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3. O PROGRAMA OTB 

 

 

O primeiro programa para cálculo dos esforços internos de pontes protendidas de madeira foi 

desenvolvido por Joe Murphy, pesquisador do FPL, CALIL (2001). O pesquisador empregou 

a teoria para solução da Equação Diferencial de Placa Ortotrópica, utilizando o método 

citado no livro de CUSENS & PAMA (1975). O programa foi implementado em linguagem 

BASIC. 

OKIMOTO (2001), utilizou os mesmos princípios do pesquisador americano e implementou 

o programa em linguagem Turbo Pascal, fazendo uso do compilador DELPHI para criar 

elementos visuais. Ao programa resultante, deu o nome de AEP 1.0. 

Com o intuito de adequar o programa para utilização em pontes treliçadas protendidas 

transversalmente, CHEUNG (2003) introduziu conceitos necessários para a transformação 

da placa com ortotropia geométrica em uma placa ortótropa equivalente. Desta forma, surgiu 

a versão 2.0. 

Com o objetivo de revisar a teoria utilizada, verificar os passos e conceitos, e implementar as 

entradas para outros tipos de pontes, foi desenvolvido um novo programa compilado na 

linguagem Borland C++ Builder. O programa não se baseou totalmente no AEP 2.0, mas 

utilizou-o como referência para sua elaboração. 

O novo programa tem por objetivos ser tão eficiente quanto o AEP 2.0 e permitir o cálculo 

de vários tipos de pontes de madeira com sistema em placa ortotrópica. 

O programa foi desenvolvido em parceria pelos engenheiros Jorge Luís Nunes de Góes e 

Malton Lindquist. Ao programa deu-se o nome de OTB (Orthotropic Timber Bridges). O 

OTB utiliza o Modelo de Placa Ortotrópica Equivalente e a Teoria de Placas Ortotrópicas 

descritos nos itens 2.4.2 e 2.5 deste trabalho. 
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O programa OTB possibilita o cálculo de cinco tipos diferentes de pontes (ponte mista 

madeira-concreto, ponte protendida de seção simples, ponte protendida formadas por vigas 

de seção T, ponte protendida com tabuleiro multicelular (formada por vigas de seção caixão) 

e ponte protendida treliçada). 

Os conceitos iniciais do programa são: 

1 – Geração automática dos pontos de resultado, de acordo com uma malha pré-estabelecida 

pelo usuário; a malha simplesmente define os pontos nos quais serão apresentados 

resultados, não significando discretização e não tendo influência na precisão dos resultados; 

2 − Visualização da localização das cargas automaticamente, com a finalidade de facilitar a 

compreensão do usuário; 

3 − Visualização da posição dos pontos de resultados gerados; 

4 − Visualização dos resultados na própria janela inicial, facilitando a interface com o 

usuário; 

5 − Possibilidade de aplicação de cargas do Veículo Tipo automaticamente, incluindo as 

cargas de multidão respectivas para cada tipo de classe de carregamento; 

6 − Visualização das cargas aplicadas com cores diferentes, para identificação das cargas de 

rodas e de multidão; 

7 − Possibilidade de modificação de qualquer parâmetro das cargas do Veículo Tipo para os 

casos em que sejam utilizadas provas de carga com ações diferentes dos valores 

normalizados; 

8 − Visualização da seção transversal deformada para qualquer seção de pontos existente; 

9 − Número de pontos de cargas aplicadas e de leitura limitados apenas pela velocidade de 

cálculo do computador em questão; (um computador doméstico com processador PIV 1,7 

MHZ demora aproximadamente 2 segundos para fazer os cálculos para 300 pontos de 

resultados e 10 pontos de carga); 

10 − Visualização da estrutura deformada em 3 dimensões com todos os recursos de 

visualização OpenGL. 

 

O programa OTB, executado em Windows XP, tem como janela inicial a seguinte: 
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Figura 32 – Janela Inicial do Programa OTB 

Na Figura 32 é ilustrada uma ponte de 10 metros de vão com 5 metros de largura, sendo 

avaliado o ponto número 12, mostrado com um círculo. Somente uma carga está sendo 

aplicada no centro da placa. As características da ponte podem ser vistas no GroupBox 

Dados, no canto superior esquerdo da janela. 

O GroupBox “Resultados”, um pouco mais abaixo, mostra os resultados para o ponto em 

questão, tendo o valor do deslocamento do ponto selecionado destacado em verde. 

Acionando-se os botões com setas pode ser modificado o ponto que tem seus resultados 

mostrados. 

O GroupBox “Cargas” mostra o número de cargas aplicadas, podendo-se altera-las com o 

clicar no botão correspondente. Na ponte da figura 32 está aplicada uma carga de 100 kN, 

com dimensões de 20cm x 20cm, conforme o desenho. Utilizando-se o botão no qual está 

escrito “Tipo” pode ser aplicado o carregamento com o veículo-tipo normalizado. No 

GroupBox “Malha” são especificados os números de pontos na direção “x” e “y”, segundo a 

convenção de eixos mostrada na figura 32. 
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O programa permite a entrada de dados para cinco tipos diferentes de pontes (ponte mista 

madeira-concreto, ponte protendida de seção simples, ponte protendida formada por vigas de 

seção T, ponte protendida com tabuleiro multicelular e ponte protendida treliçada). Na figura 

33 está ilustrada a caixa de diálogo para as pontes protendidas com tabuleiro multicelular (ou 

também chamado de tabuleiro formado por vigas de seção caixão). 

 

Figura 33 − Dados de entrada para ponte protendida com tabuleiro multicelular 

 

Figura 34 – Caixa de diálogo – Escolha do veículo-tipo 30, 45 
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Acionando-se o botão para adicionar cargas do veículo-tipo, surge a caixa de diálogo 

mostrada na figura 34. Para a classe 45 e 30, surge à esquerda o desenho do veículo-tipo em 

questão. No centro pode ser visualizado o veículo-tipo com as cargas de roda e de multidão. 

Se a opção de carregamento for a classe 12 então, surge a caixa de diálogo ilustrada na figura 

35. 

 
Figura 35 – Caixa de diálogo – Escolha do veículo-tipo 12 

 
Figura 36 – Janela inicial com veículo tipo 
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Retornando-se a janela inicial, pode-se verificar o veículo-tipo escolhido posicionado sobre a 

ponte, figura 36. 

Acionando-se o botão “Mudar Cargas” o usuário tem a opção de alterar a quantidade, valor, 

posicionamento e dimensões das cargas em função da sua necessidade, figura 37. Qualquer 

modificação de dimensão ou posicionamento das cargas será automaticamente vista no 

desenho. 

 
Figura 37 – Caixa de diálogo – Modificar Cargas 

O programa OTB possibilita a visualização da seção transversal da ponte deslocada. 

Acionando-se os botões de setas pode-se visualizar a deformada para as várias seções 

transversais ao longo da ponte, figura 38. 

O usuário também pode observar a deformação em três dimensões da estrutura. Acionando-

se o botão “OpenGL” será mostrada a superfície deformada com escala de cores, sendo que 

quanto mais claro o tom amarelo, maior o deslocamento vertical, figura 39. A cor azul 

destaca os pontos com deslocamento vertical negativo. 
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Figura 38 – Janela inicial – Seção transversal deslocada 

 
Figura 39 – Janela de Visualização 3D − Vista isométrica da deformada 
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3.1 VERIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO POR SÉRIES 

O programa OTB utiliza a solução por séries apresentada no item 2.5.1 para resolver a 

equação de placas ortotrópicas. Com o intuito de verificar a validade desta solução, alguns 

exemplos numéricos são efetuados utilizando o software comercial de elementos finitos 

AnSYS 5.7 e os resultados obtidos comparados com os resultados do programa OTB. 

Para esta comparação numérica são utilizados elementos de casca SHELL 63 com 

capacidade de representar materiais com propriedades ortotrópicas. 

Os parâmetros de análise são os deslocamentos verticais e as tensões normais na direção 

longitudinal, no centro do vão. 

Para esta análise foram escolhidas duas placas ortotrópicas com relações geométricas 

distintas. A primeira placa possui relação L/b = 1 (onde L é o comprimento e b é a largura), 

ou seja, uma placa quadrada. A segunda placa possui relação L/b = 2. 

Esta escolha foi motivada pelo fato de grande parte das pontes protendida de madeira 

apresentarem geometria em planta contida neste intervalo, sendo L/b = 1 o limite inferior, e 

L/b = 2 o limite superior. 

Placa 1 (L/b = 1) 

A primeira placa possui as seguintes propriedades geométricas e de elasticidade: 

L = 600 cm (comprimento) 

b = 600 cm (largura) 

h = 20 cm (espessura) 

Ex = 20000 MPa (módulo de elasticidade longitudinal) 

Ey = 400 MPa (módulo de elasticidade transversal – 2% de Ex) 

Ez = 1000 MPa (5% de Ex – conforme NBR 7190) 

Gxy = 600 MPa (módulo de elasticidade à torção – 3% de Ex) 

Gxz = Gyz = 1000 MPa (5% de Ex – conforme NBR 7190) 

νxy = νxz = νyz = 0 

A placa foi simulada com três casos de carregamento. No primeiro caso, foi carregada com 

carga uniforme distribuída no centro do vão, ao longo de toda a largura, como ilustra a figura 

40. A carga total foi de 300 kN com uma área de 40 x 600 cm, formando uma pressão de 125 

kN/m2. 
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Figura 40 – Placa 1 carregada com carga uniforme distribuída 

No segundo caso de carregamento, a placa foi solicitada por uma carga de 100 kN distribuída 

em uma área de 40 x 40 cm (625 kN/m2) no centro geométrico da mesma (figura 41). 
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Figura 41 – Placa 1 carregada com carga distribuída no centro 

E no terceiro caso de carregamento a placa foi solicitada pela mesma carga de 100 kN 

distribuída em uma área de 40 x 40 cm, mas deslocada para uma borda (figura 42). 
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Figura 42 – Placa 1 carregada com carga distribuída na borda 
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Placa 2 (L/b = 2) 

A segunda placa possui as seguintes propriedades geométricas e de elasticidade: 

L = 1200 cm (comprimento) 

b = 600 cm (largura) 

h = 40 cm (espessura) 

Ex = 20000 MPa (módulo de elasticidade na direção x) 

Ey = 400 MPa (módulo de elasticidade na direção y – 2% de Ex) 

Ez = 1000 MPa (5% de Ex – conforme NBR 7190) 

Gxy = 600 MPa (módulo de elasticidade transversal no plano xy – 3% de Ex) 

Gxz = Gyz = 1000 MPa (5% de Ex – conforme NBR 7190) 

νxy = νxz = νyz = 0 

Da mesma forma que a primeira, a placa foi simulada com três casos de carregamento. No 

primeiro caso, foi carregada com carga uniforme distribuída no centro do vão, ao longo de 

toda a largura, como ilustra a figura 43. A carga total foi de 300 kN com uma área de 40 x 

600 cm, formando uma pressão de 125 kN/m2. 
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Figura 43 – Placa 2 carregada com carga uniforme distribuída 

No segundo caso de carregamento a placa foi solicitada por uma carga de 100 kN distribuída 

em uma área de 40 x 40 cm (625 kN/m2) no centro geométrico da mesma (figura 44). 
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Figura 44 – Placa 2 carregada com carga distribuída no centro 

E no terceiro caso de carregamento a placa foi solicitada pela mesma carga de 100 kN 

distribuída em uma área de 40 x 40 cm (625 kN/m2), mas deslocada para uma borda (figura 

45). 
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Figura 45 – Placa 2 carregada com carga distribuída na borda 

 

Resultados 

As tabelas 4, 5, 6, 7, 8 e 9 apresentam os resultados obtidos das simulações realizadas nas 

placas descritas acima. Também são apresentados, para cada simulação, os diagramas de 

flecha e tensões normais da seção transversal no centro do vão (figuras 46, 47, 48, 49, 50, e 

51). 
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Tabela 4 – Resultados da placa 1 carregada com carga uniforme distribuída 

 Flecha Tensão Normal 
Posição 

(cm) 
OTB 
(cm) 

AnSYS 
(cm) 

Diferença 
(%) 

OTB 
(MPa) 

AnSYS 
(MPa) 

Diferença 
(%) 

0 -1,684 -1,687 -0,16 -10,884 -10,973 -0,81 
20 -1,684 -1,685 -0,07 -10,884 -10,897 -0,12 
40 -1,684 -1,684 -0,01 -10,884 -10,902 -0,17 
60 -1,684 -1,683 0,03 -10,884 -10,905 -0,19 
80 -1,684 -1,683 0,05 -10,884 -10,905 -0,19 

100 -1,684 -1,683 0,07 -10,884 -10,905 -0,19 
120 -1,684 -1,683 0,07 -10,884 -10,905 -0,19 
140 -1,684 -1,683 0,08 -10,884 -10,905 -0,19 
160 -1,684 -1,683 0,08 -10,884 -10,905 -0,19 
180 -1,684 -1,683 0,08 -10,884 -10,905 -0,19 
200 -1,684 -1,683 0,08 -10,884 -10,905 -0,19 
220 -1,684 -1,683 0,07 -10,884 -10,905 -0,19 
240 -1,684 -1,683 0,07 -10,884 -10,905 -0,19 
260 -1,684 -1,683 0,07 -10,884 -10,905 -0,19 
280 -1,684 -1,683 0,07 -10,884 -10,905 -0,20 
300 -1,684 -1,683 0,07 -10,884 -10,905 -0,20 
320 -1,684 -1,683 0,07 -10,884 -10,905 -0,20 
340 -1,684 -1,683 0,07 -10,884 -10,905 -0,19 
360 -1,684 -1,683 0,07 -10,884 -10,905 -0,19 
380 -1,684 -1,683 0,07 -10,884 -10,905 -0,19 
400 -1,684 -1,683 0,08 -10,884 -10,905 -0,19 
420 -1,684 -1,683 0,08 -10,884 -10,905 -0,19 
440 -1,684 -1,683 0,08 -10,884 -10,905 -0,19 
460 -1,684 -1,683 0,08 -10,884 -10,905 -0,19 
480 -1,684 -1,683 0,07 -10,884 -10,905 -0,19 
500 -1,684 -1,683 0,07 -10,884 -10,905 -0,19 
520 -1,684 -1,683 0,05 -10,884 -10,905 -0,19 
540 -1,684 -1,683 0,03 -10,884 -10,905 -0,19 
560 -1,684 -1,684 -0,01 -10,884 -10,905 -0,17 
580 -1,684 -1,685 -0,07 -10,884 -10,905 -0,12 
600 -1,684 -1,687 -0,16 -10,884 -10,905 -0,81 

 

Figura 46 – Placa 1 carregada com carga uniforme distribuída 
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Tabela 5 – Resultados da placa 1 carregada com carga distribuída no centro 

 Flecha Tensão Normal 
Posição 

(cm) 
OTB 
(cm) 

AnSYS 
(cm) 

Diferença 
(%) 

OTB 
(MPa) 

AnSYS 
(MPa) 

Diferença 
(%) 

0 0,031 0,033 -6,01 0,171 0,183 -6,43 
20 -0,008 -0,007 9,46 -0,045 -0,039 13,87 
40 -0,050 -0,051 -1,18 -0,275 -0,275 0,04 
60 -0,097 -0,099 -1,92 -0,533 -0,538 -0,89 
80 -0,153 -0,156 -1,93 -0,835 -0,844 -1,04 

100 -0,219 -0,223 -1,84 -1,194 -1,206 -0,95 
120 -0,298 -0,302 -1,59 -1,624 -1,637 -0,77 
140 -0,392 -0,397 -1,34 -2,135 -2,147 -0,55 
160 -0,502 -0,508 -1,04 -2,739 -2,749 -0,35 
180 -0,629 -0,634 -0,76 -3,448 -3,454 -0,19 
200 -0,772 -0,775 -0,46 -4,279 -4,282 -0,06 
220 -0,926 -0,927 -0,17 -5,269 -5,267 0,04 
240 -1,084 -1,083 0,10 -6,500 -6,517 -0,27 
260 -1,236 -1,230 0,52 -8,186 -8,360 -2,09 
280 -1,360 -1,344 1,22 -11,008 -11,040 -0,29 
300 -1,412 -1,389 1,67 -12,834 -12,588 1,96 
320 -1,360 -1,344 1,22 -11,008 -11,040 -0,29 
340 -1,236 -1,230 0,52 -8,186 -8,360 -2,09 
360 -1,084 -1,083 0,14 -6,500 -6,517 -0,27 
380 -0,926 -0,927 -0,17 -5,269 -5,267 0,04 
400 -0,772 -0,775 -0,46 -4,279 -4,282 -0,06 
420 -0,629 -0,634 -0,76 -3,448 -3,454 -0,19 
440 -0,502 -0,508 -1,04 -2,739 -2,749 -0,35 
460 -0,392 -0,397 -1,34 -2,135 -2,147 -0,55 
480 -0,298 -0,302 -1,59 -1,624 -1,637 -0,77 
500 -0,219 -0,223 -1,84 -1,194 -1,206 -0,95 
520 -0,153 -0,156 -1,93 -0,835 -0,844 -1,04 
540 -0,097 -0,099 -1,92 -0,533 -0,538 -0,89 
560 -0,050 -0,051 -1,18 -0,275 -0,275 0,04 
580 -0,008 -0,007 9,46 -0,045 -0,039 13,87 
600 0,031 0,033 -6,01 0,171 0,183 -6,43 

 

Figura 47 – Placa 1 carregada com carga distribuída no centro 
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Tabela 6 – Resultados da placa 1 carregada com carga distribuída na borda 

 Flecha Tensão Normal 
Posição 

(cm) 
OTB 
(cm) 

AnSYS 
(cm) 

Diferença 
(%) 

OTB 
(MPa) 

AnSYS 
(MPa) 

Diferença 
(%) 

0 0,005 0,006 -5,45 0,029 0,030 -5,22 
20 0,007 0,007 -6,34 0,038 0,040 -5,76 
40 0,009 0,009 -5,70 0,047 0,050 -6,02 
60 0,010 0,011 -6,47 0,057 0,061 -6,20 
80 0,013 0,013 -5,80 0,068 0,073 -6,22 

100 0,015 0,016 -6,05 0,080 0,085 -6,25 
120 0,017 0,018 -6,13 0,092 0,098 -6,33 
140 0,019 0,020 -5,84 0,102 0,109 -6,46 
160 0,020 0,021 -6,07 0,110 0,118 -6,72 
180 0,021 0,022 -6,24 0,113 0,122 -7,25 
200 0,020 0,021 -6,22 0,107 0,117 -8,07 
220 0,016 0,017 -7,47 0,088 0,098 -9,98 
240 0,009 -0,010 -188,35 0,050 0,060 -16,54 
260 -0,003 -0,002 48,94 -0,015 -0,006 173,70 
280 -0,021 -0,021 2,25 -0,118 -0,109 8,31 
300 -0,049 -0,049 -0,12 -0,269 -0,261 3,02 
320 -0,088 -0,089 -0,79 -0,483 -0,477 1,38 
340 -0,142 -0,144 -1,04 -0,778 -0,772 0,70 
360 -0,214 -0,217 -1,06 -1,171 -1,166 0,41 
380 -0,308 -0,311 -1,00 -1,683 -1,678 0,30 
400 -0,428 -0,432 -0,90 -2,336 -2,330 0,27 
420 -0,578 -0,583 -0,75 -3,155 -3,146 0,28 
440 -0,762 -0,766 -0,60 -4,170 -4,158 0,29 
460 -0,981 -0,985 -0,44 -5,420 -5,404 0,29 
480 -1,237 -1,240 -0,28 -6,967 -6,947 0,29 
500 -1,527 -1,529 -0,12 -8,926 -8,927 -0,01 
520 -1,846 -1,844 0,10 -11,553 -11,716 -1,39 
540 -2,176 -2,166 0,47 -15,582 -15,622 -0,26 
560 -2,479 -2,463 0,62 -18,949 -18,778 0,91 
580 -2,724 -2,717 0,26 -19,051 -19,271 -1,14 
600 -2,938 -2,942 -0,12 -18,345 -18,734 -2,08 

 

Figura 48 – Placa 1 carregada com carga distribuída na borda 
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Tabela 7 – Resultados da placa 2 carregada com carga uniforme distribuída 

 Flecha Tensão Normal 
Posição 

(cm) 
OTB 
(cm) 

AnSYS 
(cm) 

Diferença 
(%) 

OTB 
(MPa) 

AnSYS 
(MPa) 

Diferença 
(%) 

0 -1,687 -1,687 -0,04 -5,519 -5,556 -0,66 
20 -1,687 -1,687 -0,02 -5,519 -5,537 -0,32 
40 -1,687 -1,687 -0,01 -5,519 -5,538 -0,34 
60 -1,687 -1,687 0,00 -5,519 -5,539 -0,36 
80 -1,687 -1,687 0,01 -5,519 -5,539 -0,36 

100 -1,687 -1,686 0,01 -5,519 -5,539 -0,36 
120 -1,687 -1,686 0,02 -5,519 -5,539 -0,36 
140 -1,687 -1,686 0,02 -5,519 -5,539 -0,36 
160 -1,687 -1,686 0,02 -5,519 -5,539 -0,36 
180 -1,687 -1,686 0,02 -5,519 -5,539 -0,36 
200 -1,687 -1,686 0,02 -5,519 -5,539 -0,36 
220 -1,687 -1,686 0,03 -5,519 -5,539 -0,36 
240 -1,687 -1,686 0,03 -5,519 -5,539 -0,36 
260 -1,687 -1,686 0,03 -5,519 -5,539 -0,36 
280 -1,687 -1,686 0,03 -5,519 -5,539 -0,35 
300 -1,687 -1,686 0,03 -5,519 -5,539 -0,35 
320 -1,687 -1,686 0,03 -5,519 -5,539 -0,35 
340 -1,687 -1,686 0,03 -5,519 -5,539 -0,36 
360 -1,687 -1,686 0,03 -5,519 -5,539 -0,36 
380 -1,687 -1,686 0,03 -5,519 -5,539 -0,36 
400 -1,687 -1,686 0,02 -5,519 -5,539 -0,36 
420 -1,687 -1,686 0,02 -5,519 -5,539 -0,36 
440 -1,687 -1,686 0,02 -5,519 -5,539 -0,36 
460 -1,687 -1,686 0,02 -5,519 -5,539 -0,36 
480 -1,687 -1,686 0,02 -5,519 -5,539 -0,36 
500 -1,687 -1,686 0,01 -5,519 -5,539 -0,36 
520 -1,687 -1,687 0,01 -5,519 -5,539 -0,36 
540 -1,687 -1,687 0,00 -5,519 -5,539 -0,36 
560 -1,687 -1,687 -0,01 -5,519 -5,538 -0,34 
580 -1,687 -1,687 -0,02 -5,519 -5,537 -0,32 
600 -1,687 -1,687 -0,04 -5,519 -5,556 -0,66 

 

Figura 49 – Placa 2 carregada com carga uniforme distribuída 
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Tabela 8 – Resultados da placa 2 carregada com carga distribuída no centro 

 Flecha Tensão Normal 
Posição 

(cm) 
OTB 
(cm) 

AnSYS 
(cm) 

Diferença 
(%) 

OTB 
(MPa) 

AnSYS 
(MPa) 

Diferença 
(%) 

0 -0,312 -0,313 -0,32 -0,845 -0,847 -0,17 
20 -0,343 -0,344 -0,28 -0,931 -0,933 -0,16 
40 -0,374 -0,375 -0,26 -1,018 -1,020 -0,14 
60 -0,406 -0,407 -0,23 -1,109 -1,110 -0,13 
80 -0,439 -0,440 -0,20 -1,204 -1,205 -0,11 

100 -0,473 -0,474 -0,18 -1,305 -1,307 -0,10 
120 -0,508 -0,509 -0,14 -1,415 -1,416 -0,09 
140 -0,545 -0,545 -0,10 -1,535 -1,537 -0,08 
160 -0,581 -0,582 -0,08 -1,670 -1,671 -0,07 
180 -0,619 -0,619 -0,03 -1,823 -1,824 -0,07 
200 -0,656 -0,655 0,01 -2,002 -2,003 -0,06 
220 -0,691 -0,691 0,05 -2,219 -2,220 -0,02 
240 -0,724 -0,723 0,11 -2,499 -2,505 -0,23 
260 -0,753 -0,751 0,19 -2,898 -2,943 -1,52 
280 -0,774 -0,771 0,34 -3,553 -3,598 -1,26 
300 -0,782 -0,779 0,45 -3,967 -3,980 -0,32 
320 -0,774 -0,771 0,34 -3,553 -3,598 -1,26 
340 -0,753 -0,751 0,19 -2,898 -2,943 -1,52 
360 -0,724 -0,723 0,11 -2,499 -2,505 -0,23 
380 -0,691 -0,691 0,05 -2,219 -2,220 -0,02 
400 -0,656 -0,655 0,02 -2,002 -2,003 -0,06 
420 -0,619 -0,619 -0,03 -1,823 -1,824 -0,07 
440 -0,581 -0,582 -0,08 -1,670 -1,671 -0,07 
460 -0,545 -0,545 -0,10 -1,535 -1,537 -0,08 
480 -0,508 -0,509 -0,14 -1,415 -1,416 -0,09 
500 -0,473 -0,474 -0,18 -1,305 -1,307 -0,10 
520 -0,439 -0,440 -0,20 -1,204 -1,205 -0,11 
540 -0,406 -0,407 -0,23 -1,109 -1,110 -0,13 
560 -0,374 -0,375 -0,26 -1,018 -1,020 -0,14 
580 -0,343 -0,344 -0,28 -0,931 -0,933 -0,16 
600 -0,312 -0,313 -0,32 -0,845 -0,847 -0,17 

 

Figura 50 – Placa 2 carregada com carga distribuída no centro 
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Tabela 9 – Resultados da placa 2 carregada com carga distribuída na borda 

 Flecha Tensão Normal 
Posição 

(cm) 
OTB 
(cm) 

AnSYS 
(cm) 

Diferença 
(%) 

OTB 
(MPa) 

AnSYS 
(MPa) 

Diferença 
(%) 

0 0,064 0,066 -1,68 0,177 0,179 -1,63 
20 0,048 0,049 -1,93 0,131 0,134 -1,98 
40 0,031 0,032 -2,52 0,085 0,087 -2,76 
60 0,014 0,014 -4,26 0,037 0,039 -5,50 
80 -0,005 -0,004 12,90 -0,013 -0,011 16,92 

100 -0,025 -0,024 1,79 -0,067 -0,065 2,66 
120 -0,046 -0,045 0,66 -0,125 -0,123 1,23 
140 -0,069 -0,069 0,29 -0,188 -0,187 0,73 
160 -0,094 -0,094 0,00 -0,258 -0,256 0,47 
180 -0,123 -0,123 0,00 -0,335 -0,334 0,33 
200 -0,154 -0,154 -0,13 -0,420 -0,419 0,25 
220 -0,189 -0,189 -0,11 -0,515 -0,514 0,20 
240 -0,228 -0,228 -0,13 -0,621 -0,620 0,17 
260 -0,271 -0,272 -0,15 -0,739 -0,738 0,15 
280 -0,320 -0,320 -0,15 -0,870 -0,869 0,14 
300 -0,373 -0,374 -0,16 -1,016 -1,015 0,13 
320 -0,432 -0,433 -0,14 -1,179 -1,177 0,13 
340 -0,497 -0,498 -0,14 -1,359 -1,358 0,13 
360 -0,568 -0,569 -0,11 -1,561 -1,559 0,13 
380 -0,646 -0,646 -0,09 -1,785 -1,783 0,14 
400 -0,730 -0,731 -0,08 -2,037 -2,035 0,14 
420 -0,821 -0,821 -0,06 -2,322 -2,315 0,29 
440 -0,918 -0,919 -0,04 -2,645 -2,642 0,13 
460 -1,022 -1,023 -0,03 -3,019 -3,015 0,13 
480 -1,133 -1,133 0,00 -3,461 -3,456 0,14 
500 -1,248 -1,248 0,02 -4,001 -4,001 -0,01 
520 -1,367 -1,366 0,06 -4,705 -4,746 -0,86 
540 -1,488 -1,486 0,13 -5,723 -5,769 -0,80 
560 -1,606 -1,603 0,16 -6,576 -6,607 -0,46 
580 -1,716 -1,714 0,10 -6,689 -6,781 -1,35 
600 -1,822 -1,821 0,02 -6,602 -6,699 -1,45 

 

Figura 51 – Placa 2 carregada com carga distribuída na borda 
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Observando os resultados obtidos, pode-se afirmar que o programa OTB proporciona 

resposta similar à do AnSYS (elementos finitos). 

Em todos os casos estudados foram observadas diferenças mínimas entre as respostas dos 

dois métodos, comprovando a eficiência da teoria empregada. Desta forma fica constatada a 

validade da solução de placas ortotrópicas por séries utilizada no programa OTB. 

O programa OTB demonstrou ser uma ferramenta útil, de fácil utilização e com interface 

amigável, para a análise de placas ortotrópicas bi-apoiadas. 

 


