Avaliação da Integridade Estrutural da Ponte de acesso à Ilha Guaíba
(TIG)
Marília Otherol1, Hermes Carvalho2, Gledson Cotrim Rocha3
1
2

RMG Engenharia Ltda. / Departamento de Engenharia / otheromarilia@gmail.com
Universidade Federal de Minas Gerais / Departamento de Engenharia de Estruturas/
hermes@dees.ufmg.br
3
VALE / Departamento de Ferrovias / gledson.cotrim@hotmail.com

Resumo
Este artigo apresenta a avaliação da integridade estrutural do vão invertido da ponte
ferroviária de acesso à ilha Guaíba (TIG), localizada no município de Mangaratiba,
estado do Rio de Janeiro, de propriedade da VALE. Foram identificadas trincas nas
longarinas, decorrentes da passagem das composições sobre a estrutura. Diante do
observado, um plano de monitoramento foi elaborado e diversos pontos da estrutura
tiveram as deformações medidas. Um modelo numérico em elementos finitos
bidimensionais de casca desenvolvido no software SAP2000® foi validado a partir dos
valores medidos em loco. Determinou-se o número de ciclos necessários para a
ocorrência da falha por fadiga nos recortes e entalhes presentes na estrutura bem como a
vida remanescente dos demais elementos estruturais. Para os elementos que já
apresentaram trincas, um reforço considerando uma geometria com maior resistência à
fadiga foi proposto. Além disso, foi determinado o plano de recuperação contendo os
procedimentos a serem executados nas regiões das trincas.
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Introdução
A ligação entre o porto na ilha de Guaíba, localizado no estado do Rio de Janeiro, e o
continente, é feito por via marítima, ou pela ponte ferroviária existente (Figura 1). A
estrutura da ponte foi projetada no ano de 1971 pela empresa Bechtel Overseas
Corporation, concebida na época para atuação do trem tipo COOPER E72. Sendo a
necessidade de tráfego atual da MRS Logística superior à considerada inicialmente no
projeto, surge a necessidade da verificação do dimensionamento da estrutura quanto ao
aumento da carga móvel, para o novo veículo composto por duas locomotivas AC44i e
132 vagões GDU (144 toneladas de carga bruta).
Para verificação da integridade da estrutura, a ponte (super, meso e infra-estrutura) foi
reavaliada considerando-se a atuação do novo trem tipo, acompanhada de inspeção
visual detalhada.
A superestrutura da ponte é composta por perfis tipo “I” metálicos contraventados,
sendo um vão invertido para navegação, com 31,0 m de comprimento, totalizando 1.705
m. Os dormentes de madeira da via ferroviária são diretamente apoiados sobre a
estrutura metálica.
O presente trabalho apresenta estudo das trincas identificadas nas longarinas
secundárias do vão invertido. A Figura 2 apresenta seção transversal do vão invertido.

Figura 1 – Vista aérea da ponte de acesso ao Porto de Guaíba

Figura 2 – Seção transversal do vão invertido
A inspeção visual da ponte foi feita durante a execução de reforços na estrutura. No vão
invertido foram identificadas trincas no entalhe construtivo feito para passagem do
flange superior da transversina sobre a longarina (Figura 3 e Figura 4), às quais já
haviam sido executados reforços.
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Figura 3 – Esquema indicativo – Região de surgimento das trincas

Figura 4 – Trincas encontradas nas longarinas
O reforço havia sido executado soldando-se chapas, em ambos os lados da alma,
conectando flange e alma, conforme observado na Figura 5. As trincas foram
identificadas em 4 pontos da estrutura, próximos ao centro do vão, conforme esquema
apresentado na (Figura 6).

Figura 5 – Reforços executados na região com trinca

Figura 6 – Desenho indicativo da locação das trincas
A ligação utilizada na longarina secundária é feita através de parafusos, conectando
apenas sua alma à alma das transversinas. Este tipo de ligação é comumente
considerada como bi-rotulada, portanto não deveriam ser encontrados esforços de tração
na parte superior da longarina, onde se localizam as trincas.
O professor W. Roeder coordenou estudos para Washington State Department of
Transportation (1998), após serem identificadas em pontes rodoviárias do estado de
Washington trincas similares às encontradas na ponte do TIG. Estes estudos
comprovaram que as referidas trincas são causadas por fadiga, pois existem tensões de

tração naquele ponto, devido à pequenos valores de momentos negativos resultantes da
restrição à rotação e à rigidez da ligação.
Para comprovar a existência de esforços de tração no entalhe, foram realizados ensaios
in loco, para a medição das deformações nesses pontos. Posteriormente, foi elaborado
um modelo numérico em elementos finitos bidimensionais de casca no software
comercial SAP2000®, validado posteriormente com os valores de deformação
aquisitados em campo. A partir do modelo numérico e dos respectivos valores do
campo de tensoes, foi desenvolvida uma análise de vida em fadiga, determinando ciclos
necessários para falha por fadiga nos recortes existentes. Com a análise dos resultados,
um reforço baseado em geometria com maior resistência à fadiga foi proposto.
Extensometria
Os extensômetros foram instalados em longarinas que não apresentaram trincas (Figura
7). Foram utilizados extensômetros, em pontos localizados a 45 mm da face inferior do
flange e a 65 mm do fim da cantoneira de ligação, conforme apresentado na Figura 8.

Figura 7 – Pontos definidos de locação dos extensômetros

Figura 8 – Detalhe – Ponto definido para locação dos extensômetros
Os extensômetros utilizados foram do tipo de roseta, tornando assim possível obter as
três componentes do estado plano de tensões do ponto em estudo.

Durante a coleta de dados foram observadas e controladas as composições, aferindo-se
posteriormente o peso de balança dos vagões, para correspondência com as
considerações do modelo numérico.
Modelo numérico
Um modelo numérico foi desenvolvido utilizando o Método dos Elementos Finitos
(MEF), através do software SAP2000®. O modelo foi construído utilizando elementos
de casca e contempla toda a estrutura do vão invertido. A malha utilizada apresentou
maior refinamento nos pontos onde foram efetuados os ensaios extensométricos. A
Figura 9 apresenta uma vista geral do modelo, além do detalhe de refinamento de malha
na região da ligação crítica.

Figura 9 – Modelo numérico computacional – Vista 3D – Geral e detalhe
Na região a ser analisada, as ligações entre as longarinas e as transversinas foram
modeladas através de elementos de barra, nas respectivas posições dos parafusos de
ligação. Esses elementos de barra foram modelados com rigidez suficiente para
transmitir os esforços entre as peças, simulando os parafusos.
Tendo como objetivo a análise de fadiga do entalhe, aplicou-se carregamento na ponte
referente à carga móvel do tráfego medido in loco. A composição mais crítica avaliada é
composta por duas locomotivas AC44i (Figura 10) e vagões GDU carregados (Figura
11).

Figura 10– Locomotiva AC44i – 195 t – 32,5 t por eixo

Figura 11 – Vação GDU – 144 toneladas – 36 t por eixo
A obtenção de tensões do modelo foi realizada na mesma localização do ponto da
medição extensométrica, conforme apresentado na (Figura 12).

Figura 12 – Ponto de obtenção das tensões no modelo numérico
Resultados
No modelo numérico adotou-se um carregamento do tipo Carga móvel, que gera uma
linha de influência para cada elemento, obtendo-se resultados máximos e mínimos para
cada ponto. Esse tipo de carregamento limita os resultados, não sendo possível obter
tensões principais de cada elemento, apenas as tensões nos eixos longitudinal e
transversal da viga, além das tensões de cisalhamento.
Os dados gerados pela extensometria foram analisados, e observou-se que as tensões
principais tinham ângulos em torno de 170 º, muito próximos ao eixo longitudinal.
Sendo assim, foram comparados os valores das tensões normais longitudinais obtidas no
modelo numérico com as medidas em loco.
Os dados medidos experimentalmente apresentaram picos de tensões em torno de 55
MPa para composições com vagões GDU carregados (Figura 13), enquanto as tensões
normais máximas no modelo numérico estavam em torno de 48 MPa (Figura 14).
Consideraram-se os valores medidos consistentes, já que o modelo numérico não levou

em conta coeficiente de impacto, que é um valor teórico que visa levar em conta
possíveis efeitos dinâmicos da ponte.

Figura 13 – Tensões normais longitudinais medidas – Composição com GDU
carregado

Figura 14 – Tensões normais longitudinais máximas obtidas no ponto – 2
locomotivas AC44i e vagões GDU
Os resultados experimentais e numéricos indicaram a presença de tensões de tração no
recorte da longarina, o que indica que a o tipo de ligação utilizado no projeto tem um
comportamento semirrígido, acarretando em um engastamento parcial. Os valores de
tração obtidos não apresentam riscos à estrutura observando-se apenas o limite de
escoamento do material (320 MPa), porém é crítica quando considera-se o entalhe de
fadiga.
Três parâmetros precisam ser determinados para análise de fadiga de um entalhe:
amplitude da variação de tensão, número de ciclos e tipo de entalhe. Observando-se os
gráficos de medição de tensão e a velocidade do trem durante a extensometria,
concluiu-se que cada passagem de um vagão define um ciclo do ponto medido. Adotou-

se como amplitude de tensão o valor de 60 MPa (máximo de 55 MPa e mínimo de -5
MPa).
A ilha recebe por dia 6 composições carregadas, que entram, em média, com 110
vagões. Portanto, considerando-se uma vida útil de 50 anos, obteve-se o número de
ciclos da Equação (1).
N  110vagões 6 composições  365dias  50 anos  12.045.000ciclos

(1)

A definição do entalhe foi feita baseando-se em estudos produzidos por Roeder et
al.(2001). Nesse estudo foi determinada a resistência à fadiga de diferentes tipos de
recortes (quadrados, com raio, com superfícies lisas ou rugosas), e teve como resultado
global curvas de resistência do tipo S-N, exibidas na Figura 15.

Figura 15 – Curva N – Trinca inicial nos elementos ensaiados (Fonte: Roeder et al,
2001)
O entalhe em estudo é do tipo cortado com maçarico e superfície rugosa (Flame Cut
Cope with Noches). No gráfico apresentado, para este tipo de entalhe, as trincas se
iniciam para número de ciclos abaixo da classe mais severa caracterizada pela norma
AREMA (2015), classe E’. Conforme a AREMA (2015), utiliza-se a Equação (2) para
cálculo da tensão resistente à fadiga (SR).
 A
SR   
N

Onde:
SR = tensão resistente de fadiga
A = constante relativa ao entalhe de fadiga
N = número de ciclose

1

3

(2)

Para entalhe tipo E1, a constante A é 3,9 x 108. Portanto, o valor da tensão resistente à
fadiga SR para o entalhe em estudo é de 22 MPa, muito inferior aos 60 MPa obtidos
experimentalmente.
Com intuito de melhorar a performance do entalhe da ponte à fadiga, sugeriu-se que
fossem realizadas alterações para a melhoria da classificação e consequente aumento do
valor de SR. Uma das alterações consiste em melhorar o acabamento do recorte, visto
que entalhes com acabamento de superfície de baixa rugosidade e sem ondulações
podem ser classificados como entalhes de categoria D. Para entalhes tipo D, o valor da
constante A é 22 x 108, e portanto o valor de SR seria de 39,2 MPa (conforme Equação
2).
Além disso, recomendou-se diminuir a rigidez da ligação, o que diminuiria o grau de
engastamento e, consequentemente, a tração encontrada no entalhe. Para isso seria
necessário a retirada dos 2 parafusos superiores da ligação – que continha um total de 6
parafusos.
A nova ligação, com apenas 4 parafusos, foi dimensionada e aprovada nos critérios de
cálculo. Assim, atualizou-se o modelo de cálculo e obteve-se a nova tensão do entalhe
(em torno de 14 MPa), apresentada no Figura 16.

Figura 16 – Tensões normais longitudinais máximas obtidas no ponto – 2
locomotivas AC44i e vagões GDU – Ligação menos rígida proposta
Portanto, removendo-se 2 parafusos da ligação e melhorando a qualidade do entalhe, a
tensão resistente de fadiga seria de 39,2 MPa, enquanto a tensão atuante estaria em
torno de 14 MPa.
Conclusões
Após detecção de trincas no vão invertido da Ponte Ferroviária de acesso à Ilha de
Guaíba, foi desenvolvido um estudo para identificação da causa e proposta de solução
para o problema. As trincas identificadas estavam situadas nas longarinas secundárias,
no entalhe de ligação com as transversinas. O tipo de ligação utilizado, apenas com

parafusos na alma, é comumente considerada como bi-rotulada, porém possui um
engastamento parcial, indicando a presença de esforços de tração e posteriormente
trincas por fadiga.
Estudos previamente desenvolvidos por Roeder et al. (2001) comprovaram que as
referidas trincas são causadas por fadiga e classificaram diferentes tipos de entalhe
similares ao da ponte do TIG.
O presente estudo apresentou ensaios de extensometria que comprovaram a existência
de tensões de tração no ponto de surgimento das trincas. Também foi desenvolvido um
modelo numérico em elementos finitos, validado através das medições realizadas in
loco.
Nos ensaios extensométricos realizados na ponte, os picos de tensão para as
composições de locomotivas AC44i e vagões GDU carregados, apresentaram valores de
tensão máximos de 55 MPa. Já no modelo numérico, as tensões de tração obtidas foram
iguais a 48 MPa. A extensometria permitiu definir que um ciclo de carga (pontos entre
máximos e mínimos de tensão em um dado ponto), neste caso, caracterizada pela
passagem de um vagão. O tipo de entalhe foi definido conforme os estudos
desenvolvidos por Roeder et al, visto que não é um entalhe classificado por norma. A
tensão resistente à fadiga determinada, com as equações indicadas na AREMA, foi igual
a 22 MPa, superior à amplitude de tensões observados in loco, igual a 60 MPa.
Com intuito de garantir a integridade estrutural da ponte, foram sugeridas: melhoria no
acabamento do recorte da longarina, o que acarretaria no aumento da vida em fadiga; e
remoção de alguns parafusos da ligação, diminuindo a rigidez da ligação. Com ligação
menos rígida, o modelo numérico apresentou no entalhe tensões em torno de 14 MPa, e
com a melhoria do acabamento, a tensão resistente à fadiga aumentaria para 39,2 MPa,
considerando uma vida útil de 50 anos.
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