e translação combinados). 

A variação da amplitude do deslocamento lateral influenciou consideravelmente os 

empuxos laterais e os deslocamentos verticais na superfície do modelo, próximo a face móvel. 

Maiores valores de amplitude do deslocamento lateral proporcionam maiores valores dos 

empuxos laterais e de recalques superficiais. O coeficiente de empuxo lateral máximo no estado 

estacionário cresce de forma aproximadamente linear com o aumento do deslocamento lateral 

relativo (δh/h). 

A variação do período de conclusão da ponte exerceu pouca influência nos valores dos 

empuxos laterais e dos deslocamentos verticais na superfície do modelo. Para todos os cenários 

avaliados, o coeficiente de empuxo lateral máximo cresceu de forma não linear e apresentou 

uma taxa de variação decrescente com o aumento dos ciclos. A cada ciclo, os períodos de 

conclusão da ponte no verão e no outono proporcionaram os maiores e os menores recalques 

na superfície do modelo, respectivamente. 

O modo de movimentação do encontro influenciou consideravelmente os empuxos 

laterais e os recalques superficiais. Os maiores recalques foram observados quando o 

movimento de translação foi aplicado ao encontro, ao passo que menores recalques foram 

obtidos nas simulações com rotação da face móvel. 

Sugere-se para pesquisas futuras: 

 Utilizar distribuições granulométricas com partículas de diferentes tamanhos, de 

modo a se aproximar mais da distribuição do material utilzado. 

 Utilizar partículas de formatos diferentes para observar a influência da forma das 

partículas no comportamento do sistema. 

 Avaliar a trajetória das partículas dentro da massa de solo, nas proximidades da face 

móvel. 

 Utilizar parâmetros no modelo em MED advindos de calibrações feitas a partir de 

ensaios laboratoriais. 
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