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Resumo
A ponte Affonso Penna é uma das principais vias de ligação entre os municípios de Araporã – MG e Itumbiara
– GO, com o envolvimento do tráfego de veículos pelo local, transito de trabalhadores, escoamento de
produção e diversas atividades relacionadas às questões econômicas e sociais dos municípios. A ponte foi
construída em 1908 e atualmente encontra-se interditada. Este trabalho apresenta uma análise preliminar a fim
de averiguar as condições atuais da superestrutura da ponte Afonso Pena sobre o Rio Paranaíba, com vistas a
considerar a possibilidade de algum risco que a assiduidade do tráfego de veículos no local possa oferecer e
aferir sobre a necessidade de interdição imediata da ponte, na atualidade.
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Introdução
A ponte Ponte Affonso Penna localizada na divisa entre os estados de Goiás e Minas Gerais, munícipios de
Araporã (MG) e Itumbiara (GO) é uma das principais vias de ligação entre os dois municípios com o
envolvimento do tráfego de veículos pelo local, transito de trabalhadores, escoamento de produção e diversas
atividades relacionadas às questões econômicas e sociais dos municípios.
Realizou-se uma vistoria técnica motivada pela interdição temporária da ponte que se deu com base em
recomendações de órgãos Governamentais.
Importante destacar que ocorreu um acidente na ponte em meados de 2017 que provocou alguns danos
estruturais pelo abalroamento de um caminhão com carga acima da permitida para o trânsito local,
acontecimento que gerou inspeções e elaboração de laudos e pareceres técnicos sobre o sinistro.
Existem pareceres divergentes, com a sugestão desde a limitação do tráfego local levando em conta a
quantidade e peso de transporte, até a interdição da ponte. No momento prevalece a medida de interdição.
Considerando a divergência entre o posicionamento dos técnicos que realizaram os trabalhos de vistorias, bem
como, as discrepâncias existentes na fundamentação e no embasamento técnico de cada trabalho referido, a
Administração Municipal de Itumbiara (GO) optou por consultar a FECIV – Faculdade de Engenharia Civil,
vinculada à Universidade Federal de Uberlândia para realizar uma análise técnica sobre a possibilidade do
tráfego na ponte e em quais condições, a fim de subsidiar a tomada de decisão da Administração.
A Ponte
A Ponte Affonso Penna foi construída entre os anos de 1908 e 1909 tendo como responsável o Engenheiro
José Luiz Mendes Diniz. Sua estrutura de aço foi construída na Alemanha e transportada até a cidade do Rio
de Janeiro por meio de navio, após seguiu até Araguari (MG), de trem e de lá para Itumbiara, em carro de boi.
A construção da Ponte Affonso Penna significou a ligação do Centro-Oeste brasileiro com as outras regiões
do País, já que unia as regiões Sul e Sudeste aos estados de Goiás e Mato Grosso. A ponte localiza-se na divisa
entre os estados de Goiás e Minas Gerais, precisamente entre os municípios de Araporã (MG) e Itumbiara –
GO, sobre o rio Paranaíba. A Figura 01 mostra a localização da ponte Affonso Penna. Após a construção da
Rodovia BR-153, no decorrer da década de 1960, o movimento passou para a ponte construída para atender a
rodovia.

Figura 1 – Localização da ponte Affonso Penna – Fonte: Google Earth.
No início da década de 1970, com a construção da Usina Hidrelétrica de Itumbiara (Furnas), engenheiros da
estatal mudaram o lugar de origem da Ponte Affonso Penna para atender a Vila Operaria na cidade de
Itumbiara (GO), para atender o canteiro da obra localizado no município de Araporã (MG).
Em 2005, a Prefeitura de Itumbiara (GO) procedeu a revitalização da ponte, instalando uma iluminação
especial com o intuito de realçar sua bela arquitetura. À noite, a ponte pode ser vista da Avenida Beira Rio e
se tornou um dos pontos turísticos mais visitados daquela região.
Considerada a ponte pênsil mais antiga do Brasil, foi tombada pelo IPHAN como Patrimônio Histórico e
Artístico Cultural em 2011.
A Figura 02 mostra uma vista panorâmica da ponte Affonso Penna.

Figura 2 – Vista Panorâmica da Ponte Affonso Penna.
Em 2017, um caminhão com carga excessiva passou pela ponte causando danos graves aos elementos
estruturais da mesma. Tal fato gerou a interdição da ponte.
A Figura 03 apresenta o momento em que o caminhão passava por sobre a ponte.

Figura 3 – Caminhão com carregamento excessivo sobre a ponte.

É importante salientar, que a ponte foi construída de acordo com a Norma vigente do país de origem, pois o
Brasil naquela época (1908 a 1909) não continha norma específica para o projeto e construção de pontes.
As primeiras pontes projetadas e construídas no Brasil datam da década de 1940, sendo que as normas vigentes
daquele período eram: NB1:1940, NB2:1940 e NB6:1943.
As normas de pontes não vigentes e vigentes do nosso país basearam-se na norma Alemã DIN 1072, cuja o
trem-tipo padrão fora o mesmo adota pelas normas brasileiras.
Nesse artigo apresentado o trem-tipo padrão que foi utilizado na análise estrutural simplificada e preliminar
da referida ponte, onde o mesmo é caracterizado como tipo 12, ou seja, veículo com carga máxima de 120 kN
(12 tf), segundo a NBR 7188:1982, que atualmente, não está em vigor.
Inspeção preliminar
Realizou-se uma análise de caráter preliminar que foi embasada numa inspeção visual e teve como referência
uma avaliação estrutural simplificada, apreciação que foi suficiente para possibilitar uma decisão com
embasamento técnico confiável acerca da interdição e/ou liberação da referida ponte para tráfego de veículos
leves.
Durante a inspeção visual observou-se a existência de vários danos nos elementos estruturais, como:
flambagens, plastificações, corrosões e oxidações, destacando que tais danos, comprometem de maneira
significativa a capacidade estrutural da ponte.
A inspeção visual foi separada em três etapas, sendo: Ancoragem, cabos, pendurais e torres; Treliças; e
Tabuleiro.
Ancoragens, cabos, pendurais e torres
Verificou-se que a ancoragens dos cabos “aparentemente” não sofreram danos em função do sinistro da ponte,
pois, os mesmos apresentam-se estáveis, sem sinais de escorregamento e deformações excessivas.
Em relação aos cabos que sustentam a ponte pênsil, aparentemente a carga excessiva provocada pelo
abalroamento do caminhão com excesso de carga, não provocou deformações excessivas.
Não foi observado pontos de estricções nos cabos, contudo, existe a possibilidade de alguns cabos terem
sofridos deformações plásticas que contribuíram para provocar aumento dos deslocamentos verticais
evidenciados, pois, observou-se que há pendurais (cabos verticais que são conectados aos cabos curvos e à
treliça metálica) com diferenças de tensões (pendurais frouxos). Observou-se que o tabuleiro da referida ponte
encontra-se desnivelado e um dos fatores é a diferença de tensões existentes entre os pendurais.
A Figura 04 mostra os sistemas de ancoragens dos cabos e a Figura 05 apresenta detalhes dos cabos e dos
pendurais.

Figura 4 – Ancoragens dos cabos curvos.
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Figura 5 – Detalhe dos cabos e pendurais.
Treliças
Com relação às treliças, as mesmas apresentam vários danos provocados pela passagem de um veículo com
carga excessiva e corrosão dos elementos metálicos. A Figura 06 apresenta as partes que formam o elemento
estrutural denominado Treliça.

Figura 6 – Elementos estruturais da treliça.
Observou-se que em função da carga excessiva provocada pelo abalroamento do caminhão, os elementos
estruturais que compõem a treliça sofreram flambagem global (banzo superiores) e localizada (diagonais e
montantes).
Além da flambagem, o banzo superior apresentou plastificação, ocorrência preocupante, uma vez que há a
diminuição da tensão resistente do elemento estrutural.
Nesta situação, o banzo superior deixa de contribuir adequadamente com a resistência dos esforços na ponte.
Porém, torna-se importante salientar que nessa análise preliminar simplificada não foram considerados os
elementos danificados, pois, tal circunstância depende de uma avaliação detalhada dos elementos construtivos
e respectivos esforços atuantes, situação que será pauta de estudos de outra etapa de investigação e de estudos
particularizados, com vistas à manutenção e execução dos reparos.
A Figura 07 apresenta a flambagem global do banzo superior, provocado por compressão excessiva, oriunda
do carregamento do caminhão.
Também observou-se a ocorrência de flambagem local da mesa junto ao banzo superior (compressão excessiva
da mesa), ocorrência que reduz sensivelmente a capacidade resistente do elemento estrutural, diminuindo
assim, a capacidade resistente da treliça naquele ponto.
Reafirma-se que as flambagens local e global foram provocadas pelo carregamento excessivo em que a ponte
foi submetida, quando do traslado e abalroamento do caminhão.

Com relação às diagonais e os montantes, observou-se que na região onde ocorreu a flambagem global do
banzo superior, os mesmos apresentaram deslocamento horizontal excessivo, prejudicando suas capacidades
resistentes, na resistência global da treliça. A Figura 8 apresenta a flambagem local da mesa junto ao banzo
superior.

Figura 7 – Flambagem global do banzo superior.

Figura 8 – Flambagem local do banzo superior.
Também observou-se a ocorrência de flambagens locais juntos aos montantes (ver Figura 9), fato também
provocado pelo carregamento excessivo em que a ponte foi submetida.

Figura 9 – Flambagem local dos montantes.

As Figuras 8 e 9 ilustram a situação de que os elementos estruturais estão comprometidos e, desta forma, não
contribuem para a capacidade resistência da treliça naquelas regiões.
Observou-se a ruptura de um dos montantes da treliça, fato provocado por corrosão excessiva e por aumento
de carga da ponte.
Contatou-se corrosão em várias partes da ponte, principalmente nos nós da treliça. Essa ocorrência é
extremamente perigosa, podendo provocar diminuição da seção resistente dos elementos estruturais
componentes da estrutura, diminuindo, portanto, sua capacidade resistente.
A Figura 10 mostra a ruptura na base de um dos montantes da treliça e a Figura 11 pontos de corrosão nas
regiões das emendas da mesma.

Figura 10 – Ruptura de montante.

Figura 11 – Corrosão em uma das emendas do banzo superior.
Também foi constatada a falta de parafusos em alguns nós da treliça, situação que diminui a capacidade
resistente da ligação. A Figura 14 apresenta a falta de parafuso em um dos nós da treliça.

Figura 12 – Falta de parafuso no nó da treliça.
Em linhas gerais, as treliças apresentam muitos danos e suas capacidades resistentes estão comprometidas.

Tabuleiro
O Tabuleiro é formado por uma grelha compostas por transversinas (vigas metálicas) com formato tipo “I”,
travamentos ortogonais formados com cantoneiras metálicas em formas de “X” e por perfis metálicos
longitudinais, a fim de apoiar os “dormentes” de concreto, posicionados junto à face superior do tabuleiro
(Figura 13).

Figura 13 – Vista inferior do tabuleiro.
Na vistoria não foi possível ter acesso embaixo da ponte, na região atingida e danificada pelo caminhão,
prejudicando a coleta de dados e informações sobre as condições das transversinas, junto às suas faces
inferiores.
Junto à face superior, não se observou danos aos elementos constituintes da estrutura do tabuleiro.
Observou-se que os dormentes de concreto apresentam alto grau de corrosão nas barras de aço, como também
trincas e rachaduras, tendo como uma das possíveis origens a falta de conservação e manutenção da ponte.
A Figura 14 mostra uma vista panorâmica da face superior do Tabuleiro e a Figura 15 danos causados pela
falta de manutenção junto aos dormentes de concreto.

Figura 14 – Vista panorâmica da face superior do tabuleiro.

Figura 14 – Rachaduras e trincas no tabuleiro.

Análise estrutural preliminar e simplificada
Para o desenvolvimento desta análise estrutural, adotou-se hipóteses simplificadoras, como também
resistências estimadas dos materiais, uma vez que não foram disponibilizadas informações sobre o projeto da
superestrutura da ponte.
Em se tratando de pontes do tipo Pênsil, é de fundamental importância a consideração dos efeitos das nãolinearidades físicas dos materiais (no caso os materiais metálicos) e geométrica da estrutura.
Estas não-linearidades não foram consideradas nessa fase de análise, pois o objetivo foi apenas de verificar se
a ponte, em suas condições atuais, suporta o tráfego de veículos.
Assim, considerou-se nesta modelagem preliminar e simplificada o comportamento dos materiais elástico e
linear, supondo equilíbrio na posição deslocada, considerando hipóteses de pequenos deslocamentos.
Para a simulação numérica utilizou-se um programa de computador baseado nos elementos finitos, sendo
utilizados elementos finitos de barra para a modelagem das treliças, do tabuleiro e das torres e elementos
finitos tipo cabo, para a modelagem dos cabos curvos.
Adotou-se valor igual a 205 GPa para o módulo de elasticidade dos materiais metálicos e para as barras
componentes da treliça, do tabuleiro e da torre, resistência de escoamento igual a 250 MPa, sendo que para os
pendurais também foi adotada a resistência de escoamento igual a 250 MPa, enquanto que para os cabos
curvos empregou-se a resistência ao escoamento igual a 1600 MPa (resistência mínima de cabos de aço).
Todas as seções transversais das barras de aço que compõem a ponte foram medidas por meio de paquímetro
e suas respectivas dimensões foram utilizadas na simulação numérica.
Também foram consideradas todas a ações permanentes como peso próprio da ponte (peso da estrutura
metálicas e dos dormentes de concreto), bem como, uma ação de 2 kN/m2 para recapeamento (exigência da
NBR 7187:2003).
Como ação variável acidental (carga móvel) utilizou-se o veículo padrão Tipo 12, constante na NBR
7188:1982, que é o trem tipo padrão de menor intensidade existentes nas normas brasileiras.
Contudo, a Normas7188:1982 não está vigente, sendo substituída pela NBR 7188:2013. Tendo em vista que
a versão atual da norma não contempla mais o veículo padrão Tipo 12, considerou-se a versão anterior da
norma.
A Tabela 01 apresenta o peso dos veículos e os valores das cargas distribuídas móveis, enquanto que a Tabela
02 mostra as características dos veículos padrão utilizados na NBR 7188:1982.
Tabela 1 – Peso dos veículos e valores das cargas acidentais variavies (cargas móveis).
Veículo
Carga uniformemente distribuída
Classe da Ponte
Peso Total
q (em toda pista)
q´ (nos passeios)
(kN)
(kN/m2)
(kN/m2)
45
450
5
3
30
300
5
3
12
120
4
3
Tabela 2 – Características dos veículos Tipo.
Item
Unidades
Tipo 45
Tipo 30
Quantidade de eixos
Eixo
3
3
Peso total do veículo
kN
450
300
Peso da cada roda dianteira
kN
75
50
Peso de cada roda intermediária
kN
75
50
Peso de cada roda traseira
kN
75
50
Largura de contato b1 – dianteira
m
0,5
0,4
Largura de contato b2 – intermediária
m
0,5
0,4
Largura de contato b3 – traseira
m
0,5
0,4
Comprimento de contato da roda
m
0,2
0,2
Área de contato da roda
m2
0,2 x bi
0,2 x bi
Distância entre eixos
m
1,5
1,5
Distância entre os centros das rodas
m
2
2
de cada eixo

Tipo 12
3
120
20
40
0,2
0,3
0,2
0,2 x bi
3
3

A Figura 15 apresenta as dimensões do veículo padrão Tipo 12 e o esquema estático utilizado na composição
dos carregamentos.
Para considerar-se o efeito dinâmico das ações variáveis (cargas móveis), considerou-se o coeficiente de
impacto vertical igual a 1,122, sendo que a finalidade do coeficiente de impacto vertical é transformar a carga
móvel em uma carga estática equivalente, para considerar de maneira simplificada o efeito dinâmico da mesma
sobre a ponte.

Figura 15 – Veículo padrão classe 12, NBR 7188:1982 (medidas em metros).
Tomando como referência o projeto de infraestrutura, desenvolvido pela empresa FURNAS S.A., obteve-se o
valor da contra flecha do vão central, cujo valor é igual a 75 cm. Este valor da contra flecha não foi considerada
na análise estrutural preliminar e simplificada. A Figura 16 contém um croqui da ponte Pênsil existente no
projeto de FURNAS S.A.

Figura 16 – Perfil longitudinal, Furnas S.A..
A Figura 17 apresenta-se a seção AA, constando a altura da torre e uma informação importante: o tabuleiro
original era de madeira e não de dormentes de concreto.
A substituição do tabuleiro de madeira para dormente de concreto foi executado pela empresa FURNAS S.A..
Tal fato aumentou a carga permanente da ponte.

Com base na inspeção visual preliminar e nos projetos fornecidos pela empresa FURNAS S.A., procedeu-se
a modelagem numérica para fim de análise estrutural simplificada.
A modelagem foi dividida em duas partes, sendo na primeira considerada a ponte sem danos, ou seja, com
todos os elementos estruturais íntegros. Na segunda modelagem desconsideraram-se os elementos danificados,
ou seja, partes da treliça onde ocorreram plastificações, flambagens e rupturas.
Consideraram-se as condições de contorno que representam de maneira mais próxima do real, o
comportamento estrutural da ponte.

Figura 17 – Seção AA, Furnas S.A..
Estrutura sem dano
A Figura 18 apresenta a modelagem da estrutura sem a consideração dos elementos danificados.

Figura 18 – Modelagem da ponte sem dano.

Como resultados, serão apresentados somente os deslocamentos verticais, junto ao vão central da ponte.
Considerando a combinação de ações “Quase-Permanente”, descrita na NBR 8681:2003, obteve-se o valor
deslocamento vertical igual a 79 cm.
Considerando o vão central da ponte de 124,12 m e considerando o deslocamento limite para cargas móveis
para pontes metálicas, prescritas na NBR 16692:2020, o valor é igual ao vão dividido por 1000, o que resulta
em um deslocamento limite igual a 12,4 cm. O deslocamento obtido somente pela ação variável acidental foi
igual a 28 cm.
Portanto, considerando o trem-tipo padrão classe 12, a referida ponte sem danos e desconsiderando a contra
flecha, não atinge o Estado Limite de Serviço de Deslocamento Excessivo da norma vigente.
A Figura 19 apresenta o deslocamento vertical obtido, considerando a combinação Quase-Permanente.

Figura 19 – Ponte na posição deslocada, sem dano.
Estrutura danificada
Nesta modelagem, foram desconsiderados os elementos danificados, ou seja, partes do banzo superior,
montante e diagonais das treliças.
Numericamente observou-se que partes dos elementos estruturais apresentaram tensões superiores aos valores
de tensões relativas ao escoamento dos perfis metálicos, demostrando, portanto, a ocorrência de plastificação.
A Figura 20 mostra um detalhe da modelagem da ponte, desconsiderando partes dos elementos estruturais
com danos.

Figura 20 – Modelagem da estrutura com dano.
Considerando-se a combinação “Quase-Permanente”, obteve-se o valor de deslocamento vertical igual a
202cm.
Considerando-se apenas a carga móvel, obteve-se o deslocamento igual a 98 cm, sendo o limite de
deslocamento vertical igual a 12,4 cm, conclui-se que a ponte danificada também não atende ao Estado Limite
de Deslocamento Excessivo.
A Figura 21 apresenta o deslocamento vertical relativo à combinação Quase-Permanente.

Figura 21 – Ponte na posição deslocada, com dano.

Conclusões preliminares
Considerando as informações e dados coletados na vistoria, as avalições e os resultados das análises estruturais
de forma simplificada, foi possível constatar e concluir que:
- A ponte apresenta sérios danos que diminuíram sua capacidade resistente.
- O excesso de carga em função da passagem de um veículo fora do padrão permitido e o abalroamento do
caminhão provocou flambagens e plastificações de vários elementos constituintes da treliça.
- Um dos montantes da treliça apesenta ruptura, provocada por corrosão e excesso de carga.
- Ocorrem processos de corrosão avançados nos perfis metálicos e faltas de parafusos em alguns dos nós da
treliça.
- O tabuleiro apresenta rachaduras e trincas, provocados pela falta de manutenção.
Apurou-se que a ponte, nas condições atuais em que se encontra, NÃO SUPORTA o tráfego de veículo padrão
tipo classe 12, porém, a utilização da ponte poderá ser realizada com algumas restrições, respeitando
parâmetros e condições adequadas de tráfego e limites específicas de cargas, ou seja, será necessária a
diminuição da carga móvel, para que a ponte possa ser usada.
A Equipe da FECIV apresenta as seguintes sugestões:
- Carga máxima da ponte deve ser considerada a de veículo com até 20 kN (2 tf), ou seja, veículos de passeio.
- O Tráfego deverá ser restrito à passagem de UM VEÍCULO POR VEZ sobre a ponte.
- Além das barreiras já existentes e do controle de tráfego local, deverá ser implantado um sistema especial de
sinalização com sinais semafóricos e um controle rigoroso de fiscalização para a limitação do tráfego dos
veículos.
Ressalta-se a importância e a necessidade da realização dos seguintes procedimentos complementares:
- Análise estrutural das condições da superestrutura da ponte considerando os efeitos das não linearidades
físicas geométricas e vibração;
- Levantamento cadastral detalhado de todos os elementos construtivos da ponte e apontamento de anomalias
e ou patologias porventura existentes, referentes a vícios e defeitos construtivos;
- Verificação das condições atuais dos elementos construtivos constituintes.
- Análise planialtimétrica do tabuleiro da ponte.
- Realização de ensaios necessários à investigação e ao fornecimento de subsídios técnicos para as análises e
as conclusões da estabilidade da ponte como: ensaio de tração direta; ensaio de liquido penetrante, ensaios de
vibração, entre outros.
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