
As estruturas em concreto protendido da Ponte de Acesso ao Cais do Terminal de Granéis Sólidos 1 
(TGS1) do Porto de Aratu, são compostas de 8 vãos isostáticos, separados por juntas de dilatação.  
Cada vão é composto por 4 vigas premoldadas protendidas. Havia sinais nas superfícies indicando 
a instalação de processo corrosivo nas armaduras, devido ao ambiente agressivo. Em algumas 
regiões das lajes, onde a deterioração foi mais acentuada, estas romperam sob as cargas dos 
veículos. Chapas metálicas foram dispostas para servir de paliativo, permitindo-se o acesso de 
veículos leves, até que uma solução definitiva seja adotada. 

As vigas foram submetidas a testes de carga, monitorados em tempo real através da extensometria, 
de forma a mensurar experimentalmente a capacidade portante atual das vigas principais. As cargas 
foram incrementadas gradativamente evitando-se possíveis danos nas estruturas. 

O objetivo principal do monitoramento foi estabelecer o percentual de mobilização das 
deformações/tensões/forças/momentos nas seções mais solicitadas a meio vão das vigas de todos os 
vãos, para as cargas aplicadas.  

Foto 1 – Terminal de Granéis Sólidos I, Porto de Aratu



Foto 2 – Detalhe do 1° vão com 25 metros 

Foto 3 – Vista lateral da corrosão nos estribos 



Foto 4 – Vista inferior da mesa com fissuras causadas pela corrosão 

Foto 5 – Vista inferior da laje desgastada 



Foto 6 – Chapas metálicas sobre as regiões críticas 

Foto 7 – Sensores de deformação “strain gages” colados na armadura da mesa superior 



Foto 8 - Sensor devidamente protegido 

Foto 9 – Sistema de aquisição de dados e notebook monitorando as passagens das caçambas-teste em tempo real 



Fig. 1 - Deformações nas armaduras passivas das mesas superiores, nas Vigas VD, VC e VB com a passagem da caçamba teste 
com carga de 39tf 

Foto 10 – Caçamba teste passando no meio de um dos vãos monitorados 



Foto 11 – Vista do TGS I, do Guindaste e dos Navios descarregando 

Foto 12 – Vista Geral do TGS I no Porto de Aratu, Bahia 




