
                                                                   

________________________________ 
   

  
1 

 

 

ANÁLISE DE ELEMENTOS FINITOS PARA REFORÇOS ESTRUTURAIS METÁLICOS EM 

PONTES FERROVIÁRIAS DE CONCRETO ARMADO * 

Carlos Alberto Medeiros1 
1 Prof. M. Sc., Departamento de Engenharia, Universidade de Mogi das Cruzes, carlosmedeiros@umc.br 

 
Resumo 
 
Os operadores de logística pretendem aumentar o escoamento de minério de ferro através da 
malha ferroviária de São Paulo de forma a cumprir prazos e volumes de escoamento de 
produtos para exportação. Diversas pontes da malha ferroviária de São Paulo foram projetadas 
para atender o trem-tipo TB-20. Logo, para atender a essa nova condição de carga o trem-tipo 
deve ser modificado para o TB-360. Como a nova condição de carga é superior a condição 
atual, novas pontes devem ser projetadas e construídas ou deve-se buscar reforçar as pontes 
existentes. Outra exigência a ser respeitada é que devido ao fluxo continuo de escoamento ao 
longo dessa malha ferroviária, grandes períodos de interrupção na operação da via não são 
permitidos. O presente trabalho mostra uma análise de elementos finitos desenvolvida para 
validar uma proposta de reforço estrutural em perfil “I” a ser adotada em uma ponte 
ferroviária de concreto armado com seção caixão, projetada originalmente para o trem-tipo 
TB-20, de forma a garantir a futura utilização da ponte para o trem-tipo TB-360 e que a 
execução dos reforços estruturais não cause grandes impactos de interrupção na operação da 
via ferroviária. 
 
Palavras-chave: Pontes Ferroviárias; Reforços Estruturais; Elementos Finitos; Trem-tipo. 
 
 

FINITE ELEMENT ANALYSIS FOR STRUCTURAL STEEL REINFORCEMENTS IN CONCRETE 

RAILWAY BRIDGES 

Abstract 
 
Brazilian logistics operators intend to increase the transport of iron ore in the São Paulo 
railway mesh in order to meet deadlines and volume of goods requirements. The existing 
bridges along the São Paulo railway mesh were originally designed for moving load TB-20 
(Based on old standard ABNT NB 7:43) and to meet the new load configuration, the moving 
load should be modified for the TB-360. Due to the new load configuration is higher than 
current one, new bridge should be designed and constructed or it should be seek to 
strengthen the existing bridge. Another requirement to be met is that the run-off of goods 
along this railway mesh must be preserved, i.e., it is not allowed long periods of interruption in 
the operation of the railway track. A finite element analysis is presented for a railway concrete 
bridge that will be strengthened to ensure the future use of the moving load TB-360 and that 
during the execution of bridge´s structural steel reinforcements does not impact the operation 
of the railway track. 
 
Keywords: Railway bridges; Structural Steel Reinforcements; Finite Elements; Moving load. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os operadores de logística no Brasil pretendem aumentar o escoamento de minério de 

ferro através da malha ferroviária existente de São Paulo e velocidades de operação em via de 

forma a cumprir prazos e volumes de escoamento de produtos para exportação.  

No dimensionamento estrutural de uma ponte quando se considera uma malha ferroviária 

destinada a escoamento de minérios, o trem-tipo a ser adotado em projeto é o TB-360 [3]. 

Contudo, as diversas pontes existentes ao longo da malha ferroviária de São Paulo foram 

projetadas originalmente para atender o trem-tipo TB-20 (antiga ABNT NB 7:43). Assim, para 

atender a essa nova configuração de carga, novas pontes devem ser projetadas e construídas 

ou deve-se buscar reforçar as pontes existentes. 

Outra condição a ser respeitada é que o fluxo de escoamento de produtos ao longo da 

malha ferroviária deve ser preservado, ou seja, não são permitidos grandes períodos de 

interrupção na operação da via. Portanto, caso se decida em reforçar as estruturas das pontes 

existentes, a execução de reforços estruturais deve ser planejada e realizada de maneira a não 

causar impactos na operação da via ferroviária. 

A Figura 1 ilustra uma composição ferroviária transportando minério de ferro e cruzando 

uma ponte metálica. 

 

Figura 1 – Composição ferroviária transportando minério de ferro e cruzando uma ponte. 

Para o presente trabalho foi considerada a possibilidade de se reforçar a estrutura de uma 

Obra de Arte Especial (OAE) existente. Os reforços estruturais propostos consistem em três 

vigas metálicas em perfis “I”, chumbadas no interior da seção caixão da Superestrutura, e no 

engrossamento de corpo de pilar central de concreto armado da Mesoestrutura. 
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Para avaliar se a nova concepção estrutural de OAE reforçada atende aos dois requisitos 

de projeto mencionados anteriormente, foi feito um estudo comparativo de resultados de 

tensão de von Mises por meio de analises de elementos finitos para três situações de estrutura 

de OAE e condição de trem-tipo. As situações de estrutura de OAE analisadas foram: (1) 

Estrutura de OAE atual e com operação do trem-tipo TB-20; (2) Estrutura de OAE em fase de 

execução de reforços e com operação de via com o trem-tipo TB-20; e (3) Estrutura de OAE 

reforçada para utilização do trem-tipo TB-360. 

Para validação dos reforços estruturais propostos para a OAE aqui estudada, foi verificado 

se os resultados de tensão de von Mises observados para as situações de estruturas de OAE (2) 

e (3) são inferiores aos obtidos para a situação de OAE (1). 

Análises preliminares também foram realizadas para verificação de resistência ao 

escoamento, a fadiga e de flambagem para os reforços estruturais metálicos propostos bem 

como para a determinação da máxima carga de compressão atuante nas estruturas de 

cimbramento. 

 

2 DESCRIÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL 

A Obra de Arte Especial estudada em questão possui uma superestrutura em laje caixão 

em concreto armado e com dois tramos de 10m, sendo cada tramo apoiado em um encontro 

com alas e engastado num pilar interno. 

Conforme a Figura 2, a Superestrutura da OAE existente e projetada para o trem-tipo  

TB-20 consiste de uma seção caixão de concreto com fck 25 MPa, composta de uma laje 

superior de 20 cm, de uma laje inferior de 15 cm e duas vigas longitudinais laterais de 40 cm 

de espessura. A altura do caixão é de 70 cm. Nela está disposta uma camada de 

aproximadamente 30 cm de espessura de lastro, sobre a qual estão dispostos os dormentes 

que fixam os trilhos. 

 

Figura 2 – Seção Transversal do tabuleiro. 
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Figura 3 apresenta uma vista lateral da Superestrutura e Mesoestrutura da OAE. 

 

Figura 3 – Vista lateral da OAE. 

 
3 REFORÇOS ESTRUTURAIS PROPOSTOS 

Os reforços estruturais adotados na OAE de forma a garantir a futura utilização do trem-

tipo TB-360 foram perfis especiais “I” metálicos para a Superestrutura e de engrossamento do 

corpo de pilares em concreto armado para a Mesoestrutura, como ilustrado na Figura 4. 

           

Figura 4 – Reforços propostos para a estrutura da OAE para utilização do TB-360. 

No caso do reforço estrutural de perfil especial “I” metálico, este foi confeccionado por 

chapas soldadas de material ASTM A-36 de espessura de 25,4mm e chumbados por conectores 

nas lajes do interior da seção caixão, como ilustrados na Figura 4. 
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4 AÇÕES CONSIDERADAS 

As seguintes ações foram consideradas nas análises estruturais da OAE: 

 Ações permanentes devido ao peso próprio das estruturas de concreto, enchimentos 

com lastro, dormentes de concreto, trilhos e reforços de perfil “I” metálico. 

 

 Ações variáveis para a Superestrutura: 

 Trem tipo ferroviário de classe TB-20 (antiga ABNT NB 7:43) para a situação 
existente de OAE, ilustrado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Disposição de cargas do TB-20. 

 Trem tipo ferroviário de classe TB-360 [3] para a situação projetada da OAE e que 
trata de um trem tipo com cargas pontuais, representando à locomotiva e cargas 
distribuídas variáveis como os vagões carregados e descarregados, conforme 
ilustrado na Figura 6. 

 

 

Figura 6 – Disposição de cargas do TB-360. 

Para as ações variáveis foi adotado o coeficiente de impacto, calculado de acordo com a 
seguinte equação [4]: 

               √             

Onde:     Comprimento, em metros do vão teórico do elemento carregado. 

Para o vão de 9,85m, o coeficiente de impacto vertical fica          
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5 ETAPAS EXECUTIVAS 

A OAE foi analisada para três situações de estrutura de ponte e com condição de trem-

tipo, conforme descritas na Figura 7. 

 

 

 

 

Situação (1): Estrutura atual da OAE com operação do TB-20. 

       

 

 

Situação (2): Execução de reforços na OAE com operação do TB-20. 

Figura 7 – Situações de estrutura de OAE e respectiva condição de trem-tipo. 
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Situação (3): Estrutura da OAE reforçada para operação com o TB-360. 

Figura 7 – Continuação. 

A situação (2) mostrada na Figura 7 representa a condição mais desfavorável da estrutura 

da OAE na fase de execução de reforços. Observa-se que nessa fase, a laje inferior da seção 

caixão da ponte é removida e também são propostos escoramentos que também 

desempenham a função de resistir à ação das cargas móveis provenientes da operação da via 

com o trem-tipo TB-20. 
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6 MODELAGEM E ANÁLISE DE ELEMENTOS FINITOS 

Modelos tridimensionais de elementos finitos foram desenvolvidos usando o software 

ANSYS [7] para avaliação da estrutura da ponte em relação às etapas executivas definidas no  

item 5. 

A estrutura da ponte em concreto armado e os reforços propostos em perfil “I” metálicos 

foram modelados com elementos finitos de casca SHELL181. Na modelagem do cimbramento 

foi adotado o elemento de viga BEAM188. Os trilhos foram modelados por elementos de 

barras fictícias com a finalidade de aplicação de carregamentos. 

As condições de contorno e carregamentos adotados para os modelos de elementos 

finitos são resumidos a seguir: 

 A interação solo-estrutura foi representada por restringir todas as translações para a 

região da infraestrutura da OAE e dos apoios do cimbramento. 

 

 As ações permanentes devido ao peso próprio das estruturas foram representadas nos 

modelos de elementos finitos por meio de cargas gravitacionais. No caso do peso 

próprio dos trilhos foram aplicadas cargas por unidade de comprimento. 

 

 Ações variáveis provenientes dos trens-tipo (TB-20 e TB-360) foram simuladas por 

meio de cargas concentradas e cargas uniformemente distribuídas e aplicadas nos 

elementos de barras fictícias que representavam os trilhos. 

 

A disposição da carga móvel considerada para as análises dos modelos de elementos 

finitos representa a condição mais desfavorável do trem-tipo para a superestrutura da 

OAE e foi estabelecida por meio de análise de linhas de influencia. 

Análises de elementos finitos tipo estática linear foram realizadas para avaliação das 

etapas executivas de estrutura de OAE, conforme estabelecidas no item 5. 

Figura 8 a Figura 11 apresentam vistas e detalhes dos modelos de elementos finitos 

adotados nas análises estruturais da OAE. 
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Figura 8 – Estrutura da OAE existente e com operação do TB-20. 

 

 

             

Figura 9 – Estrutura da OAE em fase de execução de reforços e com operação do TB-20. 
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Figura 10 – Estrutura da OAE projetada para a utilização do TB-360. 

 

  

Figura 11 – Cargas móveis: Disposição do trens-tipos TB-20 e TB-360. 

 
7 ANÁLISES E VERFICAÇÕES ESTRUTURAIS 
 
7.1 COMBINAÇÃO DE VERIFICAÇÃO 

A estrutura da OAE foi verificada para a combinação ultima (ELU) [2], estabelecida 

conforme a expressão abaixo:  

 
Onde: 

 γg – Fator de majoração para ações permanentes. Adotando-se  γg = 1.40; 

 Fgk – Ações permanentes. 

 γq – Fator de majoração para ações variáveis. Adotando-se  γq = 1.40; 

 Fqk – Ação variável. 

𝐅𝐝 = 𝛄𝐠𝐅𝐠𝐤 + 𝛄𝐪𝐅𝐪𝐤 
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7.2 METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO DA OAE PARA AS ETAPAS EXECUTIVAS 

A metodologia de análise e de validação da OAE em relação às etapas executivas 

apresentadas no item 5 foi realizada conforme os seguintes passos: 

1. Coletar resultados de máxima tensão de von Mises para elementos estruturais da 

ponte a partir das análises de elementos finitos.  

2. Realizar uma análise quantitativa e qualitativa dos resultados. 

3. Confirmar se os resultados de máxima tensão de von Mises obtidos para as situações 

(2) e (3) são menores do que os resultados obtidos para a situação (1). 

O objetivo dessa metodologia de validação de OAE era comprovar que o nível de tensão, 

tanto quantitativo quanto qualitativo, obtido para as situações de OAE em fase de execução de 

reforços e de OAE reforçada para a condição de trem-tipo TB-360 é menor do que os 

resultados obtidos para a situação de OAE atual. 

7.3 ANÁLISES ESTRUTURAIS ADICIONAIS 

Outros dois tipos resultados foram analisados, conforme descritos abaixo: 

1. Determinação da máxima força de compressão atuante para a estrutura do 

cimbramento durante a etapa de execução de reforços e com a operação da via com o 

trem-tipo TB-20. Dessa forma, pode-se estimar um valor de máxima carga atuante nas 

estruturas do cimbramento. 

2. Determinação da máxima tensão de von Mises e das tensões principais máximas e 

mínimas atuantes nos reforços estruturais propostos de perfil “I” metálicos quando da 

operação da via com o trem-tipo TB-360. Dessa forma, pode-se fazer uma verificação 

preliminar para os reforços estruturais propostos quanto a sua resistência ao 

escoamento, fadiga e flambagem. 
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8 RESULTADOS 

Tabela 1 lista um resumo de resultados de máxima tensão de von Mises obtidos para 

elementos estruturais da ponte a partir das análises de elementos finitos realizadas para as 

etapas executivas descritas no item 5. 

Tabela 1 – Resultados de máximas tensões de von Mises. 

 

 

Figura 12 a Figura 16 apresentam resultados de tensão de von Mises (tf/m2) obtidos para 

elementos estruturais da ponte a partir das análises de elementos finitos realizadas para as 

etapas executivas descritas no item 5 e resumidos na Tabela 1. 

 

Figura 12 – Estrutura da OAE existente e com operação do TB-20 – Tensões de von Mises. 
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Figura 13 – Estrutura da OAE em fase de execução de reforços e com operação do TB-20 – 
Tensões de von Mises. 

 

 

Figura 14 – Estrutura da OAE projetada para a utilização do TB-360 – Tensões de von 
Mises. 
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Estrutura da OAE existente e com operação do TB-20 

 

     

Estrutura da OAE em fase de execução de reforços e com operação do TB-20 

 

     

Estrutura da OAE projetada para a utilização do TB-360 

 
Figura 15 – Lajes superior e inferior - Tensões de von Mises. 
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Estrutura da OAE existente e com operação do TB-20 

  

Estrutura da OAE em fase de execução de reforços e com operação do TB-20 

  

Estrutura da OAE projetada para a utilização do TB-360 

Figura 16 – Vigas longitudinais e pilar central - Tensões de von Mises. 
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Observa-se que os resultados de tensão de von Mises obtidos para as situações de 

estruturas de OAE (2) e (3) são inferiores aos obtidos para a situação de OAE (1). 

Figura 17 a Figura 19 apresentam resultados de tensões de von Mises (tf/m2) e de tensões 

principais máxima e mínima (tf/m2) obtidas para os reforços estruturais propostos para a 

estrutura da OAE quando da utilização do trem-tipo TB-360. 

 
Figura 17 – Reforços estruturais propostos - Tensão de von Mises. 

 

 
Figura 18 – Reforços estruturais propostos - Tensão principal máxima. 
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Figura 19 – Reforços estruturais propostos - Tensão principal mínima. 

Observa-se que a máxima tensão de von Mises obtida para os reforços estruturais é de  

96MPa, como mostrado na Figura 17, e este resultado de tensão é bem inferior ao limite de 

escoamento de um aço ASTM A36 que é 250MPa. Logo, tem-se uma boa margem de 

segurança quanto ao escoamento para os reforços estruturais quando da operação da via com 

o trem-tipo TB-360. 

Fazendo um calculo simplificado de verificação dos reforços estruturais à falha por fadiga, 

ou seja, adotando-se como tensão admissível de fadiga um valor de tensão de tração igual a 

80% da tensão de escoamento do material, observa-se que os reforços não irão apresentar 

falha por fadiga, pois o valor máximo de tensão de tração atuante nos reforços é de 73MPa  

(7246.65 tf/m2), conforme mostrado na Figura 18 para as tensões principais máximas na 

combinação de ELU. 

Também se pode comprovar que os reforços estruturais têm uma boa capacidade 

resistente quanto à falha por flambagem, pois o valor máximo de tensão de compressão 

atuante nos reforços é de 109MPa (-10850.7 tf/m2), conforme mostrado na Figura 19 para as 

tensões principais mínimas e na combinação de ELU, e que por meio de uma verificação 

preliminar para os critérios da norma NBR 8800 [1], esse valor de tensão atuante fica abaixo do 

valor admissível de falha por flambagem. Outro ponto a ressaltar é que os reforços estruturais 

propostos são peças com seção robusta e de espessuras de 25.4 mm para mesas e alma. 
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A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta resultados de forças de 

compressão atuantes nas estruturas do cimbramento e referentes à etapa de execução de 

reforços e com operação de via com o trem-tipo TB-20. 

 
 

 
Figura 20 – Forças de compressão atuantes (tf) nos cimbramentos. 
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Observa-se que a máxima força de compressão atuante nos escoramentos localizados na 

parte central da seção caixão é de 15 tf, enquanto que para os escoramentos posicionados na 

parte lateral do caixão, a máxima força de compressão é de 5 tf. 

 

9 CONCLUSÃO 

Análises de elementos finitos para três situações de estrutura de OAE e com consideração 

de trens-tipos ferroviários distintos foram desenvolvidas para validar uma proposta de reforço 

estrutural para garantir o uso da OAE em fase de execução de reforços e sem interrupção de 

operação de via ferroviária e para a futura configuração de carga do trem-tipo TB-360. 

Foi comprovado que os resultados de tensão de von Mises para elementos estruturais das 

situações de estrutura de OAE referentes a fase de execução de reforços e com operação de 

via com o trem-tipo TB-20 e de estrutura de OAE reforçada para futura operação com o trem-

tipo TB-360 apresentam resultados de tensões inferiores ao da situação atual de OAE. 

Verificações preliminares foram realizadas com o objetivo de comprovar se os reforços 

estruturais propostos de perfil “I” metálico teriam resistências ao escoamento, à fadiga e a 

flambagem para a futura configuração de carga do trem-tipo TB-360. Foi constatado que os 

valores de tensões de von Mises e de tensões principais máximas e mínimas atuantes nos 

reforços e obtidos para a combinação última (ELU) ficam abaixo de valores admissíveis 

estimados para cada modo de falha estudado. 

Também foi realizado um estudo com o intuito de se obter uma estimativa de máxima 

carga de compressão atuante nas estruturas do cimbramento da OAE durante a fase de 

execução de reforços. A partir desse estudo, obteve-se uma carga máxima de compressão de 

15 tf para os escoramentos localizados na parte central do caixão da ponte, enquanto que para 

os escoramentos na parte lateral, o valor máximo foi de 5 tf. 

Dessa forma, conclui-se que os reforços estruturais propostos para a OAE aqui estudada 

atendem aos requisitos de fase de execução de reforços e sem causar impactos de interrupção 

de operação de via quando do uso do trem-tipo TB-20 bem como a futura configuração de 

carga de trem-tipo TB-360. 
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