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Resumo As estruturas da Vale são constantemente inspecionadas para observar o comportamento
dos seus elementos estruturais, sendo que as mesmas inspeções são visuais e detalhadas,
proporcionando assim uma visão do estado geral da estrutura. Como parte da gestão de ativos da
empresa, foi necessário o desenvolvimento de monitoramento de pontes treliçadas ferroviárias, o
qual desempenha papel relevante na avaliação da capacidade de carga e da resposta dinâmica de
estruturas danificadas ou com comportamento inadequado. Este monitoramento auxilia na
determinação da capacidade resistente última da ponte e da sua vida útil, e a gestão dos dados
obtidos é uma ferramenta fundamental para tomada de decisões dentro da empresa. Com isso,
pode-se estimar com precisão a capacidade estrutural da ponte e a sua vida útil, o que permite
assegurar o tráfego de composições com maior segurança, sob o ponto de vista estrutural.

Palavras-Chaves: monitoração de estruturas; obras de arte especiais, integridade estrutural e
capacidade de carga.
1. INTRODUÇÃO
Recentemente realizou-se a monitoração de
duas pontes treliçadas nas ferrovias da Vale,
quais sejam: a) Ponte sobre o Rio Mearim, na
Estrada de ferro Carajás (EFC); b) Ponte sobre
o Rio Suaçui na Estrada de Ferro Vitória a
Minas (EFVM). Com este programa, foram
obtidos resultados importantes para a
manutenção e gestão dos ativos das ferrovias
da Vale.
O processo de monitoração começa com a
avaliação do projeto estrutural, histórico das
inspeções e dos reforços eventualmente
executados. Posteriormente, são elaborados
modelos numéricos em elementos finitos, e
realizadas análises estruturais estáticas e
dinâmicas, análises de fadiga, etc.. Após a
compreensão do comportamento estrutural da
ponte, elabora-se um projeto de monitoração,
e após a obtenção dos dados procede-se à
calibração dos modelos numéricos. Com estes

modelos calibrados, pode-se determinar a
capacidade resistente real da estrutura,
permitindo verificar a possibilidade de
aumento da carga por eixo, assim como
aumento da velocidade de operação.
No caso da ponte sobre o rio Mearim na EFC,
observou-se que a estrutura está com uma
vida útil relativamente baixa, havendo a
necessidade de reforço e uma monitoração
mais detalhada. Esta monitoração está sendo
realizada em 2010, com a finalidade de
permitir a determinação da vida útil à fadiga de
seções críticas, com base em estudos teóricos
e experimentais já realizados anteriormente.
Como resultado das monitorações, foi possível
um
melhor
entendimento
sobre
o
comportamento real da estrutura, contribuindo
para a elaboração do projeto adequado de
reforço. Além disso, os estudos realizados
indicaram a necessidade de tomada de
medidas para diminuição do fator de
amplificação dinâmica da estrutura, sendo

uma delas, a diminuição da velocidade da
composição carregada, ao passar pela ponte.

um estudo para avaliação do desempenho das
pontes da EFVM.
2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é descrever a
metodologia utilizada para a obtenção da
capacidade de carga da estrutura e vida útil de
pontes em treliças metálicas, e apresentação
de um resumo dos resultados obtidos nas
monitorações da ponte sobre o rio Mearim na
EFC e da ponte sobre o rio Suaçuí na EFVM.

Fig. 1 Ponte sobre o rio Mearim [1]

3. JUSTIFICATIVA
No caso da ponte sobre o rio Suaçuí na EFVM,
concluiu-se que a mesma estaria em bom
estado globalmente, porém, com algumas
conexões sujeitas a fadiga. Estas conexões
deverão ser estudadas pontualmente, e alguns
elementos com expectativa de vida útil a fadiga
reduzida deverão ser reforçados. Como
resultado desta monitoração, foi possível o
remanejamento de recursos referentes aos
orçamentos anuais, de modo a utilizá-los em
outros itens mais críticos na ferrovia. Desta
forma, realizou-se a gestão dos ativos de
forma mais eficaz, destacando-se ainda, a
contribuição para o meio ambiente, já que
concluiu-se que a estrutura não se encontra
totalmente condenada, sendo possível assim,
reaproveitá-la em outro ponto da ferrovia, onde
não haja uma demanda alta por eixo.

A função da engenharia de manutenção é de
manter ou colocar um item em um estado
adequado para cumprir uma função requerida
ou projetada.
A manutenção dos equipamentos e
componentes da infra-estrutura ferroviária tem
como objetivo manter a disponibilidade das
ferrovias, diminuindo as interdições e
restrições de velocidade e conseqüentemente,
as perdas de produção devido às deficiências
da infra-estrutura, bem como evitar danos
materiais, pessoais e ambientais [3].
A monitoração de uma estrutura para observar
o seu estado atual e a sua capacidade de
carga real, justifica-se na necessidade de
garantir uma qualidade de serviço de alto nível.
Através da aplicação sistemática das técnicas
de monitoração, e com a disponilidade de uma
equipe que seja totalmente capacitada para
realizar as atividades de manutenção,
monitoração de estruturas e interpretação dos
resultados, pode-se reduzir ao mínimo a
manutenção corretiva.
4. METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DE
PONTES TRELIÇADAS

Fig. 2 Ponte sobre o rio Suaçuí [2]

Este artigo foi concebido resumindo alguns
dos resultados de convênios de cooperação
entre a Vale e a UFPA – Universidade Federal
do Pará, e entre a VALE e a USP –
Universidade de São Paulo. O convênio com a
UFPA, foi executado pelo Núcleo de
Instrumentação e Computação Aplicado à
Engenharia (NICAE) tendo sido iniciado em
2007, com o objetivo de desenvolver uma
metodologia de avaliação da integridade das
pontes na EFC. O Convênio com a USP foi
iniciado em 2008, com o objetivo de conduzir

A metodologia utilizada para estudar a
capacidade de carga de uma ponte treliçada
segue os passos descritos a seguir.
4.1 Análise preliminar
Nesta etapa, são obtidos e estudados os
dados de projeto, e é realizada a revisão das
inspeções anteriores, históricos de reforços ou
de falhas. Verifica-se também se é necessária
a obtenção de dados de campo adicionais para
comprovação das dimensões reais dos
elementos estruturais.
Na figura 3 apresentam-se algumas das

anomalias existentes na ponte sobre o Rio
Mearim e reforços realizados na ponte sobre o
Rio Suaçuí.

corresponde a 90% da frota e é utilizado no
transporte de minério de ferro.

Fig. 6 Veículos ferroviários
Fig. 3 Anomalias na ponte sobre o rio Mearim e
reforços na Ponte sobre o rio Suaçuí [2]

Fig. 4 Projeto estrutural da ponte sobre o rio Suaçuí
[2]

4.2 Análise do material construtivo

A composição de veículos para EFC foi
representado por: 2 Locomotivas + 110 vagões
+ 1 locomotiva + 110 vagões + 1 locomotiva +
110 vagões, onde a carga por eixo das
locomotivas é de 30 ton/eixo e dos vagões de
32,5 ton/eixo.
A composição veicular na EFVM foi
representada por: 3 Locomotivas + 167 vagões
+ 1 locomotiva + 83 vagões, sendo o peso por
eixo das locomotivas de 27 ton/eixo e dos
vagões de 22 ton/eixo.
Para a análise numérica utilizou-se o método
dos elementos finitos com as estruturas sendo
representadas por elementos de barra
(pórtico) espacial (Figura 7).

Nesta etapa são realizados ensaios de
laboratório para caracterizar os materiais,
novos e antigos. Realiza-se também análise
de carga no trilho.

Fig. 7 Modelo a escala e numérico da ponte sobre o
rio Suaçuí

4.4 Monitoramento estrutural
Fig. 5 Amostras de aço antigo e novo e grade
ferroviária para teste de carga [2]

4.3 Análise numérica
Nesta etapa são elaborados os modelos
numéricos, e são realizadas análises
computacionais iniciais. Os trens tipo utilizados
para a EFC e EFVM variam no que diz respeito
a número de veículos dentro das composições
e no peso por eixo dos vagões carregados.
Para a EFC, toma-se como padrão a
locomotiva com maior representação no
grupo, Locomotiva DASH-9, o qual representa
aproximadamente 30% do total da frota.
Quanto ao tipo de vagão usou-se o GDT que

As principais grandezas a monitoradas são
deformações, deslocamentos, temperaturas,
acelerações, tempo e os carregamentos dos
veículos. Os sensores são posicionados nos
pontos de maiores deslocamentos e
deformações (ou solicitações) encontrados no
modelo
numérico
apresentado,
sendo
utilizados os seguintes sensores:
• Eletrical bonded strain gage;
• Linear variable differential transformer
(LVDT);
• Resistence
temperature
detector
(RTD);
• Acelerômetros piezoelétricos.

5. ESTUDO DA PONTE SOBRE O RIO
MEARIM

Fig. 8 Projeto de monitoração da ponte sobre o rio
Mearim [1]

Na figura 9 se apresenta os testes de carga
realizados nas pontes.

Fig. 9 Teste de carga com veículo Plasser na ponte
sobre o rio Suaçuí [2]

4.5 Calibração do modelo numérico

Este estudo foi realizado pela equipe de
engenharia da Vale e a Universidade Federal
do Pará, com o objetivo de outorgar
ferramentas de decisão para a manutenção
das pontes da Vale. O vão principal desta
ponte consiste em uma estrutura metálica,
com comprimento de 71,20 m, sendo formada
por duas treliças tipo Warren apoiadas nas
extremidades em aparelhos de apoio
metálicos assentes sobre pilares de concreto.
As treliças têm uma altura de 12,04 m e estão
unidas na região inferior por vigas
transversinas conectadas aos seus nós, além
de um sistema de contraventamento. A ponte
possui duas longarinas, que se apóiam nas
transversinas. Lajes de concreto se apóiam
nas longarinas, e servem de suporte para o
lastro, sobre o qual se apóiam dormentes, e
sobre estes os trilhos, cuja bitola é de 1,60 m.
A parte superior das treliças é unida por
contraventamentos. A figura 11 mostra uma
visão geral da ponte.

Nesta etapa são realizadas a calibração dos
modelos numéricos com base nos dados
experimentais obtidos, a fim de se permitir
uma melhor representação do comportamento
real da estrutura. Assim, pode-se obter
parâmetros de calibração conduzindo a um
modelo numérico realista, o qual servirá como
uma ferramenta de gestão do ativo.
Fig. 11 Ponte sobre o Rio Mearim

As principais patologias encontradas na
estrutura são:
• Corrosão nas conexões e nos
elementos;
• Problemas com parafusos soltos,
folgados ou ausentes;
• Trincas nas regiões de conexão entre
longarinas e transversinas;

Fig. 10 Modelo calibrado da ponte sobre o rio
Mearim [1] e histórico de acelerações.

4.6 Avaliação do projeto
proposta de reforço

estrutural

e

Nesta etapa são feitas verificações da
estrutura de acordo com critérios normativos, e
caso haja a necessidade, são propostos
reforços para re-adequação do projeto
estrutural ou recomendações para a
manutenção.

Fig. 12 Vista inferior do tabuleiro da ponte sobre o rio
Mearim

No ano de 2005 foram realizados trabalhos de
reforço nas longarinas e transversinas, com a
finalidade de ampliar a vida útil da estrutura.
Neste ano, também foram substituídos os
aparelhos de apoio, conforme mostrado na
figura 13.

Fig. 15 Deformações nos sensores

Fig. 13 Reforço nas transversinas e longarinas e
substituição de aparelhos de apoio

No ano de 2008 foi realizada a monitoração
onde estudou-se e planejou-se a instalação
dos sensores para obter os resultados
necessários para a validação do modelo
numérico.
Na figura 14, são apresentados alguns dos
sensores e acelerômetros que foram
instalados na ponte.

Na figura 16, é apresentada a variação do
esforço normal na longarina com a passagem
do veículo. Os valores observados são
bastante elevados, já que as longarinas
trabalham como elemento tracionado de forma
complementar ao banzo inferior das treliças..

Fig. 16 Esforço normal na longarina

Fig. 14 Extensometros instalados em um montante
da treliça

A figura 17 mostra o histórico de momento
fletor na longarina com a passagem do
veículo.

Como resultado da monitoração obtém-se um
modelo numérico calibrado e ainda uma série
de resultados, listados de forma resumida a
seguir.
As
deformações
obtidas
com
os
extensômetros utilizados são mostradas na
figura 15.
Fig. 17 Momentos na longarina

A figura 18 apresenta a variação do momento
fletor em torno do eixo vertical da transversina,
os quais são bastante consideráveis, pelo fato
de que as longarinas se encontram
tracionadas.

Fig. 18 Momentos na transversina

Também foram analisadas as velocidades de
passagem do trem para observar como variam
os esforços nos elementos com maiores
problemas. Na figura 19 apresenta-se o
histórico
de
momentos
fletores
na
transversina, correspondentes à passagem de
um trem em velocidade operacional.

Fig. 19 Momentos na transversina com trem a
velocidade operacional

operacional da ferrovia. Com base na análise
dinâmica realizada com o modelo calibrado,
Também foi recomendada, uma redução de
velocidades
da
composição
e
um
melhoramento
das
condições
da
superestrutura como é mostrada na figura 20.
Este ativo esta globalmente atendendo as
demandas operacionais, sendo necessário
cumprir algumas condições para que se
mantenha em boas condições por um maior
tempo operacional, tais como melhorar as
inspeções e manutenção preventiva, e reforço
global da estrutura.
6. ESTUDO DA PONTE SOBRE O RIO
SUAÇUÍ
Este estudo foi realizado pela equipe de
engenharia da Vale e a Universidade de São
Paulo, com o objetivo de outorgar ferramentas
de decisão para a manutenção de pontes da
empresa. Esta ponte é uma estrutura metálica
construída no ano de 1940, tem um vão de 40
m, e está formada por duas treliças tipo
Warren apoiadas nas extremidades sobre
apoios metálicos e encontros de concreto. As
treliças têm uma altura de 7,80 m e está unida
na região inferior do tabuleiro ferroviário por
vigas transversais. Sobre os elementos
longitudinais se apóiam os dormentes e sobre
estes os trilhos, onde a bitola é métrica. A
parte superior das treliças é unida por
contraventamentos. A figura 21 mostra uma
visão geral da ponte.

Observou-se uma diminuição importante nos
momentos quando é reduzida a velocidade.
Além disso, observou-se também que o
amortecimento
da
estrutura
reduz
consideravelmente os efeitos dinâmicos.
Em geral a estrutura encontra-se com uma
vida útil a fadiga baixa, sendo necessário o
reforço da mesma.
Fig. 21 Ponte sobre o Rio Suaçuí

Fig. 20 Desguarnecimento da ponte sobre o rio
Mearim

As principais recomendações foram as de
realizar o reforço para atender a demanda

As principais patologias encontradas na
estrutura são:
• Corrosão
nas
conexões
dos
elementos;
• Problemas com parafusos soltos ou
folgados;
• Vibração
elevada
nos
contraventamentos superiores;
• Problemas de fissuras na montante
central;

•

Problemas nos encontros onde já
existem fissuras.

parâmetros
normativos.

aceitáveis

segundo

critérios

Fig. 22 Inspeção na ponte sobre o rio Suaçuí

No ano de 2009 foram realizados trabalhos de
reforço na estrutura, com a finalidade de
ampliar a vida útil da mesma. Substituiram-se
alguns elementos e conexões, conforme
mostrado na figura 23.

Fig. 25 Deformações nos principais elementos

Na figura 26, são apresentadas as
deformações no montante central (vermelho) e
no segundo montante (azul). Pode-se
observar que o montante central não está
sujeito a esforços elevados.

Fig. 23 Reforço na ponte sobre o rio Suaçuí

No ano de 2009 foi realizada a monitoração da
estrutura onde estudou-se e planejou-se a
instalação dos sensores para obtenção dos
resultados necessários para o modelo
numérico.
Na figura 24, são apresentados alguns dos
sensores e acelerômetros que foram
instalados na ponte.

Fig. 26 Deformações na montante central e na
segunda montante

Observou-se que os elementos que possuem
maior amplitude de vibração são os
contraventamentos superiores. Na figura 27,
observa-se tal efeito claramente.

Fig. 24 Localização do LDVT e acelerômetros

Como resultado da monitoração obtém-se um
modelo numérico calibrado e uma série de
dados. Os principais resultados são
resumidamente relatados a seguir. Na figura
25, são apresentadas as deformações de
diferentes sensores instalados nos elementos,
para um trem carregado a 50 km/h.
Concluiu-se que para esta velocidade as
deformações da estrutura estavam dentro dos

Fig. 27 Resposta dinâmica dos contraventamentos

Este fato pode ser observado quando as
composições ferroviárias trafegam na ponte.
Pois estes elementos de contraventamento
são os que mais vibram, sendo elementos com
pouca rigidez.
Globalmente, as deformações máximas e
mínimas dos elementos estão dentro dos

parâmetros aceitáveis operacionais, como é
mostrado na figura 28.

Fig. 28 Deformações máximas para o calculo da
fadiga

Em geral a estrutura é muito antiga, mas foi
reforçada, o que permitiu o aumento da vida
útil à fadiga. Há certos elementos
considerados críticos no que diz respeito à
manutenção, mas a estrutura globalmente
encontra-se em situação aceitável (dentro dos
limites referentes a parâmetros operacionais
aceitáveis).

Fig. 29 Reforço nos contraventamentos superiores

As principais recomendações foram de
substituir os contraventamentos superiores
como é mostrado na figura 29, substituir os
montantes centrais devidos a problemas de
fadiga e diminuir os períodos de inspeção na
estrutura.
Este ativo esta globalmente atendendo as
demandas operacionais, sendo necessário
cumprir algumas condições para que resista
por um maior tempo operacional, como a
melhora das inspeções e manutenção
preventiva, e reforço de alguns elementos.
Sendo assim, pode-se utilizar os recursos
referentes ao orçamento em outros ativos mais
importantes atualmente.
7. CONCLUSÕES
A monitoração de estruturas está totalmente
alinhada com a estratégia de organização da
Vale, já que esta permite auxiliar na
observação do comportamento real da
estrutura, cumprindo com a segurança dos

ativos, empregados e preservação do meio
ambiente.
O sistema de monitoramento estrutural de
pontes ferroviárias segue um processo de
gestão de ativos que permite visualizar
preditivamente o comportamento dos ativos da
empresa. Além disso, de forma muito mais
importante, auxilia nas tomadas de decisão, no
planejamento e na consolidação de uma base
teórica e experimental do estado real do ativo
da empresa.
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