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RESUMO

ARAÚJO, J. J. Estudo do impacto de veículos pesados sobre a infra-estrutura rodoviária
através de simulação microscópica de tráfego. 2007. 160p. Tese (Doutorado) – Escola
de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007.

O objetivo desta pesquisa foi desenvolver um método para estabelecer o efeito das características
e da operação dos veículos pesados sobre a infra-estrutura rodoviária através do uso de resultados
de simulação microscópica de tráfego. Para tanto, foram definidos dois objetivos secundários. O
primeiro deles envolveu a obtenção de um banco de dados detalhado sobre as características de
6.253 veículos pesados. Esses dados foram coletados em sete balanças localizadas em rodovias de
pista dupla do estado de São Paulo. O segundo objetivo secundário consistiu na calibração e validação do simulador de tráfego CORSIM com o auxílio de um algoritmo genético, que adaptou
simultaneamente 19 parâmetros do simulador para que ele reproduzisse adequadamente as características e o comportamento do tráfego observado em um trecho de rodovia de pista dupla paulista. A metodologia desenvolvida é demonstrada através da realização de um estudo de caso em
que foram simulados dois cenários de tráfego e em que foi considerada uma ponte hipotética
com 100 m de extensão. Nele, foram determinadas as probabilidades de ocorrências simultâneas
dos veículos pesados sobre a ponte. As conclusões da pesquisa indicam que o método de calibração de simuladores de tráfego com uso de um algoritmo genético mostrou-se eficaz, reduzindo o
erro médio de 9,11% para 6,32%. Além disso, as conclusões revelam que a obtenção de um carregamento móvel a partir de dados extraídos de um simulador de tráfego é possível e que a associação dos dados simulados a um banco de dados detalhado permite o cálculo do efeito do tráfego dos veículos pesados sobre a infra-estrutura rodoviária. Do estudo de caso, pode-se concluir
que: (1) a probabilidade de ocorrência simultânea de veículos pesados sobre a ponte é muito freqüente e está diretamente relacionada às características do fluxo de tráfego e; (2) a distribuição
das cargas e seus respectivos valores são fatores determinantes para o cálculo dos esforços. Os
resultados do estudo de caso demonstram a viabilidade do procedimento proposto.

Palavras-chave: Simulação de tráfego; calibração; algoritmo genético; veículos pesados; cargas
móveis em pontes.
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