
Foram instalados sensores de deformação, de deslocamento e de vibração para realização 
do monitoramento da Ponte Rodo Ferroviária sobre o rio Tocantins na cidade de Marabá 
– PA, visando à obtenção de dados para o cálculo dos fatores de amplificação dinâmica a
ser utilizado no projeto de verificação e eventual reforço da estrutura.  

A passagem do trem na ponte causa tensões na estrutura que podem ser calculadas a 
partir do conhecimento das deformações em pontos previamente definidos. E a partir do 
cálculo do momento de inércia da seção, calculamos os momentos e as cargas distribuídas 
que causaram essas deformações. Para a questão de frenagem, o principal motivo do 
monitoramento é a determinação da tensão que será transmitida para as ancoragens 
mecânicas instaladas nos pontos de ancoragem da estrutura da ponte. 

Foto 1 - Ponte Rodoferroviária sobre o rio Tocantins na cidade de Marabá, no Pará 



Foto 2 - A ponte Rodoferroviária possui largura total de 19,40m e extensão total de 2310m

Foto 3 - Detalhe do eixo central da Ponte 



Foto 4 - Vista do pilar e análise da estrutura 



Foto 5 - Estrutura metálica sendo lixada para receber o sensor de deformação “strain gage” 

Foto 6 - Depois de retirada as impurezas com auxílio de um solvente e acetona PA o local 
está pronto para receber o sensor de deformação “strain gage”

(Detalhe do sensor colado a estrutura)



Foto 7 - Sensor instalado na estrutura metálica 

Foto 8 - O sensor protegido e devidamente identificado 



Foto 9 - Foram instalados sensores de vibração "acelerômetros" na laje de concreto para medir 
as vibrações da Ponte no momento da passagem e da frenagem do trem 

Foto 10 - Detalhe do acelerômetro instalado, protegido e identificado 



Foto 11 - Os sensores de deslocamento “deflectômetros” foram colocados na direção horizontal, para 
medir o deslocamento na junta causado pela passagem e frenagem do trem 

Foto 12 - Deflectômetro instalado e identificado 



Foto 13 - Sistema de aquisição de dados multi-canal e notebook para o monitoramento em 
tempo real

Foto 14 - Área de controle dentro da ponte 



Foto 15 - Passagem do trem carregado 

Foto 16 - Detalhe da passagem do trem na ferrovia e do caminhão no sentido contrário na 
rodovia 




