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RESUMO  

O trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação tem como desígnio o estudo da reabilitação de uma 

ponte centenária, em que o modelo numérico é calibrado pela monitorização estrutural. 

Neste sentido, primeiramente é feito um enquadramento teórico, em que são contextualizadas as pontes 

metálicas antigas, os problemas que apresentam e as metodologias a aplicar para a recuperação dessas 

pontes. 

Depois é abordado a monitorização estrutural, onde é apresentado os fundamentos da monitorização e 

os sistemas de monitorização. Dentro desses sistemas de monitorização é abordado os acelerómetros 

por serem os mais comuns, e o radar interferométrico por ser o sistema de monitorização aplicado à 

ponte de Pedorido. 

Dado que o estudo de reabilitação consiste na aplicação do pré-esforço exterior, como medida de re-

forço, esse sistema é alvo de um estudo pormenorizado. Nesse estudo é feito a discrição completa do 

pré-esforço exterior, abarcando os materiais a aplicar, o traçado de cabo, os sistemas de ancoragens.  

 Finalmente é descrito o caso de estudo que é a ponte de Pedorido. Nesta descrição é apresentada a 

caracterização geométrica e mecânica da ponte, a inspeção, a modelação, os resultados de monitoriza-

ção, a calibração do modelo numérico e o estudo do reforço com pré-esforço exterior. Neste estudo 

primeiramente é feita o calculo estrutural, depois de quantificada as ações e inseridas no modelo de 

calculo automático. Após isso, é calculada a estrutura, onde é determinada os esforços instalados nos 

elementos. Terminado a analise estrutural, faz-se a verificação da segurança de acordo com as exigên-

cias regulamentares que também são apresentadas nessa dissertação. Por fim tendo os resultados desta 

verificação da segurança, faz-se a apresentação do reforço estrutural da ponte com aplicação de pré-

esforço externo.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Reforço Estrutural, Pontes Metálicas, Ponte de Pedorido, Monitorização, Pré-

esforço Exterior. 
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ABSTRACT  

The work developed within the scope of this dissertation is designed to study the rehabilitation of a 

century-old bridge, in which the numerical model is calibrated by structural monitoring. 

In this sense, a theoretical framework is first made, in which the old steel bridges, the problems they 

present and the methodologies to be applied for the recovery of these bridges are contextualized. 

Structural monitoring is then discussed, where the fundamentals of monitoring and monitoring systems 

are presented. Within these monitoring systems the accelerometers are the most common, and the inter-

ferometric radar is the monitoring system applied to the Pedorido bridge. 

Since this rehabilitation study consists of the application of external pre-stress, as a means of structural 

reinforcement, this system is the subject of a detailed study. In this study the complete description of the 

external pre-stress is made, covering the materials to be applied, the cable tracing, the anchoring sys-

tems. Since the anchorage systems are fundamental parts, for a good operation of the external prestress-

ing system it is also the addressed with of some detail. 

 Finally, the case study that of the Pedorido bridge is described. This description presents the geometric 

and mechanical characterization of the bridge, the inspection, the modeling, the monitoring results, the 

calibration of the numerical model and the study of reinforcement with external prestressing. In this 

study, the structural calculation is performed first, after quantifying the actions and inserted in the auto-

matic calculation model. After that, the structure is calculated, where the stresses on the elements are 

determined. Once the structural calculation is made, the safety check is carried out in accordance with 

the regulatory requirements that are also presented in this disclaimer. Finally having the results of this 

safety check, the presentation of the structural reinforcement of the bridge with the application of exter-

nal pre-stress is made. 

KEYWORDS: Structural Reinforcement, Steel Bridges, Pedorido Bridge, Monitoring, External Pre-

stressing. 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Grande parte das pontes metálicas que ainda existem são fruto da grande revolução industrial que a 

humanidade conheceu no seculo XVIII. Foi precisamente nas finais do seculo XIX e início do século 

XX que se desencadeou a construção de muitas pontes metálicas. Apesar de muitas dessas estruturas já 

não se encontrarem dentro do período da vida útil para que foram construídas, ainda muitas delas se 

apresentam em boas condições para se manterem em serviço. 

Porem, dado a idade das mesmas é comum que essas estruturas tenham algum tipo de deterioração como 

por exemplo a corrosão dos elementos metálicos. Também face a crescente exigência a nível de 

solicitações, muitas dessas estruturas já não apresentam uma capacidade resistente para responder, 

responder positivamente quando são solicitadas. Tendo presente estes factos, urge dotar estas estruturas 

de condições que lhes permitem responder de forma adequada quando são solicitadas. Estas condições 

passam pelos trabalhos de reabilitação. 

A crise económica e financeira que abalou muitos países limitou os recursos para novos investimentos 

em infraestruturas de transporte e não só. Com efeito, a importância de inspeção, manutenção e avalia-

ção das estruturas existentes é cada vez maior. Importa referir que atualmente, é amplamente aceite que 

em vez de construções novas de grandes estruturas, o reforço, a reparação e a manutenção de estruturas 

já existentes, tornam a âncora da engenharia civil no geral e na engenharia de pontes em particular.  

Os sistemas de monitorização constituem ferramentas imprescindíveis para a avaliação do comporta-

mento estrutural, e para calibração do modelo numérico. Uma avaliação de estrutura completa exige 

instrumentos numéricos e experimentais. A implementação desses instrumentos visa obter dados 

técnicos que permitam uma analise mais realista. A informação obtida a partir desses ensaios 

experimentais constitui a base de um modelo numérico refinado e calibrado das condições reais da 

estrutura. Assim a aplicação deste modelo permite o diagnostico estrutural e a avaliação prática do 

desempenho e integridade estrutural. 

Dado, ao que foi exposto existem atualmente varias técnicas experimentais que tem como desígnio a 

avaliação estrutural. De todos as técnicas de experimentais, as mais comuns são registos vibráteis através 

de acelerómetros. Todavia, dado as algumas limitações dos mesmos, tem surgido outros sistemas 

nomeadamente os sistemas de radar interferométrico. Estes sistemas comparativamente com os 

acelerómetros são recentes e têm a grande potencialidade de monitorizar a estrutura sem que haja 

contacto direto com ela. 

Tendo o modelo numérico devidamente calibrado através dos ensaios experimentais, a fase seguinte é a 

adoção de um sistema de reabilitação que por um lado seja economicamente sustentável e por outro lado 
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garanta todas as condições de segurança a estrutura. A adoção de um sistema de reabilitação depende 

de muitos fatores, um deles é próprio estado em que se encontra a estrutura.  

Atualmente existem muitas técnicas de reforço de estruturas. Destaca-se a aplicação do pré-esforço ex-

terno em pontes metálicas que se encontram globalmente deteriorada, dado que esta técnica é capaz de 

fazer um casamento perfeito entre a parte económica e a parte da segurança estrutural quando se está 

perante uma intervenção para reabilitação. 

 

1.2 OBJETIVOS  

Na sequência da nota introdutória, este trabalho tem como principal objetivo a reabilitação de uma ponte 

centenária. Para alcançar esse objetivo foi necessário realizar as seguintes tarefas: 

 Estudo das pontes metálicas antigas com foco nos problemas correntes e nas metodologias mais 

comuns para solucionar esses problemas. 

 Estudo da monitorização com recurso a radar interferométrico a fim de calibrar o modelo numé-

rico de modo a permitir ter o retrato real da estrutura. 

 Estudos das várias técnicas do reforço estrutural, dando uma atenção especial a aplicação do pré-

esforço exterior. 

 Aplicação dos conhecimentos acima descrito para o caso de estudo (Ponte de Pedorido) 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Para o cumprimento do objetivo proposto, este trabalho divide-se para além da introdução e das consi-

derações finais, em seis capítulos principais, três dos quais de índole genérica e os restantes dedicados 

à ponte centenária de Pedorido. 

O capítulo 2 visa fazer uma síntese dos principais problemas (corrosão, problemas nas ligações, proble-

mas nos aparelhos de apoio) associados às pontes metálicas antigas, começando por fazer uma caracte-

rização genérica dos sistemas estruturais mais comuns. São apresentados assim algumas soluções para 

mitigar esses problemas. 

O capítulo 3 incide no estudo da ponte centenária de Pedorido, onde será feito um enquadramento histó-

rico, a caracterização geométrica e mecânica da ponte. Ainda nesse capitulo será apresentado o modelo 

numérico dessa ponte e o resultado da inspeção que foi feita. 

O capítulo 4 dedica-se ao processo de monitorização de uma forma genérica e à monitorização da ponte 

de Pedorido em concreto. Primeiramente será apresentado os fundamentos da monitorização e será feita 

a caracterização de dois sistemas de monitorização, os acelerómetros e o radar interferométrico. Ainda 

nesse capitulo será apresentado os resultados obtidos da monitorização da ponte de Pedorido e será feita 

a calibração do modelo numérico. 

O capítulo 5 foca-se na apresentação das principais disposições regulamentares usadas para a 

quantificação das ações e para a verificação da segurança da ponte. 

O capítulo 6 pretende estudar o pré-esforço exterior como medida de reforço estrutural e será feita uma 

discrição completa desta técnica. 

O capítulo 7 tem como objetivo a apresentação de uma proposta de intervenção (reforço com pré-esforço 

exterior) na ponte de Pedorido. 
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2 
AS PONTES METALICAS ANTIGAS 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

A revolução industrial foi sem dúvida um grande marco da historia da humanidade. Foi nesta época que 

houve um grande desenvolvimento tecnológico. A indústria de ferro fundido constitui a principal marca 

desse desenvolvimento. 

Se por um lado antes desta grande revolução, para o homem ultrapassar as barreiras naturais imposta 

pela natureza usava meios poucos aperfeiçoados, por outro lado com a revolução industrial o homem 

aperfeiçoou a técnica ao ponto de construir a primeira ponte metálica. 

Refira-se a ponte de Coolbrookdole (Fig. 2.1), construída em 1779, sobre o rio que tem o mesmo nome. 

A ponte foi construída em ferro fundido, e tinha um sistema estrutural em arco. A razão desse sistema 

estrutural residia no facto desse material assim com a pedra, possuir uma fraca resistência a tração, sendo 

assim o sistema em arco era o mais ideal, tanto é que permitia que o material funcionasse apenas à 

compressão.  

 

 

Fig. 2.1-A ponte de Coolbrookdole 
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A aplicação do ferro fundido na construção de ponte foi muito bem-sucedida, o que levou à construção 

de mais de trinta obras num período relativamente curto na Inglaterra. Refira-se que mesmo passando 

mais de 200 anos muitas dessas obras ainda existem, porém, apenas uma minoria se encontra em serviço. 

A indústria do ferro, à medida que o tempo foi passando conheceu novos avanços. Desses avanços 

realça-se a laminagem do ferro, com a descoberta do martelo pilão a vapor em meados do seculo XIX, 

o que permitiu a substituição do ferro fundido por aço com um teor em carbono relativamente baixo. 

Este novo avanço constituiu uma nova era na construção de pontes. Isto porque, a possibilidade de 

produção industrial do ferro laminado, impulsionou as construtoras a projetar pontes de elementos em 

chapas. Todavia, esse novo elemento era mais caro, porém ressaltava muitas vantagens com destaque 

para uma boa resistência a tração e uma elevada ductilidade. 

A ponte La Passerelle projetada por Eiffel, constitui um exemplo da primeira aplicação de chapas na 

construção de pontes. Esta ponte tinha um sistema estrutural de modelo de vigas (vigas de alma rota) de 

altura constante, em que pela sua simplicidade trouxe muitas vantagens em termos de processo constru-

tivo e de economia do material. Nesta sequência apareceu outros modelos estruturais tais como vigas 

tubulares, os grandes arcos bow-string, ponte catiliver, etc. 

 

 

Fig. 2.2 A ponte de La Passerelle 

Um outro grande avanço foi a introdução da soldadura como alternativa ao meio de ligação predomi-

nante que era a rebitagem, e isto potenciou o aparecimento de uma nova seção transversal, e mais tarde 

vigas de alma cheia. 

A construção das linhas de caminho de ferro, sustentou um grande incremento no surgimento das pontes 

metálicas em Portugal. Cronologicamente, foi em 1852 que o país entrou em contacto com os mais 

recentes desenvolvimentos tecnológicos na área das pontes e foi nesta mesma altura que foi criado o 

ministério das obras públicas, comércio e indústria. 

Hoje passado muitas décadas, muitas dessas obras devidas aos inúmeros fatores de degradação carecem 

de intervenção. Alem dos fatores de degradação também muitas dessas obras já não respondem adequa-

damente a novas solicitações, isto porque com o tempo houve claramente um grande aumento de tráfigo. 
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O enfraquecimento estrutural e alguns defeitos localizados fazem com que as estruturas não estejam em 

conformidade com os regulamentos vigentes. Mesmo em termos regulamentares hoje há claramente 

uma maior exigência, no que concerne à quantificação das ações. Refira-se que atualmente há um con-

junto de diretrizes que permitem a caracterização completa de muitas ações, como ação do vento, que 

antes não era tida em consideração, por não haver forma de a quantificar. 

As motivações que levam a aferir o estado da conservação de uma ponte, são por um lado a ocorrência 

de uma rotura súbita local ou global, e por outro lado quando são patentes deficiências localizadas como 

a fendilhação, a corrosão, a deformação excessiva, a deterioração prematura dos materiais e o envelheci-

mento, que a impedem de satisfazer na plenitude os requisitos para que foi construída.  

Há um grande número de pontes com mais de 100 anos que permitem por em evidência a durabilidade 

dessa estrutura. contudo a durabilidade para qualquer estrutura tem um preço. Para tornar uma estrutura 

durável, a manutenção periódica através de pinturas, trabalhos de inspeção, trabalhos de reparação 

reabilitação e obras de reforço, é imprescindível. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DOS VÁRIOS SISTEMAS ESTRUTURAIS 

2.2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O espetro das pontes metálicas é bastante extenso, isto porque este representa a maior família de estru-

turas existentes. As pontes metálicas acompanharam todo o desenvolvimento das indústrias ferroviárias, 

desde inicio até os dias de hoje. Por conseguinte, esta família de estruturas inclui variadíssimos tipos de 

pontes, geometrias, processos construtivos e matérias de propriedades distintas.  

Assim as soluções estruturais das pontes metálicas resumem-se nas seguintes[1]: 

 Pontes em vigas: os esforços (momento fletor e esforço transverso) entre os apitos verticais são 

os principais esforços observados. Este tipo de pontes, pode ser ainda dividida em pontes com 

tramos simplesmente apoiados, tramos contínuos ou vigas cantiléver;  

 Pontes em Pórtico: neste tipo de estruturas as vigas longitudinais são rigidamente ligadas aos 

elementos, verticais ou inclinados, de apoio, havendo transmissão de momentos nos nós. Além 

dos esforços transversais, pode desenvolver-se algum esforço axial; 

 Pontes em Arco: as cargas são transmitidas às fundações, por compressão axial, através do arco, 

o elemento estrutural principal. A reação horizontal nas extremidades é garantida ou pela fun-

dação ou por tirantes ao longo do comprimento total do vão. No último caso, a estrutura é vul-

garmente chamada de Bow-String; 

 Pontes Suspensas: o tabuleiro da ponte é suspenso em cabos esticados ao longo dos bordos da 

ponte e ancorados ao terreno nas extremidades da ponte. Estes cabos passam por torres erguidas 

próximo das extremidades da estrutura; 

 Etc. 

 

 

2.2.2 TIPOS DE SECÇÕES TRANSVERSAIS 

A técnica de laminagem utilizada na altura é que ditava os sistemas estruturais das pontes construídas 

entre os finais do seculo XIX e inicio de seculo XX. Naquela altura só era possível a obtenção de chapas, 

cuja espessura era, em geral, de 9mm, e de cantoneiras obtidas através da dobragem das chapas. 

Assim, decorrente desta limitação e do facto de, como se disse, não ser ainda possível efetuar ligações 

soldadas, as secções transversais dos elementos estruturais resultavam da junção de chapas e cantoneiras 
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ligadas através de rebites. Como se pode ver na Fig.2.3, a combinação destes elementos possibilitava a 

obtenção de perfis das mais variadíssimas formas, adequadas aos diversos sistemas estruturais 

 

Fig. 2.3-Tipos de seções compostas rebitadas[2] 

 

2.2.3 PONTES EM ARCO 

As pontes metálicas em arco foram as primeiras pontes metálicas, podendo ser classificadas em dois 

tipos: arcos compactos e arcos treliçados. Os arcos compactos eram normalmente em ferro fundido, 

material com baixas resistências à tração. Com o surgimento de novos materiais, como o ferro pudelado, 

com melhores características mecânicas, começaram a surgir os vários tipos de pontes em arco treliçado. 

Em Portugal as pontes deste tipo são uma minoria, sendo apenas de referir a Ponte de D. Maria Pia, 

construída em 1877 e a Ponte Luiz I, construída em 1886.  

Ao nível estrutural estas pontes apresentam um arco formado por um caixão em treliça (constituído por 

quatro cordas ligadas entre si por treliças de contraventamento). O tabuleiro é, em geral, assente numa 

viga treliçada, cujas cordas são constituídas por chapas rebitadas, que pode apresentar apoios intermé-

dios, materializados sob a forma de pilares apoiados no próprio arco. 

 

 

Fig. 2.4-Ponte D. Luís I 

 

Como os arcos são sujeitos a esforços de compressão elevados apresentam secções transversais muito 

mais robustas do que os restantes elementos da ponte, tanto nas cordas, como nos elementos de contra-

ventamento. Acompanhando a distribuição dos esforços de compressão, estes arcos são normalmente 

de secção variável. 
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2.2.4 PONTES EM VIGAS TRELIÇADAS 

Na Europa a grande maioria das pontes metálicas tem este sistema estrutural. Este facto justifica-se pela 

razão desse sistema ter um processo construtivo bastante simples, e também por permitir uma otimiza-

ção do material. 

Os vãos para este tipo de estruturas situam-se habitualmente entre os 40m a 70m. No caso de se tratar 

de uma estrutura com vários vãos, nos quais existe normalmente continuidade sobre os pilares, os vãos 

de extremidade apresentam comprimentos da ordem de 60% a 70% dos intermédios. Quando se trata de 

estruturas de vãos únicos simplesmente apoiados, em geral, a viga treliçada apresenta altura variável 

com configuração parabólica. 

Entre as vigas treliçadas, podem ainda distinguir-se, pela configuração dos contraventamentos verticais 

no sentido longitudinal, as vigas do tipo cruz de St.º André, de rótula múltipla, Warren ou Pratt, apre-

sentadas nas Fig. 2.5 e Fig. 2.6 [14]. 

 

 

Fig. 2.5-Ponte de Pinhão 

 

 

Fig. 2.6-Ponte de Pedorido 
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2.3 PROBLEMAS TÍPICOS EM PONTES METÁLICAS 

2.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Uma das principais causas da degradação estrutural e funcional das pontes metálicas é a corrosão que, 

em consequência da conjunção de um ambiente propício à oxidação do aço e da falta de pintura, levará, 

entre outros fenómenos, a um processo gradual de perda de secção resistente. A fadiga e a fissuração do 

próprio material, associadas a repetidos ciclos de carga e descarga, as deficiências estruturais, de que 

são exemplo os fenómenos de encurvadura ou as vibrações excessivas, os danos provocados por aciden-

tes, incêndios ou vandalismo, ou as anomalias em aparelhos de apoio e juntas de dilatação são exemplos 

de anomalias que põem em causa o correto funcionamento das pontes metálicas[3]. 

As anomalias que resultam do incremento das solicitações das estruturas também não devem ser des-

prezadas. As pontes metálicas quando foram construídas visavam fazer face a um conjunto de cargas 

que, ao longo dos tempos, tem vindo a aumentar progressivamente em resultado das necessidades de 

tráfego. No entanto, esta evolução não foi, muitas vezes, acompanhada de estudos de verificação da 

estabilidade das obras e de conformidade das solicitações com a resistência estrutural. Desta forma, 

sucederam-se situações em que as pontes foram sofrendo assentamentos diferenciais, deformações não 

recuperáveis e fracturação de alguns elementos que, sem comprometer a sua segurança última, lhes 

diminuíram substancialmente o tempo de vida[3]. 

Outras situações que podem introduzir danos indesejáveis, apesar de pouco comuns e, por isso, pouco 

referenciadas na literatura, são a ocupação e utilização das estruturas para fins que não os previstos e a 

remoção de elementos estruturais, por parte das pessoas. Estes casos, verificados sobretudo em regiões 

subdesenvolvidas, poderão conduzir à degradação precoce dos elementos estruturais e, em determinadas 

situações, conduzir ao colapso da estrutura[3]. 

 

2.3.2 DEFICIÊNCIAS ESTRUTURAIS 

As principais deficiências estruturais estão relacionadas com a capacidade resistente da estrutura, com 

fenómenos de encurvadura de alguns elementos estruturais e com vibrações excessivas. Estes defeitos 

podem resultar por um lado de uma má conceção ou de um dimensionamento incorreto da estrutura, ou, 

por outro lado, simplesmente pelo facto das atuais exigências em termos de solicitações e verificações 

da segurança estrutural serem muito mais restritivas ( probabilidade de ruina mais baixas) do que as da 

época da construção das pontes antigas[3]. 

Devido ao aumento significativo das sobrecargas, quer rodoviárias, quer ferroviárias, na verificação de 

segurança de pontes metálicas centenárias é comum encontrar-se alguns elementos estruturais, que em 

casos mais graves serão em grande número, com capacidade de carga insuficiente. Os elementos estru-

turais mais suscetíveis de serem considerados com capacidade de carga insuficiente são[3]: 

 Os contraventamentos verticais e montantes junto aos apoios que, estando comprimidos em 

resultado de esforço transverso elevado, podem apresentar fraca resistência à encurvadura; 

 As carlingas e longarinas em virtude de os esforços gerados pelos veículos serem significativa-

mente superiores aos admitidos na altura da conceção da estrutura; 

 Pilares e respetivas fundações desajustadas às ações sísmicas regulamentares. 
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Se nos casos de falta de resistência localizada a substituição das respetivas peças se afigura como a 

solução mais adequada, em casos de falta de capacidade resistente é corrente, como se verá no capitulo 

7 recorrer à aplicação de pré-esforço exterior. 

Outra deficiência estrutural frequente prende-se com a fraca resistência dos elementos estruturais com-

primidos aos fenómenos de encurvadura. Para a deteção deste problema é fundamental a realização de 

uma análise estrutural no sentido de identificar as barras mais condicionadas, uma vez que, através de 

uma simples inspeção visual, dificilmente será detetado. Ainda assim, deformações resultantes da plas-

tificação do material dos banzos e almas comprimidas, assim como desalinhamentos dos eixos das pe-

ças, nomeadamente curvaturas perpendiculares ao eixo de menor inércia da peça, poderão indiciar este 

problema. É frequente observar-se problemas de encurvadura nos banzos comprimidos das vigas prin-

cipais, em especial em pontes do tipo Bow String[3]. 

Em pontes metálicas antigas é corrente verificarem-se problemas de vibração excessiva da estrutura, 

que podem ser caracterizados através da determinação das frequências próprias da estrutura. Para a ob-

tenção das frequências próprias da estrutura pode recorrer-se a ensaios dinâmicos de vibração ambiental, 

o que implica uma instrumentação provisória da estrutura. Alternativamente, estas podem ser obtidas 

através da análise modal da estrutura com recurso a uma modelação num programa de cálculo de ele-

mentos finitos. Uma vez que ambos os métodos apresentam incertezas, é conveniente confrontar os 

resultados obtidos por cada uma das metodologias. Por outro lado, esta é uma das formas mais eficazes 

de calibrar os modelos numéricos das estruturas[3]. 

 

2.3.3 CORROSÃO 

A corrosão é um dos problemas mais comuns em pontes metálicas, pelo que tem sido largamente tratado 

na literatura desde há muitos anos. Segundo [4], a corrosão é a destruição do metal, que ocorre devido 

à oxidação do ferro, quando exposto a condições adversas. Se em muitos casos a extensão dos danos é 

considerável, outros há em que, apesar de a ferrugem ser visível nas estruturas, em geral, a sua situação 

não é preocupante. 

A água com algum teor de sal, que contactando sistematicamente com os aços, apresenta-se como um 

dos meios mais importantes de oxidação dos metais. Assim, as obras que se encontram nas proximidades 

do mar são bastante vulneráveis a este fenómeno. No entanto, a simples existência de humidade é sufi-

ciente para potenciar a corrosão, pelo que obras que se localizem em zonas de nevoeiros frequentes, não 

estão imunes ao fenómeno. 

Outro meio potenciador do fenómeno da corrosão é a deposição de substâncias, como os materiais que 

possam cair dos contentores onde são transportados ou os excrementos de animais, que pelas suas ca-

racterísticas químicas criam as condições para a ocorrência do fenómeno, sobre os elementos estruturais. 

Neste contexto importa fazer referência às pontes que, devido à sua localização, favorecem a fixação de 

aves para aí fazerem os seus ninhos. Localizando-se em zonas recatadas e, regra geral, mais elevadas, a 

acessibilidade é limitada e a deteção do estado de degradação é, muitas vezes, tardia. Um exemplo ilus-

trativo desta situação é o caso da Ponte Luiz I no Porto, em que o elevado número de pombas que se 

alojam na zona superior do arco muito tem contribuído para o acelerar da corrosão nessa obra[3]. 

Outros meios potenciadores do fenómeno da corrosão são os fumos ou resíduos lançados na atmosfera. 

Assim, há que ter em atenção não só a existência de fábricas, que de alguma forma possam lançar subs-

tâncias corrosivas, nas proximidades das estruturas, mas também a passagem de veículos que transpor-

tem produtos com as referidas características. 
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O sinal que marca o início do fenómeno da corrosão é a degradação do sistema de proteção – a pintura 

– dos elementos metálicos. Se em muitas pontes metálicas a degradação da pintura, e consequente de-

saparecimento, se deve à ausência de manutenção, noutras o problema advém da má execução ou do 

emprego de tintas deficientes (tratamento inadequado das superfícies, aderência reduzida, sub-espessu-

ras, excesso de solventes, etc.)[3]. 

 

2.3.4 FENÓMENO DE FADIGA 

A fadiga de um elemento é afetada por diversos fatores, tais como: soldaduras, buracos de rebites ou 

parafusos, entalhes, perda de seção e corrosão. Estes fatores podem conduzir a fissuras ou fraturas de 

um elemento resultando a propagação destas fissuras ao colapso da estrutura. A fissuração pode muitas 

vezes ser detetada por simples observação direta dos elementos, se esta não estiver tapada com tinta 

nem com detritos. 

Ciclos sucessivos de carga e descarga, são responsáveis pelo aparecimento destas fissuras que podem, 

quando não visíveis a olho nu, ser detetadas usando métodos não destrutivos, penetração de tinta, partí-

culas magnéticas, ultrassons e técnicas de raios-x. 

Nos elementos constituídos por cantoneiras e chapas rebitada, as zonas mais propicias a ocorrência de 

deferido problema, são: as zonas dos banzos, ligações, particularmente as das vigas principais e as efe-

tuadas com goussets. É comum observar-se que a alma das longarinas, a meio vão, desceu em relação 

as abas horizontais das cantoneiras do banzo superior, o que denuncia a ovalização dos furos da ligação 

das cantoneiras à alma, bem como o alivio dos rebites de ligação da longarina à carlinga[3]. 

 

2.3.5 ANOMALIAS NOS APARELHOS DE APOIO 

Os aparelhos de apoio das pontes são elementos que determinam de forma decisiva o seu comporta-

mento, podendo, no caso de se apresentarem em condições deficientes, contribuir para o aparecimento 

e desenvolvimento de anomalias em toda a estrutura. 

Os aparelhos de apoio usados antigamente, nomeadamente os que permitiam movimentos da estrutura, 

não apresentavam as características de durabilidade que lhes permitissem chegar aos dias de hoje em 

perfeitas condições, pelo que a sua manutenção é fundamental para o seu correto funcionamento. Os 

apoios do tipo fixo, Fig. 2.7, permitem apenas rotações e impedem os deslocamentos horizontais. Os de 

tipo móvel, Fig. 2.8 podem ser de rolos ou de pêndulo, permitindo deslocamentos horizontais[3]. 

 



Reabilitação de uma Ponte Metálica Centenária com Modelação Calibrada por dois Métodos de Monitorização Estrutural  

 

   11 

 

 

Fig. 2.7-Aparelho de apoio fixo[3]. 

 

Fig. 2.8-Aparelho de apoio móvel[3]. 

A manutenção dos aparelhos de apoio deve incidir, fundamentalmente, na sua limpeza e lubrificação, 

no sentido de os movimentos de translação na direção longitudinal da estrutura, decorrentes de variações 

de temperatura, serem permitidos. Quando as deformações induzidas são superiores às admitidas pelos 

aparelhos de apoio, em virtude de impedimentos ao movimento, são introduzidos esforços secundário 

na estrutura. Na Fig. 2.9 apresenta-se de forma esquemática o que pode acontecer às vigas principais 

quando os aparelhos de apoios com liberdade de translação encontram-se bloqueados[3].  

Muitas vezes, a degradação das rótulas dos aparelhos de apoio, como consequência da corrosão, induz 

impedimentos à rotação dos aparelhos de apoio, podendo também introduzir esforços secundários na 

estrutura. 
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Fig. 2.9-Esquema do potencial dano devido a um aparelho de apoio bloqueado[3]. 

 

2.3.6 ANOMALIAS DE LIGAÇÕES 

As ligações rebitadas, utilizadas em pontes metálicas antigas, apesar de hoje em dia estarem esquecidas 

e serem desvalorizadas, configuram ligações de excelente qualidade. Consistindo numa ligação total-

mente segura, pelo facto de preencher os furos na totalidade e o seu arrefecimento introduzir um ligeiro 

pré-esforço, revela-se especialmente adequada a pontes ferroviárias, por não permitir a “martelagem” 

ou deslizamento das peças, provocados pela passagem das sobrecargas e de vibrações inerentes às com-

posições ferroviárias [18]. 

Contudo, quando um rebite se encontra mal cravado deixa de ser selante e dá-se início a um processo 

de degradação por corrosão que pode conduzir à sua rotura. A infiltração de água pode levar à corrosão 

da cabeça e do próprio corpo do rebite, situação facilmente identificada através da formação de um 

círculo de oxidação em torno da cabeça do rebite. 

Os defeitos de cravação são muitas vezes visíveis a olho nu, devendo, no entanto, ser efetuada uma 

verificação com o “martelo de verificar rebites”. Quando se detetar que os rebites estão não estão em 

condições adequadas, por se apresentarem “leves”, mal apertados contra as chapas ou com a cabeça 

fendida ou descentrada, devem ser de imediato substituídos. Há que ter em atenção que a substituição 

de rebites pode provocar reajustes na ligação entre chapas ou ainda um alívio dos rebites vizinhos. 

 

2.3.7 CAUSAS EXTERNAS 

Estragos causados pelas colisões dos veículos, são também um fator a considerar na degradação de uma 

ponte metálica. A perda do controlo dos veículos nas pontes rodoviárias ou dos comboios nas 

ferroviárias, podem vir a provocar colisões com alguns elementos da estrutura, por vezes elementos 

importantes que carecem automaticamente de reparação. As embarcações que navegam em rios ou 

canais atravessados por pontes, são responsáveis também por alguns estragos nestas obras, quer 

diretamente pelas embarcações, ou pela mastreação. O grau dos estragos é variável, mas pode ser 

responsável pelo colapso da estrutura, se medidas preventivas de reparação não forem lavadas a cabo. 
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Fig. 2.10.Banzo inferior de uma viga embatida por um veículo[3] 

 

 

 

 

 

 

 



Reabilitação de uma Ponte Metálica Centenária com Modelação Calibrada por dois Métodos de Monitorização Estrutural  

 

14  

 

2.4 METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO 

2.4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A reabilitação, reforço ou qualquer outra alteração a efetuar numa obra de arte antiga constitui uma 

tarefa de grande responsabilidade. Assim, para a sua realização devem ser seguidos um conjunto de 

passos na fase de projeto de modo a não haver surpresas durante a execução, tanto ao nível da segurança 

estrutural, quer ao nível do controlo de custos. 

Nas obras públicas, em especial nas de reabilitação de estruturas antigas, muitos são os exemplos de 

derrapagens orçamentais. Uma forma eficaz de combater este problema é investir mais na fase de projeto 

bem como em campanhas de inspeções e ensaios a realizar antes da elaboração do projeto de execução. 

Através de um investimento inicial mais elevado em fase de projeto, torna-se mais fácil detetar anoma-

lias e patologias estruturais menos óbvias, que muitas vezes são detetadas apenas após o início dos 

trabalhos. Deste modo, além de se melhorar a eficácia dos projetos de reforço, pode evitar-se a realização 

de trabalhos adicionais, cujo preço pode ser inflacionado relativamente ao preço contratual de um tra-

balho idêntico atribuído em fase de concurso, e assim reduzir as derrapagens orçamentais [10]. 

A recolha de dados para a realização de um projeto de reabilitação ou reforço de uma estrutura antiga é 

uma das fases mais importantes do trabalho, uma vez que é no conhecimento da obra que assentará todo 

o processo de decisão subsequente. 

A recolha de dados passa desde logo por uma consulta cuidada de todos os documentos disponíveis 

relacionados com a ponte em causa: o projeto original; projetos de alterações posteriores, pertencentes 

ou não ao mesmo projetista; documentos históricos; artigos de jornais ou revistas que tratem de aconte-

cimentos importantes relativos à obra, como por exemplo a ocorrência de acidentes. Note-se que estes 

artigos podem revelar-se bastante importantes dado que, muitas vezes, apresentam informação bastante 

pormenorizada que não pode ser encontrada nos documentos oficiais relativos à obra. Por outro lado, 

importa referir que existem muitos casos, como o da Ponte Metálica do Pinhão, em que por destruição 

dos documentos oficiais, praticamente não existem informações sobre o projeto original ou intervenções 

posteriores[3]. 

Em qualquer dos casos, dispondo-se ou não de um completo processo histórico, as visitas à obra não 

devem ser dispensadas. Não sendo possível recorrer a qualquer tipo de informação histórica, é funda-

mental iniciar um processo de levantamento exaustivo da estrutura existente através de visitas à obra, 

no sentido de prosseguir com os estudos. Por outro lado, no caso de se dispor de informação bastante 

completa, as visitas à obra permitem não só efetuar uma comparação entre os dados constantes dos 

projetos, como também realizar um levantamento das anomalias existentes. Nem sempre a obra exis-

tente está de acordo com o projeto disponível pelo que a comparação dos elementos escritos com algu-

mas medições in situ, de modo a se poder concluir da exatidão das peças desenhadas, é fundamental[3]. 

Acompanhando todo este processo com um levantamento fotográfico eficiente, será possível criar uma 

base de trabalho em gabinete que evite sucessivas visitas à ponte para esclarecer dúvidas que vão sur-

gindo. Por um lado, permite uma consulta sistemática da obra, clarificando muitas dúvidas de geometria, 

de secções etc., servindo muitas vezes, para determinar, ainda que de forma aproximada, as dimensões 

de alguns elementos inacessíveis. Por outro lado, constitui um meio eficiente de registar muitas das 

anomalias detetadas, poupando trabalho escrito nunca tão completo como uma boa imagem. 

Deve salientar-se que as inspeções só por si não colocam a descoberto todas as anomalias que uma ponte 

possa conter. Na realidade algumas surpresas a este nível podem ocorrer quando se iniciam algumas 

recuperações nos elementos da estrutura. Quando se levam a cabo ações de reparação podem surgir 
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situações de anomalias que não tinham sido detestadas anteriormente, pelo que se devem colocar algu-

mas reservas relativamente à avaliação do estado de conservação da obra. 

Neste sentido, as operações de inspeção às obras devem ser complementadas com a realização de ensaios 

laboratoriais e ensaios in situ. 

Na realidade, é muito raro, ter disponíveis informações relativas às propriedades dos materiais. Assim, 

as pontes antigas exigem frequentemente uma descrição precisa e uma avaliação cuidada do material. 

Os ensaios laboratoriais são de extraordinária importância uma vez que só a partir deles é possível de-

terminar as características químicas e mecânicas dos materiais de modo a avaliar o seu estado de con-

servação e a resistência residual que apresentam. Uma vez que os resultados obtidos serão a base de 

trabalho para futuros estudos, estes ensaios devem ser levados a cabo por técnicos especializados, ga-

rantindo um adequado tratamento estatístico dos mesmos. 

Além dos ensaios laboratoriais, devem realizar-se no local ensaios que fornecem informações bastante 

úteis. No sentido de se adquirir maior confiança nos modelos numéricos da estrutura utilizados em pro-

gramas de cálculo automático, podem ser avaliadas algumas grandezas físicas que caracterizem, quer 

ao nível global como ao nível local, o comportamento da estrutura. As grandezas a observar podem ser: 

as flechas á passagem de cargas conhecidas; os movimentos dos aparelhos de apoio sob a ação de vari-

ações de temperatura; as frequências próprias da estrutura; as extensões em algumas barras; etc. [3]. 

A avaliação do estado de conservação de uma ponte metálica deve então basear-se num conjunto de 

elementos escritos e desenhados bem como de resultados de ensaios laboratoriais e in situ, que possam 

fornecer toda a informação necessária, para levar a cabo, pelo menos, uma análise estática. A avaliação 

da segurança da estrutura deve incluir uma análise completa de todos os elementos estruturais e de todas 

as ligações nas atuais condições de serviço da estrutura. Esta avaliação destina-se a identificar os riscos 

em termos de estabilidade, resistência e fadiga da estrutura e a localizar os pontos críticos nos quais a 

rotura devido a anomalias e fendas não detetadas possa conduzir ao colapso da estrutura. 

Esta fase de estudo do estado da obra, destina-se por um lado, à avaliação da própria segurança estrutural 

naquele momento e, por outro lado, à decisão de se proceder ou não à recuperação da obra. 

Por outro lado, a inspeção deve ser utilizada no sentido de se avaliar a constituição e o nível de degra-

dação dos diversos elementos estruturais, que irão permitir um conhecimento correto da ponte, e sus-

tentar as decisões relativamente às medidas a tomar em termos de reabilitação e conservação da estru-

tura. 

No caso de se optar pela reabilitação da estrutura, existe uma série de fatores que de seguida se enun-

ciam, que poderão condicionar a escolha da solução de reforço[3]: 

 

 Os fatores económicos, sempre presentes durante todo o estudo, desempenham um papel fun-

damental, desde logo, na opção pela reabilitação; 

 A estética da estrutura deve, tanto quanto possível, ser mantida. Este ponto é dos mais impor-

tantes na medida em que, quando a opção recai sobre a reabilitação, se pretende preservar o 

valor arquitetónico da Obra de Arte; 

 As implicações que a intervenção acarreta, podendo levar em alguns casos à interrupção do 

trânsito, obrigam a um planeamento minucioso de forma a reduzir os impactos negativos sobre 

as populações servidas pela estrutura; 

 A exequibilidade da própria solução, a forma de a executar, os equipamentos necessários, as 

consequências para a estrutura, etc. devem ser cuidadosamente analisados durante o projeto de 

reabilitação; 
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 O planeamento do processo de intervenção deve estabelecer etapas bem definidas e detalhadas 

de modo a garantir a eficácia da reabilitação e a evitar paragens desnecessárias que levem a 

atrasos no prazo de execução e, consequentemente, a custos adicionais; 

 A instrumentação da obra no sentido de, por um lado, acompanhar as fases mais importantes do 

processo de reabilitação e por outro, avaliar o comportamento real da estrutura e a eficácia da 

reabilitação. É também uma forma de aferir os modelos de cálculo desenvolvidos. 

 

 

2.4.2 CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA 

A caracterização histórica é uma vertente bastante importante na elaboração de um projeto de reabilita-

ção de uma ponte metálica antiga. A compilação de toda a informação recolhida por ordem cronológica 

ajudará à compreensão da história da ponte e permitirá ao engenheiro absorver e organizar os dados 

recolhidos. Esta caracterização pretende também ser um documento integrante do próprio projeto de 

reabilitação e servirá para reunir e deixar registada, para futuras consultas ou desenvolvimentos, toda a 

informação encontrada relativa à obra. Neste sentido a sua elaboração deverá ser revestida de uma es-

crita clara, tão completa quanto possível, e, à medida que vão surgindo novas informações, ser atuali-

zada[3]. 

A caracterização assenta naturalmente na consulta de todos os documentos disponíveis relacionados 

com a ponte: projeto original; projetos de alterações posteriores; desenhos de projeto; documentação da 

fiscalização; documentos históricos; artigos de jornais ou revistas. 

 

2.4.3 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL 

2.4.3.1 Caracterização geométrica 

A caracterização geométrica e mecânica de uma ponte passa por uma cuidadosa análise das peças dese-

nhadas disponíveis, acompanhada de uma comparação com a estrutura real, em especial nos pontos que 

possam suscitar mais dúvidas, no decorrer do processo de análise dos elementos disponíveis. Esta com-

paração entre a obra real e o respetivo projeto original não servirá apenas para esclarecer dúvidas que 

possam surgir, mas também para confirmar a confiança a depositar nos elementos de projeto, que cons-

tituirão a base de trabalho de todo o processo[3]. 

Contudo, há muitas situações em que o projeto original simplesmente não existe ou em que se verificam 

desvios significativos relativamente ao mesmo, não se dispondo de elementos que permitam caracterizar 

adequadamente a estrutura. Desta forma há a necessidade de se proceder a um levantamento, tão com-

pleto quanto possível, da obra, através do uso de equipamento topográfico, indicado para efetuar o le-

vantamento da geometria real da obra e do terreno adjacente, e de medições “manuais”, para se deter-

minar as secções das peças e as ligações. 

Durante a caracterização geométrica e mecânica da ponte uma das dificuldades que, sem o recurso a 

equipamento específico, normalmente surge, prende-se com a inacessibilidade de alguns elementos. 

Para ultrapassar esta dificuldade pode recorrer-se a fotografias que permitam de alguma forma, por 

comparação com os elementos conhecidos, a caracterização aproximada dos desconhecidos. No entanto, 

neste processo, há que distinguir, devido à sua importância na estrutura, os elementos em que a carac-

terização deve ser exata e aqueles em que uma aproximação é aceitável. Para os elementos que o proje-

tista considere que a sua caracterização deva ser exata, devem recorrer-se a todos os meios necessários 

para a aferição dos dados pretendidos. Note-se que as aproximações que vão sendo feitas deverão ser 
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devidamente ponderadas no sentido de não provocarem desvios significativos entre os resultados dos 

cálculos a efetuar e o comportamento real da estrutura. 

 

2.4.3.2 Caracterização dos materiais  

Quando, numa obra de reabilitação de uma ponte metálica antiga, se fala dos materiais, há que ter pre-

sente a distinção entre os que constituem a obra e os que serão utilizados na sua reabilitação. Relativa-

mente aos últimos, o engenheiro tem um vasto leque de materiais que poderão ser utilizados numa 

reabilitação e, de uma forma geral, domina as suas características. Contudo, dadas as especificidades de 

uma obra de reabilitação há que ter em consideração que a utilização de novos materiais, dos quais a 

experiência que existe da sua aplicação nestes casos não será tão vasta quanto desejável, pode conduzir 

a algumas incertezas no comportamento da obra. Por outro lado, a sua utilização pode conduzir a alte-

rações da arquitetura inicial da obra, que de algum modo se pretendem preservar. Neste sentido, a utili-

zação de novos materiais é preterida em favor de materiais o mais parecidos possível com os originais. 

Desta forma, os aços atuais, quer pelo completo conhecimento do seu comportamento e características, 

quer por serem o resultado da evolução dos que se usaram neste tipo de obras, são os que melhor satis-

fazem as exigências apontadas. 

No que concerne aos materiais que constituem a obra, uma vez que a análise das suas propriedades é 

cara e implica a destruição de partes da estrutura, esta é apenas recomendada quando os valores de 

referência ou os modelos estatísticos dos materiais conduzirem a um cenário demasiadamente conser-

vativo. Em muitos casos os resultados da análise química e micro-estrutural, informação necessária para 

a identificação do material, podem ser suficientes. 

 

2.4.4 ENSAIOS 

2.4.4.1 Ensaios laboratoriais  

Os ensaios laboratoriais vocacionam-se essencialmente para a determinação das características dos ma-

teriais constituintes da obra. Este conhecimento pressupõe a recolha de amostras que, tal como os en-

saios, obedecem a regras de recolha e métodos de execução que devem ser cuidadosamente adotados. 

Em função dos objetivos pretendidos há que fazer uma escolha dos ensaios que pode variar ligeiramente 

de caso para caso. De qualquer modo, os ensaios de tração, resistência à fadiga e análise química devem 

sempre fazer parte da escolha. Os ensaios comuns são[3]: 
 

 Ensaio de tração; 

 Ensaio de resiliência; 

 Ensaio COD – Crack Openning Displacement; 

 Ensaio de propagação de fenda; 

 Ensaio de resistência à fadiga; 

 Macrografia e dureza; 

 Ensaio de impacto instrumentado; 

 Análise da composição química; 

 Determinação de características elásticas. 
 

Os ensaios de resistência à fadiga a efetuar, são essencialmente as seguintes[5]: 
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 Ensaios cíclicos com uma variação de tensão da ordem de grandeza da tensão de serviço expec-

tável; 

 Estudo de propagação de fendas com base na mecânica da fratura, sobretudo em ligações rebi-

tadas; 

 Cálculo da vida residual recorrendo a curvas de projeto S-N. 

 

2.4.4.2 Ensaios in Situ 

Pelo facto de constituírem uma parte importante das tarefas levadas a cabo no âmbito deste trabalho, os 

ensaios a realizar no local da obra serão apresentados de forma detalhada no Capítulo 3, dedicado á 

observação e monitorização de estruturas. 

 

2.4.5 INTERVENÇÕES E REFORÇO TIPO 

2.4.5.1 Considerações gerais 

Uma vez analisada a estrutura, com base nas solicitações e exigências de segurança atuais, e avaliada a 

necessidade e adequabilidade de uma intervenção sobre a estrutura, há que identificar os elementos 

estruturais a reforçar ou substituir e estabelecer a estratégia de reabilitação a adotar. 

Quando se trata da reabilitação de uma estrutura, os cenários de reforço podem ser divididos em locais 

ou globais. De facto, existem elementos que podem ser encarados de forma isolada no cálculo estrutural, 

como as carlingas e as longarinas, ou por outro lado, aqueles que são objeto de um estudo de reforço 

global, como é o caso das vigas principais quando a opção de reforço passa, por exemplo, pelo uso de 

pré-esforço exterior. 

Contudo esta distinção deixa de ser clara quando se trata de operações de reforço por adição de novos 

elementos, por substituição de parte ou totalidade de determinada barra ou por reforço dos elementos 

existentes com adição de perfis ou chapas adicionais. Em primeira análise, estas situações parecem en-

quadrar-se em cenários de reforço local, já que cada elemento, conhecida a sua capacidade resistente 

inicial e os esforços instalados, pode ser estudado separadamente. Contudo, a determinação das solici-

tações de cada elemento carece de um cálculo global da estrutura. 

As soluções de reforço são escolhidas, naturalmente, mediante as necessidades que a obra apresenta, 

resultando desta forma, uma correspondência entre o problema identificado e a solução de reforço ado-

tada. Ainda assim, a versatilidade de algumas soluções, permite responder com eficácia a vários proble-

mas em simultâneo, tornando-as, desta forma, soluções de reforço tipo. 

Neste contexto, nesta secção são apresentadas algumas soluções estruturais para fazer face aos proble-

mas típicos de pontes metálicas antigas, quer rodoviárias, quer ferroviárias. Não obstante a relevância 

atribuída, em virtude das patologias que frequentemente se verificam, à reabilitação e reforço dos com-

ponentes metálicos das pontes antigas, há que ter em atenção as questões relacionadas com as alvenarias 

dos encontros e pilares e com os aparelhos de apoio. Na realidade, a intervenção só estará completa se 

estes elementos não forem esquecidos nos cenários de reforço e manutenção. Além disso, o facto de 

algumas soluções terem implicações diretas sobre aqueles elementos estruturais leva a que se intervenha 

sobre os mesmos, no sentido de garantir o bom comportamento global da estrutura. 
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2.4.5.2 Aumento da capacidade de carga 

O problema da falta de capacidade resistente global pode ser contornado recorrendo a pré-esforço exte-

rior. Com efeito, a utilização de cabos pré-esforçados na estrutura, com um posicionamento e configu-

ração geométrica adequados, permitem uma significativa melhoria do seu comportamento estrutural. 

Nesta solução são colocados um conjunto de cabos pelo exterior das vigas principais, ligando-se a uma 

estrutura de suporte secundária, constituída por grelhas de perfis metálicos (carlingas), colocadas entre 

pilares, por baixo do tabuleiro inferior, conferindo novas zonas de apoio à estrutura e aliviando os es-

forços nas vigas principais. As cargas transmitidas a estas grelhas são por sua vez transmitidas aos cabos 

que, percorrendo toda a estrutura, são ancorados em maciços localizados nas traseiras dos encontros. 

Esta técnica permite aumentar a capacidade resistente da estrutura de modo considerável, sendo normal-

mente necessário reforçar apenas alguns pontos singulares da estrutura, como por exemplo as diagonais 

e os montantes junto dos pontos de inflexão dos cabos e secções de extremidade, por falta de resistência 

ao esforço transverso. 

Esta técnica de reforço dada a sua relevância será devidamente tratado no capitulo 6 e constituirá a 
solução de reforço para a ponte em estudo. 

 

2.4.5.3 Reforço e substituição de peças 

Em situações de resistência insuficiente dos elementos estruturais que constituem uma ponte metálica 

antiga, o uso de novos elementos mais resistentes, por substituição dos existentes, parece constituir, à 

partida, a solução mais evidente. Todavia, além do seu carácter pouco económico, apresenta elevadas 

condicionantes ao nível da sua execução. Com efeito, a opção pela substituição de elementos deve passar 

pela consideração de fatores económicos e de exequibilidade, tendo ainda em consideração as conse-

quências decorrentes da substituição para a circulação na ponte. 

De facto, esta solução é apenas plausível para alguns elementos, como por exemplo contraventamentos 

de algumas peças, em que se torna fácil a sua execução, quer pelo tipo de ligação aos restantes elemen-

tos, quer pela sua importância na estrutura. 

A substituição de um elemento de uma ponte, seja uma chapa de banzo, uma cantoneira ou um gousset, 

além das tarefas diretamente associadas, exigem a adoção de outros cuidados. Uma vez que na maior 

parte dos casos, em especial nas pontes ferroviárias, não se procede à interrupção do trânsito, é funda-

mental a aplicação de um método eficiente que garanta a rapidez das operações e, por outro lado, que 

durante o período normal de trabalhos garanta o normal funcionamento da estrutura. 
 

Em geral, a metodologia básica a adotar em situações de substituição de elementos estruturais compre-

ende as seguintes tarefas fundamentais[3]: 

 Retirar os rebites existentes; 

 Substituir os rebites por parafusos; 

 Retirar a peça antiga e colocar a nova no seu lugar; 

 Refazer as ligações usando parafusos; 

 Substituir os parafusos por novos rebites. 
 

A substituição temporária dos rebites por parafusos visa garantir que a ligação entre peças não fica 

enfraquecida, uma vez que, como se disse, em geral a circulação não é interrompida garantindo-se, 

assim, que o elemento em causa se mantém em funcionamento. 
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Nas situações em que se conclua que a substituição dos elementos não é adequada, o que acontece na 

maioria dos casos, o aumento da área das peças, através da adição de perfis comerciais ou chapas, é a 

solução mais indicada e que tem vindo a ser usada. 

O uso de chapas nestas soluções apresenta-se como sendo a opção mais viável em perfis cujo posicio-

namento e dimensões não permite o uso de perfis adicionais. Nestes casos encontram-se as carlingas e 

as longarinas. 

O uso de perfis comerciais aparafusados ou rebitados aos elementos existentes é também uma solução 

que permite o melhoramento das características mecânicas, devendo, no entanto, ter-se em atenção as 

implicações que poderão ter ao nível da geometria da obra. 

Apesar de qualquer das soluções se apresentar relativamente simples em termos teóricos, a sua aplicação 

prática é mais complicada na medida em que exige uma atenção especial relativamente aos aspetos 

relacionados com o aumento do peso próprio da estrutura e na ligação entre elementos. Este processo 

carece de alguma reflexão antes de ser posto em prática. 

De qualquer forma, algumas intervenções, cuja complexidade é relativamente reduzida, resultam em 

eficientes melhorias de resistência e comportamento da estrutura. 

 

2.4.5.4 Substituição das ligações rebitadas 

As questões relacionadas com os rebites merecem especial atenção na medida em que estes são os res-

ponsáveis pela ligação de todos os elementos das pontes metálicas antigas. Como se disse anteriormente, 

a existência de rebites em condições deficientes conduz a que os vizinhos fiquem submetidos a esforços 

maiores, podendo desencadear anomalias nos últimos, colocando em causa a segurança da ligação. As-

sim, sempre que se encontre rebites nestas condições, deve proceder-se de imediato à sua substitui-

ção[3]. 

 

2.4.5.5 Alargamento do Tabuleiro 

O alargamento do tabuleiro rodoviário corresponde a uma intervenção típica em pontes rodoviárias me-

tálicas centenárias uma vez que muitas pontes dessa época apresentam larguras da faixa de rodagem 

entre 4,20m e 5,00m, o que é claramente insuficiente para as necessidades atuais. Todavia, a execução 

de um alargamento para tabuleiros rodoviários só é viável para tabuleiros superiores, pelo que as pontes 

do tipo Bow String, de vigas em treliça ou em forma de trapézio, com tabuleiros ao nível inferior, não 

poderão ser submetidas a este tipo de intervenção. 

 

2.4.5.6 Alargamento dos passeios 

As pontes do tipo Bow String ou outros tipos com tabuleiro inferior, não é possível proceder ao 

alargamento do tabuleiro. Todavia, para estas obras, uma forma de solucionar o problema da largura 

transversal insuficiente consiste em passar os passeios para o exterior. Nesta solução, os passeios são 

colocados numa estrutura em consola, fixa ao nível dos montantes da estrutura existente. Também nesta 

solução, apesar de os passeios não introduzirem carregamentos muito significativos na estrutura da 

ponte, é recomendável que sejam colocados de forma simétrica. 
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2.4.5.7 Redução das vibrações  

Os problemas de vibrações excessivas da estrutura, apesar de muito fáceis de detetar, são muito difíceis 

de corrigir uma vez que obrigam a alterar a rigidez ou a inércia global da estrutura. Uma forma de atuar 

é aumentando a rigidez dos sistemas de contraventamento da estrutura na direção em que se pretende 

diminuir a vibração. 

 

2.4.5.8 Reabilitação dos aparelhos de apoios 

Os aparelhos de apoio das pontes metálicas antigas podem não satisfazer as novas exigências ou, sim-

plesmente, o seu estado atual exigir profundas reparações ou imediata substituição. É fundamental ter 

presente que o bom funcionamento dos aparelhos de apoio é fundamental no comportamento da estru-

tura, na medida em que estes elementos irão impedir ou permitir os deslocamentos associados a ações 

que introduzem movimentos, longitudinais ou transversais, na estrutura, como as ações térmicas, de 

lacete ou de frenagem. No caso de os aparelhos de apoio não estarem a funcionar adequadamente, estas 

ações podem conduzir à introdução de forças gravosas para os encontros e pilares. 

No que concerne à sua manutenção, os aparelhos de apoio, em especial os móveis, devem ser limpos 

através de ar comprimido, limpos de qualquer oxidação e ser lubrificados com frequência. Se isto não 

for feito, desenvolvem-se atritos entre as superfícies não lubrificadas, provocando, como se indicou, 

anomalias estruturais que podem ser graves. Outro aspeto a ter em atenção prende-se com as operações 

de pintura, durante as quais deve evitar-se pintar as articulações, rolos e placas de apoio. 

 

2.4.5.9 Reforço das alvenarias 

Como se viu, o correto funcionamento dos aparelhos de apoio depende em grande medida das condições 

das bases em que apoiam. Neste sentido, e tendo em consideração que as pontes metálicas antigas se 

encontram apoiadas sobre encontros e pilares de alvenaria, a sua conservação é fundamental. 

As alvenarias quando em contacto sistemático com a água ou parcialmente submersas carecem de aten-

ção especial. A subida das águas em épocas de cheias pode introduzir dano nos pilares e nas suas fun-

dações pelo que é conveniente, sempre que possível, dotá-los de proteção adequada através de enroca-

mentos ou diques. É fundamental ter em consideração a questão do descalçamento das fundações, pro-

vocado pelas velocidades elevadas que as águas atingem. Estes problemas podem ser minimizados e 

corrigidos através de algumas das seguintes soluções[3]: 

 

 Conservar os enrocamentos existentes; 

 Aperfeiçoar a forma dos pilares; 

 Consolidação de fundações; 

 Betonagem de cavidades existentes nas alvenarias. 
 

A evolução do estado de conservação das alvenarias submersas deve ser devidamente acompanhada 

quer por processos automáticos de vigilância quer por inspeções levadas a cabo por mergulhadores. 

As alvenarias não submersas são também sensíveis à ocorrência de patologias, como por exemplo de-

gradação das juntas, formação de estalactites, fratura dos paramentos, etc. Sendo em geral devidas às 

infiltrações de água através de poros ou de fissuras do material, a correção destas anomalias passa pela 

aplicação de produtos betuminosos que voltem a repor a estanquidade. 
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2.4.6 VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA ESTRUTURAL 

A quantificação das ações e verificação da segurança estrutural assume nos projetos de reabilitação e 

reforço, como em qualquer projeto de estruturas, um papel fundamental. A diferença que se verifica face 

às obras novas é que nas estruturas existentes deve ser feita uma análise estrutural prévia para avaliar a 

segurança estrutural. Esta análise é fundamental, desde logo, na decisão de manter a estrutura em ser-

viço, e subsequentemente, para a definição dos reforços a projetar e, se for o caso, para a escolha de 

uma determinada solução de alargamento[3]. 

Ao longo dos tempos as ações a considerar no cálculo estrutural têm vindo a aumentar, refletindo-se em 

diferenças substanciais entre os regulamentos atuais e os existentes à data da construção, o que conduz 

a efeitos mais gravosos para a estrutura. Além disso, durante muito tempo foram projetadas obras em 

que ações como o vento e o sismo, que por ignorância ou dificuldade na sua quantificação, não eram 

consideradas. Assim, a avaliação da segurança estrutural deve ser feita, não só para efeitos de reabilita-

ção, mas também, e em primeira análise, para avaliar o nível de segurança das pontes antigas. 
 

Ao nível das ações a considerar, há que quantificar, desde logo, o peso próprio da estrutura com o maior 

rigor possível. Nesta quantificação os elementos não estruturais, como os passeios, guarda-corpos, pas-

sadiços de visita, etc. não devem ser esquecidos. Muitas vezes a avaliação do peso destes elementos não 

é imediata pelo que, em geral, se adota uma percentagem entre 5% e 10% do peso da estrutura para estes 

elementos. 

No que se refere às ações variáveis a considerar, estas são, como se disse, substancialmente mais gra-

vosas do que as consideradas na altura da construção, o que se tem manifestado também ao nível das 

exigências regulamentares. Neste contexto, o cumprimento das atuais exigências obrigaria à interdição 

imediata do trânsito em muitas obras antigas. No entanto, se por um lado seria desejável convergir no 

sentido dos atuais regulamentos, por outro, nos casos em que se verifica que a obra desempenha ade-

quadamente a sua função, o seu reforço poderia significar um desperdício em termos económicos. Neste 

sentido, pode ter interesse, desde que devidamente justificado, verificar a segurança estrutural de acordo 

com as necessidades específicas da obra em detrimento das ações regulamentares. Há, no entanto, que 

ter em atenção que estas sobrecargas devem ser devidamente contabilizadas e avaliadas. 

Este procedimento não pode ser adotado, contudo, para ações variáveis como o vento, o sismo ou as 

variações de temperatura. Com efeito, estas ações são responsáveis por muitos acidentes em estruturas 

pelo que a sua consideração não pode, em caso algum, ser desprezada. Como se referiu anteriormente, 

pelo facto de o conhecimento nessas áreas carecer de métodos adequados à sua quantificação, durante 

muito tempo os efeitos destas ações não eram considerados. Assim há, desde logo, a necessidade de 

avaliar se a ponte a ser estudada foi dimensionada para resistir a estas ações, estando à partida o enge-

nheiro alertado para estas questões. A consulta dos regulamentos da época poderá ser bastante útil na 

interpretação da obra e do seu comportamento face às solicitações atuais. 
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3 
ESTUDO DA PONTE CENTENÁRIA DE PEDORIDO 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem como desígnio o estudo estrutural da ponte de Pedorido.  Nesse estudo, por um lado 

será feito a caracterização geométrica e mecânica da ponte e por outro lado será feito uma inspeção da 

ponte.  Ainda nesse capitulo será criado um modelo computacional da ponte usando o programa de 

calculo automático ROBOT ESTRUTURAL ANALYSIS. Por motivos desconhecidos, o projeto 

original da ponte já não existe. Porém, a Câmara Municipal de Castelo de Paiva efetuou um estudo da 

ponte em 2005[6] para sua reabilitação. Desse estudo fez-se a reconstituição do projeto da mesma. Todas 

as informações aqui detalhadas têm por base esse estudo. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PONTE 

Esta ponte sobre o rio Arda, encontra-se inserida na E.N. 222. A sua construção foi da responsabilidade 

da Junta Autónoma de Estradas de Aveiro, apontando-se o ano de 1890 do inicio da construção e o ano 

de 1893 do fim da construção. 

A alvenaria de pedra de aparelho regular, herdeira da construção histórica e tradicional, é utilizada nos 

elementos estruturais primários (pilares e encontros), articulando-se de forma graciosa e em contraponto 

com uma estrutura metálica treliçada, representativa dos modernos sistemas emergentes da Revolução 

Industrial. Nas Fig. 3.1 e Fig. 3.2, estão representados a planta topográfica e a perspetiva geral da ponte 

respetivamente. 
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Fig. 3.1- Imagem de satélite da ponte de Pedorido 

 

 

 

Fig. 3.2-Perspetiva geral da Ponte 

 

Como representante de uma fase singular do desenvolvimento tecnológico em Portugal, este exemplar 

envolve um grande valor histórico, patrimonial e afetivo, pelo que a sua reabilitação se tornou, desde o 

primeiro momento, um objetivo a alcançar. Procurou-se adequar esta ponte às novas condições locais, 

alteradas significativamente pela construção da nova travessia rodoviária mesmo a seu lado. 

Apesar do estado generalizado de degradação que apresenta, motivo pelo qual se encontra interrompida 

ao tráfego, foi organizada uma estratégia de projeto no sentido da sua reabilitação. Contudo, a recupe-

ração deste tipo de estruturas encontra-se de algum modo facilitado, uma vez que o processo de reforço 

consiste na aplicação de pré-esforço exterior, de modo a aumentar a capacidade resistente da estrutura. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO GEOMÉTRICA 

3.3.1 DISCRIÇÃO GERAL 

De acordo com o levantamento realizado no local, a estrutura da ponte é constituída por um tabuleiro 

metálico com três vãos, o vão central com cerca de 32,4m e os dois vãos laterias com 27m cada. O tramo 

central encontra-se dividido em 12 painéis, enquanto que os tramos laterias estão divido em 10 painéis 

conforme está ilustrada na Fig. 3.3. 

 

 

Fig. 3.3-a) alçado principal da ponte, b) Painel tipo 

 

Estes painéis apresentam as mesmas dimensões em todos os tramos, ou seja, comprimento e altura de 

aproximadamente 2,7m, formados por diagonais e montantes ligados por rebites às vigas principais. As 

diagonais são constituídas por perfis U de altura variável, formadas por cantoneiras de extremidades 

ligadas à chapa de alma. no cruzamento das diagonais existe uma chapa que estabelece uma adequada 

ligação entre estes dois elementos. Do mesmo modo, as vigas principais e os montantes são compostos 

por associações de cantoneiras e chapas, apresentando a forma final em T. As vigas principais superiores 

apresentam, ainda, um reforço do seu banzo superior com chapa simples ou dupla de 7cm de espessura, 

tal como se visualiza na Fig. 3.5.  

Transversalmente a ponte apresenta, aproximadamente, 6 m de largura, estando a laje de pavimento 

apoiada numa grelha de carlingas e longarinas, existindo uma carlinga no alinhamento de cada montante. 

Estes elementos apresentam a configuração geométrica de um perfil I composto, formado por duas can-

toneiras em cada extremidade da chapa que constitui a sua alma cheia. A Fig. 3.4 ilustra o corte trans-

versal da ponte. 

. 

 

 

Fig. 3.4 - Corte transversal esquemático da ponte 
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3.3.2 CORDA 

As cordas da viga treliça apresentam uma configuração em T, assemblada por meio de duas cantoneiras 

L 90x90x7 e duas chapas, uma de 300x7 milímetros que perfaz o banzo e outra de 510x7 milímetros 

que materializa a alma. A efetuar a ligação entre estas peças estão rebites. 

As cordas variam a espessura do seu banzo consoante a zona da viga em que se encontram. A corda 

corrente apresenta a configuração ilustrada na Fig. 3.5, e o seu reforço varia ao longo da ponte, sendo 

realizado através do aumento da espessura do banzo da peça por adição de chapas. Por simplificação 

adotou a mesma espessura do banzo para toda a estrutura, e tendo, portanto, a mesmas propriedades 

mecânicas para toda a estrutura. 

O Quadro 3.1 sistematiza as principais propriedades mecânicas das secções das cordas, em que a con-

venção dos sistemas de eixos é de acordo com EC3.  

 

Fig. 3.5 Seção transversal das cordas superiores (esquerda) e inferiores (direita) 

 

Quadro 3.1 - Propriedades mecânicas das cordas 

Seção Área(cm2) Iy(cm4) Ix(cm4) Iz(cm4) 

Corda 56,21 15978,2 9,08 1576,433 

 

3.3.3 DIAGONAIS 

As diagonais são constituídas por perfis U de altura variável, formadas por cantoneiras de extremidades 

ligadas à chapa de alma. no cruzamento das diagonais existe uma chapa que estabelece uma adequada 

ligação entre estes dois elementos. Na Fig. 3.6, está esquematizada os diferentes tipos de diagonais e as 

suas respetivas dimensões. Para o efeito do cálculo e por simplificação adotou-se um só tipo de diagonal 

para toda a estrutura (diagonal 4). No Quadro 3.2 estão representadas as propriedades mecânicas das 

diagonais, com convecção dos eixos de acordo com EC3. 
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Fig. 3.6 - Seções transversais das diagonais 

 

Quadro 3.2 - Propriedades mecânicas das diagonais (diagonal 4) 

Seção Área(cm2) Iy(cm4) Ix(cm4) Iz(cm4) 

Diagonal 26,11 2464,8 4,11 51,43 

  

3.3.4 MONTANTES 

Os montantes são peças verticais que ligam a corda superior a inferior. Estes elementos apresentam dois 

tipos de secções transversais e considerando o facto de se encontrarem essencialmente solicitados à 

compressão, na zona dos apoios estas assumem dimensões mais importantes por forma a suportar os 

esforços associados às reações. Na Fig. 3.7  ilustram-se os dois tipos de seção dos montantes presentes 

na ponte. 

No Quadro 3.3, apresentam-se as propriedades das secções transversais e os comprimentos destes ele-

mentos estruturais.  

 

Fig. 3.7 - Secção transversal dos montantes comuns(direito) e dos montantes sobre apoio(esquerdo) 

 

Quadro 3.3 - Propriedades mecânicas dos montantes comuns e sobre apoio 

Seção Área(cm2) Iy(cm4) Ix(cm4) Iz(cm4) 

Montante Corrente 20,51 459,26 3,25 197,28 

Montante apoio 83,51 1554,65 13,53 58333,88 
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3.3.5 CARLINGAS E LONGARINAS 

Tanto as carlingas como as longarinas apresentam uma seção em I conseguida pela assemblagem de 

cantoneiras L 71.5x71.5x10 a uma chapa, em que para as carlingas a chapa tem a dimensão de 900x10 

enquanto que para as longarinas a chapa tem a dimensão de 300x10. As carlingas apresentam dimensões 

maiores do que as longarinas por estarem sujeitas a esforços mais elevados. Nas Fig. 3.8 e Fig. 3.9 estão 

ilustradas a seção transversal das duas peças.  No Quadro 3.4 encontra as propriedades mecânicas das 

duas peças. 

 

                                                      

Fig. 3.8 - Seção transversal das carlingas                                            Fig. 3.9 - Seção transversal das longarinas 

                            

 

Quadro 3.4 - Propriedades mecânicas das carlingas e longarinas 

Seção Área(cm2) Iy(cm2) Ix(cm4) Iz(cm2) 

Carlinga 83 82438 13,4 396,282 

Longarina 41,02 5872,56 6,54 394,56 

 

3.3.6 CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 

No âmbito desta dissertação não foi feito nenhum ensaio para a caracterização das propriedades dos 

materiais, porém aproveitou-se o estudo já referido[6], em que se fez a caracterização completa dos 

materiais. Do referido estudo obtiveram uma tensão de cedência de 255 MPa e um modulo de elastici-

dade de 200GPa. Portanto são esses os valores das propriedades dos materiais que serão usados para o 

calculo estrutural e para a verificação da segurança da estrutura. 
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3.4 INSPEÇÃO DA PONTE 

3.4.7 DESCRIÇÃO GERAL  

A inspeção realizada no âmbito dessa dissertação tem como finalidade complementar a inspeção efetu-

ada pela Câmara Municipal de Castelo de Paiva[6]. Nos pontos seguintes serão abordados os resultados 

dessa inspeção. Tratando-se de uma ponte a inspeção incide sobre principais elementos tais como, 

tabuleiro, fundações, aparelhos de apoio, ligações e estrutura metálica propriamente dita.  

 

3.4.8 OBSERVAÇÃO GERAL  

Da inspeção visual ao estado de conservação da ponte foi possível constatar que a estrutura principal do 

tabuleiro necessita de uma intervenção geral que elimine as anomalias detetadas, nomeadamente a 

corrosão bem visível dos perfis metálicos das longarinas, carlingas, diagonais, montantes e vigas 

principais. 

Relativamente à estrutura secundária de suporte do pavimento verificou-se que a sua substituição será 

inevitável, dado o avançado estado de degradação das chapas. Estas chapas apresentam delaminação do 

aço, especialmente nas zonas de ligação aos perfis das longarinas e das carlingas. 

 

Fig. 3.10 - Vista geral superior do tabuleiro 

 

 

Fig. 3.11 Ligação diagonais/viga/montantes (esquerda), Pormenor das chapas de reforço das vigas (direita) 
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Fig. 3.12 - Vista inferior do tabuleiro 

 

Do mesmo modo, os aparelhos de apoio necessitam de uma reparação ou mesmo substituição, uma vez 

que ou se encontram no limite do seu funcionamento ou esse limite já foi atingido, para além da corrosão 

generalizada do aço. Esta decisão apenas poderá ser tomada após a elevação do tabuleiro, a qual permi-

tirá aceder diretamente aos aparelhos. 

Por outro lado, e de acordo com o descrito no relatório[6], verificou-se uma translação do tabuleiro no 

sentido Oeste-Este, que originou o levantamento de pedras no encontro El , o qual terá de ser retificado 

em obra (Fig. 3.13). 

 

Fig. 3.13 - Esquema de translação do corpo rígido do tabuleiro 

 

Uma vez que o tabuleiro está fixo no pilar P2, este movimento teve como consequência o alongamento 

da estrutura entre o pilar P2 e o encontro El, e o encurtamento entre o P2 e o E2. Contudo, não são 

visíveis fendas nem deslocamentos relativos entre os blocos de pedra deste pilar. Para apurar a origem 
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do movimento de corpo rígido foi estudada a verticalidade deste elemento estrutural, de modo a averi-

guar se existe rotação do pilar P2 ao nível da fundação. 

Este facto foi investigado pela medição topográfica a laser da verticalidade dos pilares e dos encontros 

em relação a uma cota base de referência, dando maior destaque ao P2. Da medição realizada não foi 

detetada inclinação de nenhum dos elementos verticais em estudo, pelo que se conclui que apenas houve 

movimento do tabuleiro 

Em relação ao estado geral de conservação dos pilares e dos encontros em alvenaria de pedra verificou-

se que apresentam boa verticalidade, sem deformações aparentes, necessitando apenas de uma limpeza 

a jato de água que elimine as manchas de humidade e o refechamento de juntas nos casos em que tal se 

revelar necessário. 

 

3.4.9 OBSERVAÇÃO DAS FUNDAÇÕES 

Das informações que consta no relatório, sabe-se que foram observadas as fundações dos dois pilares 

em que foi possível verificar que tanto o pilar P1 como o P2 apresentam uma ligeira variação de 

espessura em profundidade, nomeadamente de 10 cm à profundidade de 1m e de mais 15 cm à 

profundidade de 2.5 m. O pilar P1 está fundado diretamente no terreno à cota de -3.0 m, enquanto que 

o pilar P2 está assente numa fundação cintada com uma cofragem metálica à cota de -5.5 m, onde não 

foram encontradas cavidades ou pontos de erosão. 

Neste sentido, esta inspeção permitiu concluir que as fundações dos pilares não apresentam anomalias, 

uma vez que não foram detetadas descontinuidades ou aberturas significativas de juntas, nem assenta-

mentos de blocos de pedra 

 

3.5 MODELAÇÃO DA PONTE 

Para a modelação da ponte, primeiramente modelou-se um painel de comprimento 2,7m e altura 2,7 

metros, e depois fez a repetição do painel para toda extensão da ponte. Este painel é constituído por duas 

barras verticais que representam os montantes, duas barras horizontais que representa as próprias vigas 

principais, e duas barras ortogonais inclinadas que representam as diagonais.  

Depois espelhou-se aquilo que foi feito no ponto anterior, para outro lado com um espaçamento de 6 

metros. Feito isso, uniu-se uma barra que representa a carlinga entre a extremidade de cada painel dos 

dois lados, e depois fez-se a repetição para toda a extensão da ponte. 

Do mesmo modo, para representar as longarinas, usaram-se barras com espaçamentos de 1m, que 

cruzam as carlingas, e que têm a extensão da ponte que são 86,4m.  

Uma vez que da inspeção feita se conclui que os pilares feitos em alvenaria de pedra estavam em boas 

condições, não se fez, portanto, a modelação dos pilares e por isso em representação desse, usou apoios 

rígidos, que impedem translação vertical e horizontal num dos pilares(P2), e no outro pilar apoio que 

impede apenas translação vertical. Também num dos encontros modelou-se um apoio que impede a 

translação vertical e horizontal. As Fig. 3.14, Fig. 3.15 e Fig. 3.16 representam o modelo tridimensional 

da ponte, a vista de cima da ponte e o pormenor do painel tipo da ponte respetivamente. 
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Fig. 3.14 - Modelo tridimensional da Ponte 

 

 

Fig. 3.15 - Vista de cima da Ponte 

 

 

Fig. 3.16 - Pormenor do painel tipo da ponte 

 

3.6 PROGRAMA AUTODESK ROBOT STRUTURAL ANALYSIS 

No caso em estudo foi utilizado o programa de cálculo automático Autodesk Robot Structural Analysis 

Professional 2014 para a realização do modelo de cálculo tridimensional da estrutura (Fig. 3.14). Além 

disso este programa permite a realização da análise estática e dinâmica da estrutura, tendo por isso sido 

usado para a obtenção dos esforços e para a verificação da segurança relativamente aos estados limites. 

Os esforços obtidos resultam da materialização das ações aplicadas sobre o referido modelo (peso pró-

prio, restantes cargas permanentes, cargas rodoviárias, ação do vento e ação térmica). Para além disso o 

programa permite obter os deslocamentos e as tensões associadas às ações e às combinações de ações 

introduzidas no modelo. Também o programa foi utilizado para análise modal, em que os resultados são 

apresentados no capítulo seguinte. 
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Neste estudo foi considerado o comportamento linear e elástico dos materiais constituintes da estrutura. 

A estrutura foi analisada admitindo a sua posição inicial como indeformada. 
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4 
MONITORIZAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DE PEDORIDO 

E VALIDAÇÃO DO MODELO COMPUTACIONAL  

 

4.1 INTRODUÇÃO 

Nos dois últimos séculos houve claramente um grande avanço tecnológico que permitiu construção de 

obras de grande porte como pontes, barragens, edifícios altos, etc. Muitas dessas obras atualmente se 

encontram no limite da vida útil para qual foram projetadas. A reposição das boas condições de 

funcionamento requer o conhecimento do estado atual, que muitas vezes nem do ponto de vista técnico 

nem do ponto de vista económico se mostra ser viável. Neste sentido surge a monitorização como um 

fator preponderante na avaliação de danos e na garantia de segurança. 

De uma forma genérica a monitorização veio dar respostas que não seria possível obter com uma simples 

diagnostico visual do edificado. Esta resposta tem como premissas a caracterização das propriedades 

dinâmicas e por conseguinte as propriedades mecânicas do edificado na globalidade e das suas compo-

nentes em particular. 

Assim, facilmente se compreende a grande utilidade que tem a monitorização de estruturas, na preven-

ção de colapso de estruturas, por que conhecendo em tempo real as características mecânicas das mes-

mas facilmente se desenvolve um plano de correção de danos, ou um plano para sua inutilização. 

Sendo assim define-se a monitorização da integridade estrutural (Structure Health Monitoring, SHM) 

como um processo de implementação de uma estratégia que caracteriza a deterioração de um determi-

nado sistema estrutural. O termo deterioração é utilizado na engenharia civil como sendo as alterações 

das propriedades geométrica e mecânicas dos sistemas estruturais, que afetam negativamente o desem-

penho da estrutura. Por outras palavras a monitorização é um diagnóstico do estado dos materiais cons-

tituintes de uma estrutura, em que, através de medições periódicas ou contínuas, é possível determinar 

o estado atual de um sistema estrutural. 

Tendo em conta a sua importância, os sistemas de monitorização tem sido alvo de um estudo muito 

aprofundado com intuito de permitir a identificação de danos com máximo de rigor possível. Sendo 

assim, são vários os métodos de identificação de danos já existentes, como por exemplos os sensores ou 

ainda os mais avançados as técnicas de inspeção ultrassónica e técnicas do radar.  

Atualmente, em resultado do desenvolvimento dos recursos informáticos, existem modelos numéricos 

de análise estrutural robustos capazes de simular as mais variadas propriedades das estruturas e os seus 

processos construtivos. Assim, desde que devidamente testados e calibrados constituem ferramentas 

preciosas na previsão do comportamento das estruturas. Neste contexto, a monitorização estrutural for-

nece um conjunto de resultados essenciais à calibração e aferição dos modelos de análise estrutural. 
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4.2 MONITORIZAÇÃO ESTRUTURAL 

4.2.1 DESCRIÇÃO GERAL 

O conhecimento do estado em que se encontra a estrutura constitui o principal requisito para garantir a 

segurança estrutural. Assim a obtenção desse conhecimento passa pela implementação de um programa 

de inspeção onde, através da observação e da recolha de dados da estrutura, é realizada uma avaliação 

do verdadeiro estado da estrutura.  

As ações de inspeção de uma estrutura podem ser divididas em dois grupos: A inspeção periódica ou de 

rotina, e a inspeção detalhada[7].  

Define-se a inspeção periódica ou rotineira como sendo a inspeção visual e direta de todas as partes 

visíveis de uma estrutura. O seu objetivo visa controlar e avaliar o estado geral da estrutura, segundo 

uma escala de classificação do estado de conservação, alertando em tempo útil, caso exista algum dano 

significativo, permitindo desta forma a rápida atuação, otimizando os aspetos de segurança e económi-

cos normalmente associados a trabalhos de reabilitação[7].  

Como ações características para este tipo de inspeção pode-se referir a deteção e caracterização de ano-

malias (descrição do tipo de anomalia, sua localização e respetiva medição) em peças de betão tais como 

fissuração, delaminação, existência de corrosão de armaduras, entre outras.  

A inspeção detalhada aparece normalmente como consequência de uma inspeção periódica ou de rotina, 

para permitir uma melhor identificação e caracterização dos problemas detetados durante a inspeção de 

rotina. Esta, tem por objetivo quantificar o efeito do dano detetado sobre a estrutura. Essa quantificação 

é conseguida através da realização de campanhas de ensaios não destrutivos e ligeiramente destrutivos, 

como por exemplo, a extração de carotes para determinação da capacidade resistente à compressão, 

determinação da profundidade de carbonatação, determinação do valor do pH, entre outros[7].  

Dentro deste mesmo âmbito poderão igualmente ser realizados ensaios de carga, sempre que tal for 

considerado necessário a uma melhor avaliação do estado e respetivo desempenho da estrutura em es-

tudo.  

Apesar das inspeções técnicas se configurarem como sendo uma boa ferramenta na avaliação do estado 

de uma estrutura, o seu carácter periódico introduz algumas limitações tais como a ausência de controlo 

na evolução de uma determinada anomalia e no aparecimento de novas situações, e o desconhecimento 

do real desempenho da estrutura inspecionada.  

A adoção de um sistema de monitorização contínua na observação de uma estrutura permite, para além 

de detetar o dano, quantificar e avaliar as possíveis alterações produzidas por este na capacidade resis-

tente e no desempenho da estrutura monitorizada.  

 

4.2.2 OBJETIVOS DA MONITORIZAÇÃO   

Os aspetos relacionados com a integridade e a durabilidade de uma estrutura são fatores fundamentais 

na verificação da segurança relativamente aos seus estados limites últimos e durante a sua utilização. 

Com a aplicação de instrumentação numa estrutura, são definidos durante a fase de conceção, alguns 

objetivos a atingir pelo sistema que privilegiam fundamentalmente os aspetos relacionados com a inte-

gridade e a segurança estrutural exigidas nestas situações. Assim sendo, os principais objetivos que 

motivam a aplicação de um sistema de monitorização numa estrutura são os seguintes[8]: 

 Controlo do desempenho através da monitorização contínua da performance “in situ” da estrutura 

em análise, quando solicitada pelas diversas formas de carga atuantes.  
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 Análise e interpretação dos dados obtidos, comparando-os com os inicialmente previstos em pro-

jeto, verificando desta forma se a solução construtiva está a atuar conforme o preconizado pelos 

projetistas, servindo ainda de validação do modelo estrutural adotado. 

 Identificação da existência de dano ou o seu aparecimento na estrutura monitorizada, pela deteção 

de alterações ao estado normal da estrutura.  

 No caso de existir dano, analisar e avaliar a redução no desempenho estrutural verificado após o 

dano e verificar se este não compromete a integridade estrutural.  

 A deteção de dano ou focos de degradação numa fase precoce do seu desenvolvimento, permitem 

uma rápida atuação sobre o problema detetado, promovendo desta forma a rentabilização dos 

custos e dos recursos necessários à sua reparação, com consequente redução dos custos de in-

tervenção. Além disso, o ciclo de vida dos elementos intervencionados é otimizado dado que o 

eventual dano é prontamente intervencionado, minorando os efeitos nocivos que poderia ter 

sobre o elemento e otimizando a durabilidade da estrutura.  

 A monitorização é ainda utilizada com o objetivo de aferir os dados obtidos com modelos numé-

ricos, evidenciando possíveis erros com origem numa deficiente monitorização ou de uma de-

ficiente modelação da estrutura em análise. Normalmente este tipo de análise é efetuado apenas 

em projetos inovadores, cujo desenvolvimento durante a fase construtiva e desempenho em ser-

viço requerem um acompanhamento e uma observação constante e cuidada, de modo a conhe-

cer-se qual o desempenho da solução adotada. 

 

4.2.3 REQUISITOS DOS SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO 

A conceção de um sistema de monitorização é uma tarefa cujo sucesso depende da verificação de alguns 

requisitos considerados como sendo fundamentais para a obtenção de um sistema íntegro, fiável e com 

a precisão adequada à monitorização pretendida.  

Assim, como primeiro requisito para o desenvolvimento de qualquer tipo de sistema de monitorização, 

aparece a necessidade de caracterizar claramente quais os fenómenos que vão condicionar o comporta-

mento das obras, identificando os pontos mais sensíveis da estrutura que carecem de controlo (a partir 

dos quais é definido e desenvolvido o modelo de monitorização a utilizar). É igualmente necessário 

elaborar um planeamento da monitorização envolvendo o desenvolvimento, a aferição e o controlo de 

durabilidade dos equipamentos de observação, de forma a garantir a validade e a sensibilidade exigidas 

às medições obtidas a partir da instrumentação[7].  

 

4.2.4 TIPOS DE SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO ESTRUTURAL 

Atualmente existe uma gama muito variada de sistemas de monitorização, que ao fim ao cabo, põe em 

evidencia o papel que a monitorização desempenha na preservação e conservação dos vários tipos de 

estruturas existentes. O tipo de sistema a utilizar varia consoante a estrutura a monitorizar, tendo em 

conta a estratégia de monitorização a implementar e as condições no local de monitorização. A 

complexidade da monitorização também é um fator a ter conta na escolha do equipamento mais 

adequado, visto que estes podem envolver a medição de deslocamentos (absolutos ou relativos), 

velocidades ou acelerações, inclinações, aberturas de fissuras ou juntas, entre muitas outras quantidades, 

tendo como objetivo a análise do comportamento local e/ou global das estruturas, nomeadamente no 

que ao controlo da evolução de anomalias ou danos diz respeito. 

. 
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4.2.4.1 Acelerómetros 

A resposta de um sistema pode ser traduzida em termos de três grandezas cinemáticas: deslocamentos, 

as velocidades, e as acelerações.  Porém, cada uma apresenta as suas especificidades. Comparativa-

mente, quando uma resposta é traduzida em termos de deslocamentos as componentes de baixas fre-

quências apresenta uma maior magnitude, enquanto que quando uma resposta é traduzida em termos de 

aceleração são as frequências mais elevadas é que se destacam. Por estar diretamente relacionada com 

a energia do sinal, a medição em termos da velocidade permite avaliar o grau da severidade. Tendo em 

vista as considerações acimas tecidas, esperava-se que nas estruturas de engenharia civil, as respostas 

fossem traduzidas em termos de deslocamentos, uma vez que as mesmas habitualmente apresentam 

baixas frequências. Porem, dado a pequena dimensão, maior simplicidade, maior precisão e baixo custo 

dos transdutores de acelerações ou acelerómetros, torna este o mais usual nos ensaios de identificação 

modal[9]. 

Há muitos métodos para medir a resposta dinâmica de uma estrutura devido a vibrações ambientais, 

porém dado à elevada precisão os acelerómetros posicionam como os mais adequados. Basicamente um 

acelerómetro não é mais que um sistema massa-mola-amortecedor, que produz sinais elétricos propor-

cionais à aceleração, numa banda de frequências abaixo da própria frequência de ressonância. 

A escolha dos acelerómetros deve estar estribada em alguns parâmetros tais como: a resposta da fre-

quência própria, a sensibilidade, a sensibilidade da tensão de base dinâmica e a sensibilidade térmica 

transiente. 

Existem três tipos de acelerómetros, os piezoelétricos, os piezoresistivos ou capacitivos e o do tipo force 

balance ou tipo servo. 

Os acelerómetros do tipo piezoelétricos dado a sua robustez e estabilidade tornam muito aconselháveis 

quando se quer uma utilização para um período de tempo muito prolongado. Além disso ressaltam a 

vista muitas outras virtudes, tais como, a sua autossuficiência (não necessitando assim de alimentação 

externa), não são afetados pela variação de temperatura, e apresentam um comportamento linear para 

uma larga gama de frequências[10]. Todavia estes acelerómetros não estão isentos de defeitos, tanto é 

que envelhecem com o tempo. 

Em detrimento do acelerómetro piezoelétricos, existem os piezoresistivos, cuja a principal diferença 

reside no facto de este necessitar de uma fonte de alimentação externa para poder funcionar. Além disso 

os piezoresistivos devido á vibração da massa sofrem algumas deformações, no qual provocam alteram 

na resistência elétrica criando um diferencial no circuito elétrico do sensor proporcional a aceleração 

estrutural. Finalmente, o acelerómetro do tipo force balance, comparativamente com os dois anteriores, 

tem algumas semelhanças com os piezoresistivos, uma vez que este também precisa de uma fonte ex-

terna para a alimentar[10]. 

 

 

 

Fig. 4.1 - Acelerómetros piezoelétricos, algumas características [11] 
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Fig. 4.2 - Acelerómetros piezoresistivo, algumas características [11] 

 

 

 

Fig. 4.3 - Acelerómetros do tipo forca balance, algumas características [11] 

 

4.2.4.2  A técnica do radar interferométrico 

Dado que esta técnica foi utilizada para fazer a monitorização da ponte, será alvo de um estudo mais 

aprofundado, e por isso no subcapítulo seguinte far-se-á esse estudo. 

 

4.3 A TÉCNICA DO RADAR INTERFEROMÉTRICO 

4.3.5 INTRODUÇÃO 

Nas considerações tecidas anteriormente sobre a monitorização ficou claro o seu caracter imprescindível 

no que tange a garantia da segurança estrutural e na adequação de plano de reabilitação e reforço. 

Das técnicas de monitorização atrás apresentada, a necessidade de contacto com a estrutura para insta-

lação de sensores é uma característica comum a todas elas. E na verdade nem sempre é possível este 

contacto com a estrutura, e muitas vezes quando é possível, a própria escolha de pontos para a instalação 

de sensores não parece uma tarefa fácil. 

Para colmatar estás deficiências das técnicas anteriores um grupo de investigadoras Italianos desenvol-

veram um sistema capaz de medir distancias e deslocamentos de pontos de uma determinada estrutura 

sem que seja necessário o contacto com ela. Este sistema é conhecido como radar interferometria IBS-

FS. 

O funcionamento desse sistema é baseado nos princípios de reflexão de ondas eletromagnéticas tendo 

como objetivo a realização de ensaios estáticos e dinâmicos. Este sistema permite, portanto, identificar 

as anomalias presentes numa determinada estrutura de Engenharia Civil, com uma grande capacidade 

de aquisição de dados, quer para ensaios estáticos, onde as aplicações de cargas na estrutura provocam 

deformações consideráveis, quer para estruturas sujeitas a vibrações e ruídos ambientais, gerando de-

formações numa ordem de grandeza de frações de milímetros. Esta capacidade de aquisição de dados é 

importante para uma posterior e correta análise de toda a informação adquirida durante a realização da 

observação experimental. 
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4.3.6 DESCRIÇÃO DO RADAR INTERFEROMÉTRICO IBIS_FS 

As inúmeras vantagens que este sistema apresenta em detrimento com o outro sistema de contacto com 

a estrutura amplamente usado (os acelerómetros) são: ausência de contacto com a estrutura a ser 

avaliada, a ampla faixa de frequência de resposta, a sua portabilidade, a facilidade no acesso a todas as 

informações recolhidas pelos sensores, através de uma ferramenta de software de pós-processamento, 

visualização e processamento de dados: o IBISDV. E portante estas vantagens é que ditaram o 

aparecimento deste sistema, permitindo assim fazer monitorizações a menor custos e de forma mais fácil 

e rápida[11]. 

Em termos regulamentares este sistema está em conformidade com a Directiva 1999/05/EC, uma vez 

que o mesmo é classificado como um aparelho de baixo alcance (Short Range Device, SRD), não cau-

sando por isso, interferência com outros sistemas na mesma banda de frequências[12] 

Este sistema de radar apresenta como características particulares a possibilidade de operar até uma dis-

tância de 1 km várias estruturas em simultâneo sem que seja necessário o contato direto com as mesmas 

e sobre qualquer tipo de condição climatérica (aparelho resistente à água), conseguindo fornecer de 

forma contínua todo o mapa de deformação estrutural (estático ou dinâmico), com grande precisão. 

No seu desempenho há ainda que ter em conta uma resolução de alcance máxima de 0.5 m, uma fre-

quência de amostragem (taxa máxima de aquisição de energia) igual a 200 Hz e uma precisão de medi-

ção de deslocamentos de 0.01 mm, dependendo do alcance do ponto da estrutura que está a ser 

monitorizado. 

As principais características deste sistema são[8]: 

 Frequencias central na ordem dos 17,2 GHz, com uma maxima largura de banda de 300 MHz; 

 Número de pulso na banda: 1-32767; 

 Duração do pulso: 10-218 μs  

 Energia de frequência de radio emitida:4dB m; 

 Taxa de amostragem de medição: 17(numero de saltos(steps) × duração de pulso); 

 2 baterias de 24 V; 

 Energia:25 W. 

Ainda nesta sequencia importa referir uma outra grande característica deste sistema que é a sua facili-

dade de transporte para qualquer tipo de terreno. 

Na Fig. 4.4, está ilustrada um exemplo do radar interferométrico e a sua constituição.  
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Fig. 4.4 - Exemplo de radar interferométrico, 1) Modulo de sensor. 2)Computador de controlo. 3)Bateria[8] 

 

A montagem deste sistema torna-se análoga à montagem de uma câmara digital, sobre um tripé com 

uma cabeça rotativa em três direções, facilitando o ajuste do sensor à posição mais favorável para a 

monitorização da estrutura. 

O radar IBIS-FS é ainda composto por um par de antenas IBIS-ANT3 que operam em polarização 

vertical e são caracterizadas por um ganho máximo de 19 dBi. 

Para além dos Documentos Técnicos referentes a este sistema de radar produzidos e revistos desde a sua 

implementação no mercado, as especificações destes constituintes acima descritos e as suas formas de 

operação estão devidamente pormenorizadas na Dissertação de Mestrado intitulada por Monitorização 

de Estruturas com recurso ao Radar Interferométrico [16], pelo que não serão alvo de grande detalhe no 

âmbito desta dissertação. 

 

4.3.7 PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DO IBIS-FS 

A característica mais particular e importante de um radar convencional é a sua capacidade para deter-

minar distâncias, através da medição do tempo que o sinal gerado pelo radar demora a propagar-se até 

ao alvo e a refletir até à sua antena, de modo a transmitir a informação necessária, relativamente à posi-

ção a que o alvo se encontra. O radar IBIS-FS, por seu turno, para além desta característica, permite 

simultaneamente determinar os deslocamentos de diferentes alvos posicionados a diferentes distâncias 

do módulo de sensor. Para tal, combina duas técnicas de radar bem conhecidas e utilizadas em sistemas 

de radar[8]: 

 Onda continua com passo de frequência, utilizada para diferenciar a posição dos diferentes alvos 

ao longo da linha de visão do radar; 

 Interferometria, usada para o calculo do deslocamento de cada alvo através da comparação de 

informação de fase das ondas eletromagnéticas recebidas em diferentes instantes.  

4.3.7.1 Onda continua com passo de frequência 

A técnica de modulação de onda contínua com passo de frequência (SF-CW) permite ao radar IBIS-FS 

ter uma grande resolução de deslocamentos, obtidos a partir de qualquer observação que seja efetuada 

pelo sistema, dentro dos limites de funcionamento do mesmo [17]. Por isso, torna-se num método usado 

para a deteção da posição dos diferentes alvos colocados na linha de visão do radar (Line of Sight, LOS). 



Reabilitação de uma Ponte Metálica Centenária com Modelação Calibrada por dois Métodos de Monitorização Estrutural  

 

   41 

 

O princípio desta técnica assenta na capacidade que o radar apresenta para percorrer uma gama de fre-

quências com uma largura de banda de até 200 Hz. Os componentes reais e imaginários do sinal são 

analisados no domínio da frequência, sendo que a informação de fase e a amplitude do sinal são recu-

perados pela Transformada Inversa Discreta de Fourier (Inverse Discrete Fourier Transform, IDFT), 

gerando um perfil de variação de amplitude dos ecos de radar. Este perfil representa um mapa de dis-

persão unidimensional (1D) dos alvos que se encontram no espaço iluminado pelo feixe de abertura das 

antenas, em função da sua distância a partir do sensor do radar [13]. 

Este mapa de dispersão dos alvos abrangidos pelo feixe de abertura das antenas, identificado na Fig. 2.7, 

representa o perfil espacial (range profile) ideal, quando o feixe das antenas interseta vários alvos com 

diferentes ângulos e distâncias em relação ao eixo do sistema. Este perfil representa a variação de am-

plitude dos ecos e a planta espacial, intervalados pelas células radiais. Assim, diferentes alvos podem 

ser detetados individualmente, se as suas distâncias relativas ao radar forem maiores ou iguais à resolu-

ção das células radiais [8]. 

A partir da Fig. 4.5, fica percetível a compreensão do conceito de perfil espacial, tendo, essencialmente, 

em consideração, os picos representados no gráfico, correspondentes aos pontos com boa refletividade 

eletromagnética. Estes pontos são, por isso, pontos que permitem fazer uma melhor avaliação da estru-

tura, visto serem representativos de “boas” medições. 

 

 

Fig. 4.5- Perfil espacial gerado através do campo de visão da antena[8] 

Este sistema de radar foi concebido para ter uma resolução máxima (resolução de células radiais míni-

mas, 𝛥𝑟) de 0.50 m. Consequentemente, dois alvos podem ser detetados individualmente se a distância 

relativa entre estes for superior aos 0.50 m[13]. 

A preocupação desta técnica visa minimizar os erros de medição, que podem ocorrer devido à multipli-

cidade de interferências provenientes de alvos localizados na mesma área de uma qualquer célula de 

resolução. Assim, importa que o radar consiga fazer a distinção de cada alvo monitorizado numa estru-

tura e, para isso, torna-se necessário que não se encontrem dois alvos na mesma célula de resolução. 

4.3.7.2 Interferometria 

A interferometria é uma técnica de radar que permite a medição de deslocamentos de um ponto de uma 

estrutura através da comparação da informação de fase das ondas eletromagnéticas refletidas no objeto 

em diferentes momentos ao longo do tempo. Estas ondas eletromagnéticas refletidas diferem pelo menos 

em termos de informação de fase, com as variações da posição do ponto observado relativamente à fonte 

de emissão e receção das ondas eletromagnéticas[13]. 
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Por conseguinte, uma vez determinado o perfil de distâncias (range profile) da estrutura a monitorizar, 

esta técnica tem a capacidade de medir o deslocamento radial (𝑑𝑟) de um ponto pertencente a uma célula 

radial da estrutura abrangida pelo feixe de abertura das ondas eletromagnéticas emitidas pelas antenas, 

através da sua diferença de fase (Δ𝜑). Esta diferença de fase é obtida a partir de duas captações do radar, 

a diferentes instantes, que dependem do movimento do objeto ao longo da linha de visão do radar. As-

sim, de acordo com a Fig. 2.8, o movimento de um objeto na direção de propagação da onda, com um 

certo comprimento de onda (λ), induz uma diferença de fase a partir da superfície dos alvos[8] 

 

 

 

 

Fig. 4.6-Conceito de interferometria[8] 

O deslocamento radial 𝑑𝑟, é obtido através da diferença de fase, expressão, onde 𝜆 representa o compri-

mento da onda eletromagnética, 𝜑 representa a fase e 𝛥𝜑 representa a diferença de fase 

𝑑𝑟 =
𝜆

4𝜋
∙ 𝛥𝜑 

A compreensão desta técnica passa pelo conhecimento prévio da direção do movimento real da estrutura, 

por forma a serem mencionados os parâmetros da geometria da estrutura de forma correta. Portanto, 

caso seja uma estrutura horizontal, como pontes rodoviárias, o deslocamento sob cargas de tráfego pode 

ser assumido como vertical, enquanto numa estrutura vertical, como um poste de telecomunicações, o 

deslocamento pode ser assumido como horizontal. A partir daqui o deslocamento real pode ser avaliado 

recorrendo a simples projeções geométricas 

 

4.3.8 ALGUNS EXEMPLOS TEÓRICOS 

Estas duas técnicas combinadas proporcionam ao radar IBIS-FS uma grande aplicabilidade na medição 

das mais variadas estruturas de Engenharia Civil. Com isso, a partir das considerações generalizadas 

anteriormente, é importante perceber, através de exemplos teóricos, como se processa este princípio de 

funcionamento do radar. Seguem-se, portanto, exemplos em que permitem uma maior compreensão do 

que este sistema de monitorização pode ser capaz, nomeadamente em estruturas horizontais e verti-

cais[8]. 

A Fig. 4.7 representa um esquema de uma monitorização realizada a um poste de telecomunicações, que 

evidencia os picos de medição do sinal de energia dessa estrutura, obtidos através da projeção das micro-



Reabilitação de uma Ponte Metálica Centenária com Modelação Calibrada por dois Métodos de Monitorização Estrutural  

 

   43 

 

ondas originadas pelo radar. Estes picos de energia representam os vários pontos de reflexão da 

estrutura. Neste caso, que serve de exemplo para diversas estruturas verticais monitorizadas através 

deste equipamento, importa ter uma perceção do significado dos parâmetros referentes à estrutura a 

monitorizar e do cone de visualização produzido pelo sensor do radar. 

Na definição precisa dos parâmetros desta estrutura, e de acordo com a Fig. 4.7, torna-se necessário ter 

em consideração algumas variáveis, referentes à sua geometria, tais como[8]:  

 x, que representa a distância horizontal entre o poste e o radar;  

 z-c, que retrata a diferença de cotas entre as antenas (ponto inicial do feixe de abertura do 

sensor do radar) e a base do poste;  

 α, que representa a abertura das antenas (ângulo que varia de acordo com um certo intervalo 

de valores, evidenciado em 2.2.2);  

 φ, que caracteriza a rotação vertical (tilt) do radar de forma a obter uma melhor abrangência 

da estrutura com o feixe de abertura.  

 

O cone de visualização é representado pela área do feixe de abertura do sensor do radar, e é constituído 

por várias células radiais (Range bins, Rbins) que são distanciadas entre si pela resolução radial (range 

resoution, 𝛥𝑟). 

 

 

Fig. 4.7- Esquema do sistema de aquisição do radar IBIS-FS[8] 

 

A perceção dos pontos de medição da estrutura permite evidenciar o princípio de funcionamento deste 

sistema, que passa pela emissão de micro-ondas com uma certa frequência, que serão refletidas na es-

trutura, voltando novamente ao radar para que possa ser feito o processamento da onda de resposta 

(designado por eco), sendo que, a qualidade dessas ondas refletidas vai depender dos pontos de reflexão 

da estrutura. A caracterização do princípio de funcionamento encontra-se sumarizada esquematicamente 

na Fig. 4.8. 
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Fig. 4.8-Deslocamento radial, dr, versus deslocamento real(projetado)[13] 

Assim, a partir da Fig. 4.8, é possível afirmar que o radar mede deslocamentos na sua linha de visão, ou 

seja, efetua medições de deslocamentos radiais (𝑑𝑟). Por conseguinte, os dados recolhidos terão de ser 

tratados através de uma projeção geométrica, por forma a obterem-se os deslocamentos reais da estrutura 

(𝑑). Este tratamento vai depender da geometria adotada na própria monitorização, tendo em conta que 

os parâmetros a adotar são sempre considerados no plano em que se quer realizar a mesma. 

sendo: 

 h, representa a altura entre o alvo e o sensor do radar; 

 R, representa a distancia entre uma célula radial e o sensor de radar(Range) 

 α , que caracteriza a rotação(tillt) do radar de forma a obter uma melhor abrangência da 

estrutura com o feixe de abertura . 



A medição dos deslocamentos está intrinsecamente relacionada com a obtenção do melhor sinal de res-

posta (Signal Noise to Ratio, SNR) de um determinado ponto de uma estrutura, dado que o aumento da 

precisão que é possível obter em medições de fases está diretamente relacionado com o seu sinal de 

resposta 

 

4.3.9 DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DE DADOS ATRAVÉS DO RADAR IBIS-FS 

Durante uma monitorização a aquisição e visualização de dados do sistema IBIS-FS pode ser obtida a 

partir de um computador de controlo que é equipado com um software para o efeito (IBIS-S Controller 

v.02.01.004), por forma a obter os dados relativos à estrutura a monitorizar, também previamente defi-

nida neste software. Para posterior tratamento de dados, utiliza-se um software desenvolvido em 

MATLAB pela empresa IDS S.p.a., o IBISDV, que permite guiar o utilizador através de uma interface 

gráfica desde a leitura dos dados do radar até à extração dos deslocamentos ao longo do tempo. Este 

software possibilita, por isso, a criação de um projeto, a realização do processamento de dados relativos 

ao mesmo e a análise, visualização e exportação dos resultados obtidos . 

Na criação do projeto é importante realizar uma configuração de alguns parâmetros fundamentais para 

as etapas que se sucedem, nomeadamente os parâmetros que afetam o processamento da Transformada 

Inversa Discreta de Fourier e o refinamento dos dados inseridos na definição da geometria. É de realçar 

que a definição da geometria de aquisição de dados tem o objetivo de auxiliar a identificação dos pontos 

de medição da estrutura analisada de forma simplificada (uma linha reta define a geometria da estrutura) 

e tem a possibilidade de poder ser configurada em termos de comprimento, inclinação e posição do 



Reabilitação de uma Ponte Metálica Centenária com Modelação Calibrada por dois Métodos de Monitorização Estrutural  

 

   45 

 

sensor. A definição da geometria varia dependendo do tipo de estrutura a monitorizar (horizontal ou 

vertical). 

Após a configuração da geometria, é possível fazer o processamento de dados obtidos durante a moni-

torização. O primeiro passo passa por identificar os pontos “ótimos” da estrutura monitorizada, para 

uma posterior análise estática ou dinâmica. Estes pontos são normalmente definidos como sendo pontos 

correspondentes aos maiores picos obtidos no gráfico de energia (SNR profile) e podem ser representa-

dos por gráficos de energia térmicos (SNRt) e estimados (SNRe). Estes são parâmetros que revelam a 

qualidade dos dados recolhidos, pois valores mais altos de SNR correspondem a uma melhor precisão 

na obtenção de deslocamentos submilimétricos da fase interferométrica (é de realçar que os valores de 

SNRe traduzem dados mais realistas para expressar a precisão dos deslocamentos. 

Assim, estes valores de SNR podem ter uma influência direta na medição realizada pelo radar que, 

devido à forma de propagação das micro-ondas geradas (num elevado alcance) e sensibilidade, podem 

ser afetados por diversos fatores, como a vibração dos equipamentos de medição (sensor, tripé, cabeça 

rotativa), o efeito da propagação atmosférica das micro-ondas geradas e a contribuição de alvos espúrios 

na mesma célula de resolução que vibram de forma independente da estrutura em análise [20]. É neces-

sário ainda ter em consideração o cenário onde a estrutura está inserida, pois se este possuir muito ruído, 

os picos de medição podem não corresponder a pontos de medição da estrutura. 

Uma das soluções adotadas para incrementar a energia do sinal gerado em pontos da estrutura passa pela 

implementação de cones metálicos refletores na mesma, que possuem uma elevada refletividade eletro-

magnética e permitem a caracterização de pontos específicos (ver Fig. 4.9). 

 

 

Fig. 4.9-Cone refletor utilizado no caso de estudo 

 

Uma vez selecionados os pontos de medição da estrutura monitorizada, definidos por células radiais, 

torna-se relevante analisar a fase de cada ponto, dado que nesta seleção, as células radiais encontram-se 

dependentes das intensidades geradas por cada ponto (SNRt e SNRe). Assim, a representação de fase 

do sinal complexo discreto das células radiais é uma forma eficaz para se perceber a qualidade dos dados 

representativos dos deslocamentos da estrutura. 

A avaliação desta representação compreende dois tipos de alvos numa célula radial: fixos e/ou móveis. 

Para ambos existe uma analogia a ter em conta: quanto menor for a intensidade do sinal (maior ruído 

correspondente à amplitude do alvo), maior é a variação aleatória de fase e, consequentemente, pior é a 

precisão do deslocamento. Assim, a boa qualidade de medição da fase de um alvo é caracterizada pela 

estabilidade do alvo. Um alvo fixo de boa qualidade é descrito como um ponto estável e um alvo móvel 

de boa qualidade é descrito como um arco circular de baixa espessura (ver Fig. 4.10) 
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Fig. 4.10-Alvo fixo de boa qualidade (à esquerda) e alvo de boa qualidade (à direita) 

A partir daqui podem ser visualizados e extraídos os deslocamentos de uma estrutura ao longo do tempo, 

bem como outras caracterizações do comportamento estático (ou quasi-estático) ou dinâmico de forma 

direta, dependendo do tipo de monitorização que se quer realizar. Para realizar monitorizações mais 

complexas, os dados dos deslocamentos podem ser importados para softwares de processamento de 

dados mais avançados, como o ARTeMIS (software desenvolvido para análises dinâmicas de estrutu-

ras).  

Uma referência a algumas das aplicações realizadas através deste radar é, por isso, fundamental no âm-

bito desta dissertação, de modo a compreenderem-se os desenvolvimentos que têm sido observados ao 

longo dos anos através da monitorização da integridade de estruturas, desde a comercialização deste 

equipamento. 

 

4.4 ESTUDO DE CASO 

Este subcapítulo destina-se à analise do comportamento dinâmico da Ponte do Pedorido, através das 

técnicas de monitorização apresentadas anteriormente, interferometria a laser e os acelerómetros 

(martelo de impacto).  

Será discutido os resultados obtidos e serão comparados com o modelo numérico.  As frequências pró-

prias e os respetivos modos de vibração constituem os resultados de cada monitorização. 

O modelo numérico desenvolvido no Robot Estructural Analysis permitiu determinar esses mesmo 

resultados que serão alvos de comparação com os obtidos experimentalmente. Os resultados obtidos 

experimentalmente foram alvos de tratamento posterior no programa Artemis, onde nesse programa 

foram determinados as frequências próprias e os respetivos modos de vibração. Esse tratamento consiste 

em introduzir no programa os espetros de acelerações e partir destes determinar às frequências e os 

modos de vibração. 

 

4.4.1 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA 

No capitulo anterior fez se a discrição completa da estrutura em termos geométricos e mecânico pelo 

que aqui cinge a uma breve discrição. 
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A estrutura da ponte é constituída por um tabuleiro metálico com três vãos, o central com cerca de 32.4 

m e os dois restantes com 27 m. O tramo central encontra-se dividido em 12 painéis, enquanto que os 

de extremidade em 10 painéis, conforme ilustra a Fig. 3.3. 

 

4.4.2 DESCRIÇÃO DA MONITORIZAÇÃO (RADAR INTERFERÓMETRO) 

A monitorização da Ponte de Pedorido foi realizada em apenas um dos tramos da estrutura (primeiro 

tramo poente). Com isto, um dos fatores a ter em conta para a realização da caracterização do 

comportamento dinâmico deste vão foi o posicionamento do sistema do radar. Uma vez que a ponte é 

constituída por um sistema de treliça, em que existe uma variedade de barras com muito boa 

reflexibilidade, constituindo assim uma dificuldade em determinar o deslocamento dos pontos que se 

quer medir, acrescentou-se ao sistema de monitorização o cone refletor que auxilia na determinação 

exata do ponto a que quer saber o deslocamento. Sendo o objetivo a monitorização do primeiro tramo, 

estrategicamente posicionou-se o cone refletor no meio vão desse tramo. De modo ter um base de dados 

mais alargado, fez se a monitorização da ponte dos dois lados, para que assim escolher aquele que melhor 

caracteriza a estrutura. 

Assim, o radar IBIS-FS é posicionado sob o tabuleiro da ponte, tal como identificado na Fig. 4.11. Este 

posicionamento vai de encontro com as especificações abordadas anteriormente para a monitorização 

de pontes, dado que a colocação do radar sob uma estrutura deste tipo permite avaliar de forma coerente 

os deslocamentos verticais que esta sofre devido às ações ambientais e à circulação de veículos 

rodoviários. 

 

Fig. 4.11-Posicionamento do radar 
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4.4.3 DADOS OBTIDOS 

Com o software IBISDV, faz-se o pós-processamento em que são definidos eixos (x e y) que represen-

tam a posição do radar em relação à estrutura. O eixo dos “x” corresponde à posição do radar em relação 

ao encontro. O eixo dos “y” corresponde à distância entre as antenas do radar e a parte inferior do 

tabuleiro. Na Fig. 4.12, está, assim, definida a geometria do radar. 

 

 

Fig. 4.12- Geometria do radar IBIS-FS para a monitorização da ponte 

 

A rotação vertical da antena do radar é importante, uma vez que com isso é possível ter uma maior 

qualidade do sinal gerado pelos pontos alvos de reflexão que se encontram mais próximos do radar 

(maior SNR) e, consequentemente, uma melhor representação de fase dos pontos selecionados para 

análise da estrutura. No entanto, o objetivo de ter uma perceção global do comportamento em termos 

longitudinais limita uma rotação vertical elevada, pelo que foi considerada neste ensaio igual a 10º.  

Outros parâmetros de monitorização são importantes para a realização deste ensaio, tais como a distância 

máxima de monitorização, igual a 100 m, a frequência de amostragem, de valor igual a 100 Hz, e a 

distância entre as células de resolução, correspondente a 0.75 m. 

Uma vez definido os parâmetros da monitorização, acedeu-se aos gráficos de energias (térmico e esti-

mado) onde se fez a seleção dos pontos a considerar nesta análise dinâmica. Como se pode observar na 

Fig. 4.11, foram considerados quatro pontos, representativos das Rbin 11, 14, 19 e 22. 
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Fig. 4.13-Gráfico da energia para a monitorização da ponte (SNRt e SNRe) 

 

Estes quatro pontos, caracterizados no Quadro 4.1, ao representarem os pontos com maior SNRe, são 

os pontos mais apelativos para a existência de uma melhor representação de fase e, consequentemente, 

melhor precisão de medição de deslocamentos e frequências de vibração. 

 

Quadro 4.1-Propriedade dos pontos selecionados 

Seleção dos pontos de medição da estrutura 

Rbin R(m) SNRt(dB) SNRe(db) 

11 5,82 67,7 39 

14 9,00 77,3 42,6 

19 13,42 85,7 41,4 

22 15,89 73,7 29,5 

 

A proximidade dos pontos selecionados em relação à linha de visão do radar é importante para a sua 

relação com a qualidade dos resultados. Assim, a introdução de uma rotação vertical permitiu obter 

maiores sinais de energia na parte da estrutura mais próxima da linha de visão e uma melhor represen-

tação de fase, em relação a outros pontos mais longínquos analisados.  

A Fig. 4.14 representa a análise de fase das células de resolução e como se pode verificar, a Rbin 14 tem 

uma melhor representação, visto que apresenta um arco mais circular e com menor espessura. As Rbin 

11, 19 e 22, por sua vez, ao terem alguma dispersão, devido à nuvem de pontos gerada e a um incremento 

da espessura na formação do arco, são caracterizados como ponto razoáveis. 
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Fig. 4.14 Representação de fase dos pontos selecionados para monitorização da ponte  
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4.4.4 ANALISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

A partir da representação de fase, foi possível obter as frequências de vibração da estrutura, sujeitas a 

ações ambientais e ao tráfego rodoviário. Na Fig. 4.15 ilustra os resultados das frequências obtidas, em 

que foi identificada quatro frequências de vibração. 

 

 

Fig. 4.15-Frequencias de vibração obtidas para a monitorização da ponte 

 

No Quadro 4.2, estão representados os valores das frequências identificadas para ponte. 

 

Quadro 4.2 Frequências identificadas (Rbin 14) 

Modo Frequência (Hz) 

1 3,4 

2 4,45 

3 5,1 

4 5,5 

 

Ainda para está monitorização foi determinada os três primeiros modos de vibração através do programa 

Artemis. Os resultados obtidos estão ilustrados nas Fig. 4.16, Fig. 4.17, Fig. 4.18. 



Reabilitação de uma Ponte Metálica Centenária com Modelação Calibrada por dois Métodos de Monitorização Estrutural  

 

52  

 

 

Fig. 4.16 1º modo de vibração 

 

 

Fig. 4.17 2º modo de vibração 

 

 

Fig. 4.18- 3º modo de vibração 

 

4.4.5  ACELERÓMETROS/MARTELO DE IMPACTO 

Assim como foi feito para o radar interferométrico também se efetuou a monitorização da estrutura 

utilizando os acelerómetros. Associado a esta técnica, está o martelo de impacto que serviu-se para 

forçar vibrações, isto é depois de instalado os acelerómetros, introduziu solicitações dando pancada na 
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estrutura com o martelo e assim medir as acelerações. Após à obtenção dos registos temporais de acele-

ração da estrutura, fez-se o pós-processamento desses dados no programa Artemis de modo a obter as 

frequências próprias da estrutura, através da Transformada de Fourier. A Fig. 4.19 representa o espetro 

das frequências obtidas através dos acelerómetros/martelo de impacto.  

 

Fig. 4.19 - Frequências próprias da estrutura obtidas através dos acelerómetros/martelo de impacto 

 

 

 

 

Os resultados obtidos experimentalmente através dos acelerómetros/martelo de impacto são representa-

dos no Quadro 4.3 
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Quadro 4.3 - Frequências obtidas através de acelerómetros/martelo de impacto 

Modo Frequência (Hz) 

1 3,271 

2 4,391 

3 5,103 

4 5,835 

 

 

4.4.6 MODELAÇÃO NUMÉRICA 

O modelo numérico da ponte foi descrito no capitulo 3, pelo que aqui apenas serão abordados os 

resultados obtidos no modelo em termos de frequência e modo de vibração. 

Foi realizada uma análise modal do modelo, desprezando os efeitos de não-linearidade dos materiais, 

na qual foram identificadas as 4 primeiras frequências da estrutura e os respetivos modos. No Quadro 

4.4 são apresentadas as frequências identificadas por via numérica e na Fig. 4.20 são apresentados os 

respetivos modos de vibração. 

 

Quadro 4.4 - Frequências calculadas através do modelo numérico 

Modo Frequência (Hz) 

1 3,35 

2 4,5 

3 5,08 

4 5,45 
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Fig. 4.20-Modos de vibração do modelo numérico 

 

4.4.7 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS COM O MODELO NUMÉRICO 

No Quadro 4.5 são apresentados os valores das frequências monitorizadas e as frequências obtidas pelo 

modelo numérico. Através de uma comparação é efetuada o cálculo do erro entre os dois grupos de 

frequências. 

Quadro 4.5 - comparação das frequências experimentais com as do modelo numérico 

Modo 

Experimental (Hz) 

Modelo numé-

rico (Hz) (3) 
Erro (1,3) Erro (2,3) Acelerómetro/martelo 

de impacto (1) 

Radar 

interferomé-

trico (2) 

1 3,271 3,4 3,35 2,4% 1,4% 

2 4,391 4,45 4,5 2,4% 1,1% 

3 5,103 5,1 5,08 0.5% 0,4% 

4 5,835 5,5 5,45 7% 0.9% 
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4.4.8 CONCLUSÕES 

Neste capitulo fez-se a monitorização da ponte do Pedorido com o objetivo de calibrar o modelo numé-

rico desenvolvido. Para a modelação da ponte foi adotada algumas simplificações, quer em termos 

geométricos quer em termos da propriedade das matérias, que ao fim ao cabo precisavam de ser 

confrontados com o cenário real da ponte. Assim com esses resultados experimentais conclui-se que o 

modelo desenvolvido para a ponte vai ao encontro daquilo que é a ponte na realidade. Isto comprova-se 

a partir das frequências próprias obtidas numericamente e experimentalmente que são bastantes 

próximas. Também comparando os três primeiros modos de vibração constata-se isso mesmo. 
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5 
DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES 

 

5.1 AÇÕES E COMBINAÇÕES DE AÇÕES EM PONTES RODOVIÁRIAS 

5.1.1 DESCRIÇÃO GERAL 

No presente estudo os critérios aplicados para a determinação das ações sobre a estrutura e para a res-

petiva verificação de segurança respeitam as normas presentes nos Eurocódigos.  

As normas Europeias consultadas a fim de definir as ações e combinações de ações aplicadas no di-

mensionamento do tabuleiro rodoviário foram as seguintes: 

 EN 1990 – Anexo A2 – Bases de dimensionamento (aplicação em pontes); 

 EN 1991-1-1: Ações Permanentes; 

 EN 1991-1-4: Ação do Vento; 

 EN 1991-1-5: Ação da Temperatura;  

 EN 1991-2: Ações em Pontes. 

As ações que atuam no tabuleiro de uma ponte rodoviária estão relacionadas com a localização da obra 

de arte (a geografia e o clima da região), com o tipo de utilização (intensidade de tráfego, tipo de tráfego 

desde veículos ligeiros a pesados, de mercadorias ou de passageiros), tornando a definição dessas ações 

numa tarefa complexa. Usualmente para ter em conta todos os fatores anteriormente mencionados são 

realizados alguns estudos, como é o caso do estudo de tráfego. 

Classificação dos vários tipos de ações: 

 Permanentes (Gk) – peso próprio dos elementos estruturais (vigas, pilares, grelha metálica do 

tabuleiro, etc.), dos elementos não estruturais (guarda-corpos, grelha metálica dos passadiços, 

revestimentos e recobrimentos, etc.) e dos elementos fixos (equipamentos elétricos); 

 Variáveis (Qk) – ação do trafego rodoviário e pedonal, ação do vento, ação da temperatura, etc.; 

 Acidentais (Ak) – ação sísmica, colisões entre veículos, explosões, erosão dos apoios, etc. 

 

5.1.2 AÇÕES PERMANENTES 

5.1.2.1 Peso próprio dos elementos estruturais 

O peso próprio da ponte foi determinado diretamente no programa de cálculo Autodesk Robot Structural 

Analysis 2016, sendo atribuído um material a cada elemento da estrutura com um peso volúmico de 

77kN/m³ (peso volúmico do aço). 
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5.1.2.2 Restantes cargas permanentes 

Revestimentos (8cm de betuminoso mais chapa de 

pavimento):                                                                      2,5kN/m2 

Conduta de água, ϕ200 em FFD: 

       

0,37kN/m 

Agua na conduta: 

              

0,31kN/m 

 

5.1.3 AÇÕES VARIÁVEIS 

5.1.3.1  Sobrecarga de trafego   

Na norma europeia EN1991-2 (secção 4) encontram-se definidos os modelos de carga rodoviários a 

aplicar para o dimensionamento de pontes com vãos carregados até 200m. Nesta norma são estabeleci-

dos quatro modelos de carga de tráfego para caracterizar da melhor forma possível o efeito suscetível 

de ser produzido pela passagem de qualquer tipo de veículo. No caso em estudo apenas são aplicados o 

modelo de carga 1.  

Modelos de carga presentes na norma EN1991-2, secção 4: 

 modelo de carga 1 (LM1) – cargas concentradas (TS – tandem system) e cargas distribuídas 

(UDL – uniformly distributed load) – verificações locais e gerais; 

 modelo de carga 2 (LM2) – cargas concentradas, aplicadas por um eixo com duas rodas na área 
de contacto do pneu com o pavimento – verificação local; 

 modelo de carga 3 (LM3) – cargas correspondentes a veículos especiais (veículos militares), 

que só podem circular em estradas com capacidade para suportar cargas elevadas – verificação 

local e geral; 

 modelo de carga 4 (LM4) – cargas correspondentes a multidões – verificação geral. 

Os modelos de carga definidos incluem as cargas de tráfego correspondentes a veículos ligeiros, pesados 

e especiais (militares), e as cargas devidas à circulação de pedestres. A quantificação das sobrecargas 

de veículos é feita com base em histogramas de cargas verticais de eixos de veículos. 

As cargas estáticas definidas em cada um dos modelos de carga acima referidos já incorporam um fator 

de amplificação dinâmica (exceto para a análise à fadiga). 

O valor das cargas de cada modelo depende da classe da ponte que por sua vez está relacionada com a 

composição do tráfego (percentagem de veículos pesados), com o volume de tráfego (número máximo 

de veículos por ano), com a probabilidade da ocorrência de congestionamento na ponte e com a locali-

zação da ponte.  

Classes da ponte: 

 1ª Classe – pontes inseridas em itinerários onde se prevê uma grande afluência de veículos 

pesados internacionais; 

 2ª Classe – pontes inseridas em itinerários onde se prevê uma afluência normal de veículos 

pesados; 

 3ª Classe – pontes inseridas em itinerários onde se prevê uma ligeira afluência de veículos pe-

sados. 

Para aplicar os modelos de carga é necessário estabelecer o número de vias de trânsito no tabuleiro da 

ponte. No caso de estudo optou-se por uma largura de tabuleiro de 6m, o que corresponde a uma via de 

trânsito segundo a presente norma, sendo a largura da superfície carregada (W) medida entre lancis ou 
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entre os limites interiores dos elementos de restrição das faixas de rodagem (railes de proteção e sepa-

radores centrais. Uma vez conhecida a largura da área carregada são determinados o número de vias e a 

largura de cada via. 

 

Fig. 5.1 - Largura da superfície carregada(W) para diferentes configurações de tabuleiro[14] 

 

A localização e a numeração das vias, deve ser aquela que conduz ao efeito mais desfavorável para cada 

verificação (verificação do estado limite último de resistência à flexão da secção transversal). 

Modelo de carga 1 (Load Model 1): 

É constituído por dois tipos de cargas: as cargas concentradas TS (tandem system) e as cargas distribuí-

das UDL (uniformly distributed load) – ver a Fig.5.3. 

As TS (tandem system) correspondem a cargas concentradas de dois eixos espaçados de 1,2m na direção 

longitudinal da ponte, estando as rodas de cada eixo afastadas de 2m (direção transversal da ponte). As 

rodas têm uma forma, em planta, quadrada de lado 0,4m. Na direção transversal da ponte apenas podem 

ser considerados até três veículos tipo (em cada via só pode estar um veículo tipo), e têm que ser apli-

cados integralmente, não podendo ser fragmentados. Os veículos tipo devem estar centrados em cada 

via, sendo que no caso de vias de 3m de largura, a distância entre o eixo da roda e a via adjacente mais 

próxima é de 0,5m (Fig.5.2). Os veículos tipo devem ser posicionados de forma a conduzirem aos efeitos 

mais desfavoráveis e não podem ser colocados na área remanescente. Cada eixo apresenta um peso igual 

a αQQK, estando 0,5 αQQK aplicado em cada roda. 
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Fig. 5.2 - Configuração da disposição das cargas concentradas no tabuleiro[14] 

 

As UDL (Uniformly Distributed Load) correspondem a cargas uniformemente distribuídas com um peso 

por m2 de via igual a αqqK, que só podem ser posicionadas nas zonas desfavoráveis da superfície de 

influência, longitudinalmente e transversalmente, zonas estas que incluem as áreas remanescentes. Os 

valores característicos do modelo de carga 1 são indicados no Quadro 5.1. 

Quadro 5.1 - Valores característicos do modelo de carga 1[14] 

Localização 
TS (tandem system) 

Cargas pontuais 
Qik(KN) 

UDL (uniformly distributed load) 
qIk (KN/m2) 

Via 1 300 9 

Via 2 200 2,5 

Via 3 100 2,5 

Restantes vias 0 2,5 

Área remanescente 0 2,5 

 

O valor do fator de ajustamento αQ deve ser selecionado de acordo com a classe da ponte (Quadro 5.2). 

Embora na ausência de informação seja recomendado a atribuição da 1ª classe, no caso em estudo é 

atribuída a 3ª classe dadas as sobrecargas preconizadas no Eurocódigo serem muito elevadas relativa-

mente às cargas da grande maioria dos veículos que circulam em território nacional; não ser uma ponte 

nova mas sim uma ponte previamente edificada, sendo preferível limitar o peso total que cada viatura 

pode ter para poder circular na ponte; e por não ser razoável assumir que haja uma grande afluência de 

veículos pesados naquela estrutura dado não representar uma via de comunicação vital na região de 

Pedorido 
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Quadro 5.2 - Valores característicos de ajustamento[14] 

 

 

 

Fig. 5.3 - Configuração do modelo de carga 1[14] 

 

Modelo de carga 2 (Load Model 2): 

Consiste num único eixo de carga (duas rodas por eixo), com peso igual a βQQak, com Qak= 400kN 

(incluído efeito de amplificação dinâmica), que percorre o tabuleiro da ponte na direcção longitudinal, 

podendo ocupar qualquer posição na largura da faixa de rodagem, não sendo obrigatório que este se 

encontre centrado na via (Fig.5.4). A forma considerada da superfície de contacto de cada pneu com o 

pavimento é um retângulo 0,35mx0,60m. O valor recomendado de βQ=αQ. 

 

Fig. 5.4 - Configuração do modelo de carga 2[14] 
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Forças horizontais – Travagem e aceleração: para pontes com um desenvolvimento de tabuleiro igual 

ou superior a 200m, o limite do valor da força característica de frenagem que atua ao nível da superfície 

da faixa de rodagem é de 900kN. Neste caso, como a ponte Maria Pia apresenta um comprimento pró-

ximo dos 354m, a força característica de frenagem é igual a 900kN. 

 

5.1.3.2 Ação do vento no tabuleiro rodoviário 

Na norma europeia EN1991-1-4 a ação do vento nos tabuleiros das pontes produz forças em três direções 

ortogonais: a transversal (X), a longitudinal (Y) e a vertical (Z). No entanto, no caso em estudo, por 

simplificação, apenas será analisada na direção transversal ao tabuleiro. 

Metodologia preconizada na EN1991-1-4: 

1) Quantificação do valor básico da velocidade de referência do vento, vb,0. Para a determinação do 

valor básico da velocidade de referência do vento, 𝑣𝑏,0, o Eurocódigo divide o país em duas zonas, 

a Zona A(vb,0 é 25 m/s) e a Zona B (vb,0 é 30 m/s). segundo essa divisão a ponte encontra-se na 

Zona B. Para a zona B o valor de vb,0 é de 30m/s; 

2) Quantificação do valor de referencia do vento: 

 

 𝑉𝑏 = 𝐶𝑑𝑖𝑟 ∙ 𝑉𝑏.𝑜 (5.1) 

 

O valor do fator direcional (𝐶𝑑𝑖𝑟) foi considerado igual a 1 (valor conservativo), uma vez que não se 

realizaram ensaios em túnel de vento e não se consultaram dados estatísticos que revelassem a existência 

de uma direção preferencial do vento. O valor do fator de época (𝐶𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 )também considerado unitário 

por não se tratar de uma estrutura provisória. Desta forma o valor de referência da velocidade do vento. 

3) Identificação da categoria do terreno: 

Neste caso foi considerado a categoria II, que está de acordo com o Quadro 5.3. 

Quadro 5.3 - Categoria do tereno[15] 

 
 

 



Reabilitação de uma Ponte Metálica Centenária com Modelação Calibrada por dois Métodos de Monitorização Estrutural  

 

   63 

 

4) Determinação da maior altura z(m) do tabuleiro da ponte, relativamente à superfície do terreno, 

contabilizando a altura das guardas – 𝑍𝑚á𝑥 = 63.5𝑚(𝑧). os valores de z0 e 𝐶𝑚𝑖𝑛são retirados da 

tabela das categorias do terreno. 

5) Determinação do coeficiente de exposição, 𝐶𝑒(𝑧). O coeficiente de exposição pode ser obtido gra-

ficamente(FIG,) ou analiticamente. Através da observação do gráfico reproduzidos do NP EN 

1991-1-4, 𝐶𝑒(𝑧) = 2.0 

 

Fig. 5.5 - Coeficiente de exposição –  𝑪𝒆(𝒛) [15] 

 

6) Calculo da força horizontal na direção transversal do tabuleiro devido a ação do vento (𝐹𝑤,𝑥): A 

força horizontal é dada pela expressão (5.2)  

 

 

 𝐹𝑤,𝑥 = 𝑐𝑠 ∙ 𝑐𝑑 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) ∙ 𝐶𝑓,𝑥 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑥 (5.2) 

 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑥 = 𝑑𝑇𝑂𝑇 ∙ 𝐿 (5.3) 

   

𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑥    - Área de referencia onde atua o vento segundo a direção x(m2/m) 

𝐶𝑓,𝑥 – Coeficiente da força 

𝑐𝑠 ∙ 𝑐𝑑 – Coeficiente estrutural (na ausência da realização de calculo da resposta dinâmica, o valor reco-

mendado é 1)  

𝑞𝑝(𝑧) - Pressão dinâmica de pico originada elo vento (KN/m) 

𝐹𝑤,𝑥 - Força horizontal originada pela ação do vento na direção x (KN/m) 

Para determinar 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑥 e  𝐶𝑓,𝑥  é preciso calcular a altura equivalente do tabuleiro – d. A altura equiva-

lente do tabuleiro encontra-se associada à altura das guardas do tabuleiro, ao tipo de guardas e à presença 

ou ausência de tráfego rodoviário no tabuleiro. Uma vez que a situação mais desfavorável ocorre com a 

presença de tráfego rodoviário na ponte, a ação do vento é determinada como uma ação acompanhante 

da sobrecarga rodoviária, sendo estabelecido no Eurocódigo o valor de 0,6 para o coeficiente de ponde-

ração da ação do vento em estado limite último. 

Como se trata de um tabuleiro rodoviário e segundo o Eurocódigo para pontes rodoviárias o 𝑑𝑇𝑂𝑇 é 

igual à soma da altura do tabuleiro (medido em alçado, na direção normal à ação do vento) com uma 
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altura de 2m acima da superfície do tabuleiro (representa altura da viatura), conduzindo neste caso a um 

valor de 𝑑𝑇𝑂𝑇 = 2,7𝑚. 

Determinação do coeficiente 𝐶𝑓𝑥   

Tratando de uma estrutura treliçada, A norma EC1-4, estabelece os seguintes pressuposto para determi-

nação do coeficiente 𝐶𝑓𝑥 . 

 

 𝐶𝑓𝑥 = 𝐶𝑓𝑥,0 ∙ 𝜓𝜆 (5.4) 

Sendo: 

 𝐶𝑓𝑥,0 – Coeficiente de força para estruturas treliçadas sem efeitos de extremidade. 

𝜓𝜆 – Coeficiente de extremidade  

Para a determinação do coeficiente de extremidade seguiu-se os seguintes procedimentos abaixo indi-
cados. 

Primeiramente calculou-se o índice cheio que é dada pela expressão 5.5. 

 

 𝜑 =
𝐴

𝐴𝑐
 (5.5) 

 

sendo, A, soma das ares das projeções no plano da face, perpendicular a esse plano, de todos os elemen-

tos e chapas de gousset da face, de acordo com a figura e 𝐴𝑐  é a área limitada pelo contorno exterior, 

elucidada na mesma figura. 

 

Fig. 5.6 - Definição do índice cheio[15] 

 

 𝐴 =∑𝑏𝑖 ∗ 𝑙𝑖 +∑𝐴𝑔𝑘
𝑘𝑖

 (5.6) 

 

A=3.258 por painel 

𝐴𝑐 = 𝑙 ∙ 𝑏  

𝐴𝑐 = 2.7 ∙ 2.7 = 7.29  

𝜑 = 0.44691  

Depois de determinar o índice cheio, procedeu-se a determinação do coeficiente da força para a estrutura 

treliçada sem efeito de extremidade, de acordo com a Fig. 5.7 , obtendo assim 𝐶𝑓,𝑥,0 = 1.6 
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Fig. 5.7 - coeficiente de força 𝑪𝒇,𝒙,𝟎 para uma estrutura treliçada plana constituída por perfis de seção angulosa, 

em função do índice de cheios 𝝋 

 

Para a determinação do coeficiente de extremidade, primeiramente determinou a esbelteza efetiva uma 

vez que o mesmo é em função desta. 

A esbelteza efetiva λ deverá ser definida em função das dimensões da construção e da sua posição. 

O Quadro 5.4 elucida princípios para sua determinação. 

Quadro 5.4 - Valores de λ recomendados para estruturas treliçadas 

 

No caso em estudo, tratando de uma estrutura treliçada a esbelteza efetiva de acordo com o quadro 
acima, é dado pela expressão 5.7. 

 

 𝜆 =
2 ∙ 𝑙

𝑏
 (5.7) 
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𝜆 =
2∙2.7

2.7
= 2 , por cada painel. 

Calculado a esbelteza efetiva, determinou-se o coeficiente de extremidade de acordo com Fig. 5.8, e este 
é em função da esbelteza efetiva e do índice cheio. 

Assim tem-se que o coeficiente de extremidade 𝜑𝜆 = 0.89. 

 

Fig. 5.8 - Valores indicativos do coeficiente de efeitos de extremidade 𝝋𝝀em função do índice cheio 𝝋 e de esbel-

teza 𝝀 [15] 

 

Tendo calculado os valores do índice cheio e do coeficiente de extremidade, aplicou se a expressão (5.4), 

obtendo assim,  

𝐶𝑓𝑥 = 1.6 ∙ 0.89 = 1,424  

Segundo a mesma norma 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑥 = 𝐴 = 3,25, para cada painel que constitui a ponte. 

Aplicando a expressão (5.2), obteve-se o seguinte valor para a força horizontal a aplicar em cada painel. 

𝐹𝑤,𝑥 = 1 ∙ 1.125 ∙ 1.424 ∙ 3.258 = 5,223𝐾𝑁 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙  

No entanto a norma EN 1991-1-1-4 estipula que o valor da força combinada da ação do vento com a 

ação do trafego rodoviário não poderá ultrapassar o valor de  𝐹𝑤
∗, que se define da mesma forma que 

𝐹𝑤,𝑥 mas com alteração do valor da velocidade básica de referência  𝑉𝑏.𝑜 pelo valor de 𝑉𝑏,0
∗ . No anexo 

nacional o valor recomendado para o 𝑉𝑏,0
∗  é 𝑑𝑒 23𝑚/𝑠.  

Posto isto é recalculado o valor de 𝑞𝑝(𝑧) = 2 ∙ 0.5 ∙ 1.25 ∙ 23
2 = 0,666𝐾𝑁/𝑚2, que conduz a um valor 

de 𝐹𝑤,𝑥 = 1 ∙ 0.666 ∙ 1.424 ∙ 3.258 = 3.0893𝐾𝑁, 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙. 

 

5.1.3.3 Ação térmica  

A determinação do valor da ação da temperatura sobre a obra de arte, provocada pela variação uniforme 

da temperatura, requer o conhecimento “a priori” das temperaturas máximas e mínimas expectáveis para 

o local onde se encontra a estrutura, neste caso Castelo de Paiva. No anexo nacional presente na norma 

NP EN 1991-1-5, para a zona A (onde se insere Castelo de Paiva) a temperatura máxima do ar à sombra 

𝑇𝑚á𝑥 é de 45ºC e a temperatura mínima do ar à sombra 𝑇𝑚𝑖𝑛 é de -5ºC, valores que são razoáveis para 

a análise em questão pelo que são os considerados. 
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Em Portugal, segundo o anexo nacional, deve ser considerada a “Abordagem 1” que estabelece para 

estruturas de aço (tipo 1) a componente da variação uniforme de temperatura mínima/máxima em pontes 

através de: 

𝑇𝑒,𝑚á𝑥(𝑡𝑖𝑝𝑜1) = 𝑇𝑚á𝑥 + 15℃ = 45 + 15 = 55℃ 

𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛(𝑡𝑖𝑝𝑜1) = 𝑇𝑚𝑖𝑛 − 10℃ = −5 − 10 = −15℃ 

 

5.1.4 COMBINAÇÃO DE AÇÕES EM PONTES RODOVIÁRIAS – EUROCODIGO  

5.1.4.1 Descrição geral 

As combinações de ações estabelecidas para a análise estática da estrutura são contempladas na norma 

EN 1990, sendo que para o campo de aplicação em pontes se deve recorrer ao anexo A2 do EC0. 

 

5.1.4.2 Combinações do estado limite ultimo (ELU) 

As combinações de estado limite último são formuladas com base no Anexo A2 do EC0 cuja aplicação 

se refere a pontes. 

Combinações STR 

As combinações STR permitem o dimensionamento de membros estruturais. A resistência do terreno e 

dos materiais de construção são essenciais uma vez que esta combinação permite verificar se não ocorre 

rotura da estrutura por deformação excessiva, por criação de mecanismo de rotura ou por perda de esta-

bilidade da estrutura, incluindo apoios e fundações. Esta combinação é descrita através da seguinte ex-

pressão 

 
 

Numa situação de dimensionamento de carácter persistente, os valores recomendados para os coefici-

entes parciais de segurança (γ) são: 

 

𝛾𝐺,𝑗,𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 = 1.35 𝛾𝐺,𝑗,𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 = 1.0 

 

𝛾𝑄,𝑗,𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 = 1.35 para ações de tráfego rodoviário e/ou pedestre (= 0 se favorável) 

 

𝛾𝑄,𝑗,𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 = 1.5 para as outras ações variáveis para além das de tráfego rodoviário, pe-

destre e ferroviário (= 0 se favorável) 

Nota: os valores apresentados constam das tabelas A2.4(A), A2.4(B) e A2.4(C) do anexo A2 da EN 

1990. Para a combinação STR foram usados os valores da tabela A2.4(B) dado que, geralmente, a re-

sistência estrutural é limitada pelos valores que constam nessa mesma tabela (ver o Quadro 5.5). 
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Quadro 5.5 - Coeficiente de Simultaneidade/Combinação 

 

Legenda: 

PP - peso próprio 

RCP - restante carga permanente 

SCR(UDL) - sobrecarga rodoviária uniformemente distribuída 

SCR(TS) - sobrecarga rodoviária “tandem System” 

SCP(qf) - sobrecarga pedestre (valor de combinação associado ao LM1-load model1) 

LM2 - sobrecarga rodoviária concentrada – load model 2 

VNT - ação do vento 

TMP - ação de temperatura 

 

5.1.4.3 Combinação para o Estado Limite de Serviço (ELS) 

As combinações em estado limite de serviço permitem avaliar o comportamento da estrutura durante a 

sua fase de exploração ao longo do seu período de vida útil. Permitem também analisar/verificar a de-

formação e a tensão dos elementos constituintes da estrutura, na sua fase de serviço, de forma a garantir 

que a obra mantém a sua funcionalidade, durabilidade e aparência. 

Combinação quase-permanente 

Combinação usada para ter em conta os efeitos a longo prazo (ação da temperatura, controlo da defor-

mação, etc.), podendo solicitar a estrutura durante metade do seu período de vida. 

 

 ∑𝐺𝑘,𝑗" + "∑ 𝜓2,𝑖
𝑖>1

𝑗≥1

𝑄𝑘,𝑖 (5.8) 

 

Combinação Frequente 

Combinação que pode ocorrer com alguma regularidade ao longo do período de vida da estrutura, mas 

sendo uma combinação de curta duração. 

 

 ∑𝐺𝑘,𝑗" + "   𝜓1,1𝑄𝑘,1" + "∑ 𝜓2,𝑖
𝑖>1

𝑗≥1

𝑄𝑘,𝑖 (5.9) 

 



Reabilitação de uma Ponte Metálica Centenária com Modelação Calibrada por dois Métodos de Monitorização Estrutural  

 

   69 

 

Combinação Característica 

Combinação que raramente ocorre na estrutura, podendo solicitá-la durante algumas horas do seu 

período de vida. 

 

 ∑𝐺𝑘,𝑗 +   𝑄𝑘,1 +∑ 𝜓0,𝑖
𝑖>1

𝑗≥1

𝑄𝑘,𝑖 (5.10) 

 

5.1.5 CASO EM ESTUDO 

Dada a dimensão da estrutura e o número de barras e de nós que compõem o modelo estrutural, a im-

plementação de todas as combinações anteriormente mencionadas é muito morosa. Além disso, neste 

trabalho pretende-se um estudo para verificação e reforço pelo que apenas se vão realizar algumas com-

binações de ações. No guia de dimensionamento de pontes rodoviárias segundo o EC1 – Actions on 

Bridges, as combinações mais comuns são em seguida apresentadas. 

Combinações do Estado Limite Último (ELU) 

 1,35 ∗ 𝐺𝑘 + 1,35 ∗ (𝑇𝑆 + 𝑈𝐷𝐿 + 𝑞𝑓𝑘) + 1,5 ∗ 0,6 ∗ 𝐹𝑤𝑘,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐 

 1,35 ∗ 𝐺𝑘 + 1,5 ∗ 𝑇𝑘 + 1,35 ∗ (0,75 ∗ 𝑇𝑆 + 0,4 ∗ 𝑈𝐷𝐿 + 0,4 ∗ 𝑞𝑓𝑘) 

 1,35 ∗ 𝐺𝑘+ 1,5 ∗ 𝐹𝑤𝑘 

Nota: não foi considerada a ação do vento como ação variável básica, uma vez que para o dimensiona-

mento/verificação de segurança do tabuleiro, a ação de tráfego acompanhada pela ação do vento é con-

dicionante. A ação sísmica na estrutura também não foi considerada para o dimensionamento do tabu-

leiro dado que segundo a EN1990 - anexo A2, a ação sísmica não pode ser combinada com as ações de 

tráfego normais nem com a ação do vento. Dessa forma, a ação sísmica não é condicionante para o 

dimensionamento/verificação de segurança do tabuleiro. 

Combinações do Estado Limite Serviço (ELS) – combinação característica 

 𝐺𝑘 + 𝑇𝑆 + 𝑈𝐷𝐿 + 𝑞𝑓𝑘 + 0,6 ∗ 𝐹𝑤𝑘,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐 

 𝐺𝑘𝑇𝑘 + 0,75 ∗ 𝑇𝑆 + 0,4 ∗ 𝑈𝐷𝐿 + 0,4 ∗ 𝑞𝑓𝑘 

 𝐺𝑘+ 𝐹𝑤𝑘 

 

Nota: não foi considerada a verificação em E.L.S. 

 

Deste modo as combinações realizadas neste estudo são as apresentadas no Quadro 5.6, por intermédio 

dos valores dos coeficientes de ponderação usados em cada combinação. 

Quadro 5.6 - Coeficiente de simultaneidade/combinação 

Designação combinação PP RCP 
RCR SCP 

VNT TMP 
(UDL) (qr) 

Comb1 1,35 1,35 1,35 1,35 0,9 1,5 

Comb2 1,35 1,35 1,35 1,35 0,9 1,5 
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5.2 ANALISE E DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL 

5.2.6 DESCRIÇÃO GERAL 

Os Eurocódigos definem os procedimentos para o dimensionamento ou verificação de segurança dos 

elementos constituintes do tabuleiro de uma ponte metálica. Sendo assim, neste capitulo será apresen-

tado esses procedimentos que foram utilizados para, por um lado fazer a verificação da segurança da 

ponte e por outro lado dimensionar alguns elementos. 

As Normas Europeias usadas para verificação da segurança ou dimensionamento do tabuleiro rodoviário 

são: 

 EN 1991-2: Ações em pontes; 

 EN 1993-1-1: regras gerais para estruturas de aço; 

 EN 1993-1-8: Projeto de ligações; 

 EN 1993-2: Pontes metálicas 

 

5.2.7 VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA EM RELAÇÃO AOS ESTADOS LIMITE ÚLTIMO  

Metodologia abordada: 

 Classificação das secções transversais; 

 Resistências das seções transversais; 

 Resistência dos elementos à encurvadura;  

  Resistência dos elementos à encurvadura lateral; 

 

5.2.7.1 Classificação das seções transversais 

A classificação da secção transversal dos elementos metálicos comprimidos é realizada de acordo com 

a norma NP EN 1993-1-1. Esta classificação visa determinar até que ponto a resistência e capacidade 

de deformação dos elementos comprimidos é limitada pela ocorrência de encurvadura local. 

A norma referida apresenta quatro classes de secções transversais: 

 Classe 1 – seções que apresentam uma grande capacidade de deformação, suficiente para plas-

tificar, e desta forma atingir o momento resistente plástico. Como apresenta uma capacidade de 

rotação superior à mínima requerida para a utilização dos métodos de analise plástica permitem 

o dimensionamento com base numa analise plástica; 

 Classe 2 – seções cuja capacidade de deformação é inferior à de classe 1 mas suficiente para a 

tingir o momento resistente plástico. Apresentam uma capacidade de rotação limitada pela en-

curvadura local; 

 Classe 3 – seções que instabilizam antes de plastificarem, não atingindo o momento plástico 

resistente, ou seja, não permitem a formação de rótulas plásticas. Desta forma a sua resistência 

é definida pelo momento resistente elástico, possibilitando apenas o dimensionamento elástico; 

 Classe 4 – seção muito esbeltas, que instabilizam antes de atingirem a capacidade de resistência 

elástica. Permitem o dimensionamento conforme a classe 3 (analise elástica). se a seção for 

substituída por uma seção efetiva  
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A classificação mencionada tem em consideração os esforços instalados na secção, o tipo de aço estru-

tural, a esbelteza de todas a partes que a constituem e o grau de restrição dessas mesmas componentes 

(elementos internos ou externos). A classificação da secção transversal dos elementos metálicos com-

primidos é a maior das classificações de cada uma das partes (banzos e alma) que a compõem. Ex: se o 

banzo for de classe 2 e alma for de classe 3, então a secção é de classe 3. 

Na norma NP EN 1993-1-1 é apresentado um conjunto de tabelas onde através da esbelteza do elemento 

em análise (relação entre c (comprimento) e t (espessura)), se estabelecem os limites para cada classe 

(ver o Quadro 5.7). 

 

Quadro 5.7 - Limites máximos das relações comprimento- espessura para componentes comprimidos[16] 

 

 

Relativamente aos elementos metálicos que se encontrem tracionados, estes pertencem à classe 1. A 

classe do elemento submetido à compressão pura é sempre maior ou igual à classe obtida nesse mesmo 

elemento quando submetido a quaisquer outros tipos de esforços. No caso em estudo, por simplificação, 



Reabilitação de uma Ponte Metálica Centenária com Modelação Calibrada por dois Métodos de Monitorização Estrutural  

 

72  

 

será demonstrado apenas o procedimento para a viga transversal do tabuleiro (carlinga). Para os restantes 

elementos assume-se que se tratam de classe 4, assim como se trata de uma solução de reforço estará do 

lado da segurança. 

 

5.2.7.2 Resistência das secções transversais 

Após classificada a secção, determina-se o tipo de análise que pode ser realizada – análise plástica ou 

análise elástica. No caso de a classe do elemento ser igual ou inferior a 2 pode-se realizar a análise 

plástica ou elástica, enquanto no caso de ser igual ou superior a 3 apenas se pode realizar uma análise 

elástica, tendo em atenção que no caso de se tratar de classe 4 é necessário assumir uma secção efetiva. 

 

 𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝐴 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 (5.11) 

 

5.2.7.3 Resistência axial 

O valor de cálculo do esforço axial (NEd) deverá satisfazer as seguintes condições: 

 Tração 

 𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝐴 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 (5.12) 

 

No caso de se tratar de seções com furos 

 𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑚𝑖𝑛

{
 
 

 
 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 =

𝐴 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0

𝑁𝑢,𝑅𝑑 =
0,9 ∙ 𝐴𝑛𝑒𝑡 ∙ 𝑓𝑢

𝛾𝑀2

 (5.13) 

 

 Compressão:  

No caso de se tratar de seções de classe 1,2, ou 3 

 𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝐴 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 (5.14) 

 

e no caso de se tratar de seções de classe 4 

 𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝐴𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 (5.15) 

 

A – Área da seção transversal 

 𝐴𝑛𝑒𝑡 – Área útil da seção transversal (após retirar as áreas relativas aos furos dos parafusos) 

𝑓𝑦 – Tensão de cedência 
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𝑓𝑢 – Tensão ultima 

𝛾𝑀0 – Coeficiente parcial de segurança 

𝛾𝑀2 – Coeficiente parcial de segurança 

 

5.2.7.4 Resistência ao corte  

O valor de calculo do esforço transverso (𝑉𝐸𝑑) deverá satisfazer as seguintes condições: 

No caso de se tratar de seções de classes 1 ou 2 

 𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝐴𝑉 ∙ 𝑓𝑦

√3 ∙ 𝛾𝑀0
 (5.16) 

 

 

e no caso de se tratar de seções de classes 3 ou 4 

 𝜏𝐸𝑑 =
𝑉𝐸𝑑 ∙ 𝑆

𝐼 ∙ 𝑡
≤

𝑓𝑦

√3 ∙ 𝛾𝑀0
 (5.17) 

 

𝐴𝑉 – Área resistente ao esforço transverso 

𝑉𝐸𝑑 – Esforço transverso 

S – Momento estático, relativamente ao eixo principal da seção 

I – Momento de inercia da seção transversal 

t – Espessura no ponto considerado 

 

5.2.7.5 Resistência à flexão 

o valor de cálculo do memento fletor (𝑀𝐸𝑑) deverá satisfazer as seguintes condições. 

No caso de se tratar se seções de classe 1 ou 2  

 𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝑊𝑝𝑙 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 (5.18) 

no caso de se tratar de seções de classe 3 

 ≤ 𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑 =
𝑊𝑒𝑙,𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 (5.19) 

 

no caso de se tratar de seções de classe 4 

 𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑒𝑓𝑓,𝑅𝑑 =
𝑊𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 (5.20) 
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𝑊𝑒𝑙,𝑚𝑖𝑛  - Módulo de flexão elástico mínimo da seção transversal 

𝑊𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 – Módulo de flexão elástico mínimo da seção transversal efetiva 

              𝑊𝑝𝑙 – Módulo de flexão plástico da seção transversal 

 

5.2.7.6 Interação flexão – axial  

Em elementos submetidos tanto ao esforço axial como ao momento fletor (flexão composta), deve aten-

der-se ao efeito do esforço normal no valor do momento fletor renitente. Esse efeito é determinado da 

seguinte forma. 

 𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑×
(1 − 𝑛)

(1 − 0.5×𝑎)
;𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 (5.21) 

 

𝑛 =
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑
⁄   

𝑎 = (𝐴 − 2 ∙ 𝑏 ∙ 𝑡𝑓) 𝐴 ,   𝑎 ≤ 0.5⁄   

 

No entanto para seções em I ou H esta verificação poderá ser dispensada se  

 na avaliação do efeito do esforço axial sobre o memento fletor segundo y-y forem satisfeitas as 

seguintes condições 

 𝑁𝐸𝑑 ≤ 0.5×𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑  ; 𝑁𝐸𝑑 ≤
0.5 ∙ ℎ𝑤 ∙ 𝑡𝑤 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 (5.22) 

 

 

 Na avaliação de efeito do esforço axial sobre o momento fletor segundo z-z for satisfeita a 

seguinte condição 

 𝑁𝐸𝑑 ≤
ℎ𝑤 ∙ 𝑡𝑤 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 (5.23) 

 

 

e no caso de se tratar de seção de classe 3 ou 4 

 𝜎𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑
𝐴
+
𝑀𝐸𝑑
𝐼
∙ 𝑦 ≤ 𝑓𝑦 (5.24) 

 

A – área da seção transversal 

I – Momento de inerncia da seção transversal 

y – Posição do ponto considerado relativamente ao eixo neutro 

b – Largura total da seção 
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tf – espessura do banzo 

 

5.2.7.7 Interação flexão - corte   

Em elementos que apresentam esforço transverso deve ser considerado o seu efeito na determinação do 

momento fletor resistente. Esse efeito é determinado da seguinte forma. 

No caso de se tratar de seções de classe 1 ou 2 

 
𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑦,𝑉,𝑅𝑑 =

[𝑊𝑝𝑙,𝑦×
𝜌 ∙ 𝐴𝑊

2

4 ∙ 𝑡𝑤
] ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 , 𝑀𝑦,𝑉,𝑅𝑑 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 

(5.25) 

 

 

(formula valida para seções com banzos iguais em I) 

A verificação anterior pode ser dispensada se 𝑉𝐸𝑑 ≤ 0.5𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 

Caso se trate de seções de classe 3 ou 4, 

 √(𝜎𝐸𝑑
2 + 3 ∙ 𝜏𝐸𝑑

2 )  ≤ 𝑓𝑦 (5.26) 

 

 

 

5.2.7.8 Resistência a encurvadura 

Em elementos que se encontram uniformemente comprimidos, o Eurocodigo estipula que é necessário 

verificar a segurança relativamente `a encurvadura. 

No caso de se tratar de seções de classe e,2, ou 3, 

 𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑏,𝑅𝑑 =
𝜒 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 (5.27) 

 

e para as seções de classe 4, 

 𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑏,𝑅𝑑 =
𝜒 ∙ 𝐴𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 (5.28) 

 

𝜒  - Coeficiente de redução para o modo de encurvadura considerado (segundo direção y ou z) 

𝛾𝑀1 – Coeficiente parcial de segurança 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 – Valor de calculo de renitência à encurvadura do elemento comprimido 

b – Largura da seção 
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tf -  Espessura do banzo 

A determinação do coeficiente de redução (𝜒) à encurvadura é realizada através do seguinte procedi-
mento: 

 Definição do comprimento da encurvadura – L; 

 Calculo da esbelteza segundo as direções y ou z 

 

 𝜆𝑦 =
𝐿𝑦

𝑖𝑦
 , 𝜆𝑧 =

𝐿𝑧

𝑖𝑧
 (5.29) 

 

 

 definição de λcr=93.9ε; 

 Calculo da esbelteza normalizada 

 

Para classe 1,2 ou 3: 

 �̅� =
𝑚á𝑥(𝜆𝑦; 𝜆𝑧)

𝜆𝑐𝑟
 (5.30) 

 

Para classe 4: 

 �̅� =
𝑚á𝑥(𝜆𝑦; 𝜆𝑧)

𝜆𝑐𝑟
×√

𝐴𝑒𝑓𝑓

𝐴
 (5.31) 

 

 Através da curva de encurvadura é definido o valor do fator de imperfeição (α). Esta 

curva está relacionada com o tipo de aço, com a geometria da seção transversal e com 

o eixo em relação ao qual está a ser considerada a encurvadura (ver os  Quadro 5.8 e 

Quadro 5.9) 
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Quadro 5.8 - Curvas de encurvadura associados a perfis laminados[16] 

 

 

Quadro 5.9 Fatores de imperfeição[16] 

 

 

 

 Determinação do valor de ϕ 

 𝜙 = 0.5 ∙ [1 + 𝛼 ∙ (�̅� − 0.2) + �̅�2] (5.32) 

 

 Calculo do coeficiente de redução 𝜒: 
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 𝜒 =
1

𝜙 + √(𝜙2 − �̅�2)
 (5.33) 

 

5.2.7.9 Resistência a encurvadura lateral 

No caso de elementos com secções abertas, como as secções em I ou H, fletidas em torno do eixo de 

maior inércia deve ser considerada a possibilidade de a resistência do elemento à encurvadura por tor-

ção-flexão poder ser inferior à resistência por flexão. 

 𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑤𝑦 ∙
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 (5.34) 

Em que: 

𝑤𝑦=𝑤𝑦𝑝𝑙,𝑦 para seções das classes 1 ou 2 

𝑤𝑦 = 𝑤𝑒𝑙,𝑦 para as seções da classe 4 

𝑤𝑦 = 𝑤𝑒𝑓𝑓,𝑦 para seções da classe 4 

𝜒𝐿𝑇 – Coeficiente de redução para encurvadura lateral 

𝛾𝑀1 – Coeficiente parcial de segurança 

A determinação do coeficiente de redução  𝜒𝐿𝑇 à encurvadura lateral é realizada através do seguinte 

procedimento: 

 determinação do Mcr  

 

 
𝑀𝑐𝑟 = 𝐶1 ∙

𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑧
(𝑘 ∙ 𝐿)2

∙ {[(
𝑘

𝑘𝑤
)
2

×
𝐼𝑤
𝐼𝑍
+
(𝑘 ∙ 𝐿)2 ∙ 𝐺 ∙ 𝐼𝑇
𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑧

+ [𝐶2 ∙ 𝑧𝑔 − 𝐶3 ∙ 𝑧𝑗]
2
]

1
2⁄

− [𝐶2 ∙ 𝑧𝑔 − 𝐶3 ∙ 𝑧𝑗]} (5.35) 

IZ – momento de inércia da secção em relação ao eixo z-z 

IT – constante de torção uniforme 

Iw– constante de empenamento 

L – Comprimento entre secções do elemento, que se encontram contraventadas lateralmente 

G – Módulo de distorção 

E – Módulo de elasticidade 

C1, C2, C3 – parâmetros relacionados com a configuração do diagrama de momentos fletores e 

com as condições de apoio do elemento em análise 

kZ e kw – fatores associados às condições de apoio e relativos ao comprimento efetivo do 

elemento. Estes fatores variam entre 0,5 (deformações impedidas) e 1 (deformações 

livres), sendo usualmente considerados como unitários (valor conservativo) 

za – coordenada do centro de corte relativamente ao centro de gravidade da secção 

zs – coordenada do ponto de aplicação da carga relativamente ao centro de gravidade da 

secção (positivo na parte comprimida e negativo na parte tracionada) 

zg = (za – zs) 
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zj – parâmetro que traduz o grau de assimetria da secção, sendo nulo no caso de vigas com 

secções simétricas 

 

 

 Calculo da esbelteza lateral 

 �̅�𝐿𝑇 = √
𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦

𝑀𝑐𝑟
 (5.36) 

 

𝑊𝑦 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦 para seções das classes 1 ou 2 

𝑊𝑦 = 𝑊𝑒𝑙,𝑦 para seções da classe 3 

𝑊𝑦 = 𝑊𝑒𝑓𝑓,𝑦 para seções da classe4 

 

 definição do valor do fator de imperfeição – αLT, com base na curva de encurvadura, 

que por sua vez está associada à geometria da seção e ao tipo de seção transversal (ver 

os  

Quadro 5.10 - Curvas de encurvadura lateral[16] 

 

 

Quadro 5.11- Fatores de imperfeição associados à encurvadura lateral[16] 

 

 

 determinação do valor de ϕLT 

 𝜙𝐿𝑇 = 0.5 ∙ [1 + 𝛼 ∙ (�̅�𝐿𝑇 − 0.2) + �̅�𝐿𝑇
2
] (5.37) 
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 Finalmente o coeficiente de redução 

 
𝜙𝐿𝑇 =

1

𝜙𝐿𝑇 +√(𝜙𝐿𝑇
2 − �̅�𝐿𝑇

2 )

 
(5.38) 

 

5.2.7.10 Resistência de elementos em flexão composta com compressão 

No caso de não ser realizada uma analise de 2ª ordem, devem ser satisfeitas as condições para verificar 

a estabilidade dos elementos uniformes com seções transversais duplamente simétricas, suscetíveis de 

se deformarem por torção (seções abertas em I ou H sem travamento transversal). 

 
yy: 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑌𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑦 ∙
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + Δ𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑀𝑌,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑧 ∙
𝑀𝑧,𝐸𝑑 + ∆𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑘
𝛾𝑀1

≤ 1 
(5.39) 

 

 

 
zz: 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑧𝑦 ∙
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + Δ𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑀𝑌,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑧𝑧 ∙
𝑀𝑧,𝐸𝑑 + ∆𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑘
𝛾𝑀1

≤ 1 
(5.40) 

 

𝜒𝑌  e 𝜒𝑧  – coeficiente de redução de encurvadura por flexão (segundo a direção y ou z) 

𝜒𝐿𝑇 – Coeficiente de redução de encurvadura lateral 

γM1 – coeficiente parcial de segurança 

𝑁𝑅𝑘  – Valor característico da resistência à compressão 

𝑁𝐸𝑑, 𝑀𝑦,𝐸𝑑, 𝑀𝑧,𝐸𝑑  – valores de cálculo dos esforços de compressão e dos momentos máximos no 

elemento (segundo a direção y ou z) 

Δ𝑀𝑦,𝐸𝑑, ∆𝑀𝑧,𝐸𝑑 – momentos originados pela alteração da posição do eixo neutro. Esta situação apenas 

se verifica em secções de classe 4, uma vez que para efeitos de cálculo se trabalha com uma secção 

efetiva 

𝑘𝑦𝑦, 𝑘𝑧𝑧, 𝑘𝑦𝑧 e 𝑘𝑧𝑦 ∙– factores de interação 

Os fatores de interação podem ser determinados através de dois métodos presentes na NP EN 1993-1-

1.  

 

 

5.2.8 DIMENSIONAMENTO DE LIGAÇÕES METÁLICAS  

Em pontes, como o comprimento do tabuleiro da ponte é superior ao das peças pré-fabricadas (geral-

mente), é frequente a necessidade da interrupção das vigas metálicas constituintes do tabuleiro. Deste 

modo, o comprimento total do tabuleiro é alcançado através da associação de vários elementos metálicos 
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mais pequenos (ligação entre longarinas). A ligação entre elementos pode ser estabelecida através de 

ligações aparafusadas (ligações removíveis) ou soldadas (ligações permanentes 

 

5.2.8.1 ligações aparafusadas 

As ligações aparafusadas, comparativamente com as ligações soldadas, são menos resistentes. No en-

tanto, permitem montagens e desmontagens mais rápidas das ligações, requerem operários menos qua-

lificados, necessitam de menos energia para a realização das ligações e apresentam uma maior ductili-

dade e fiabilidade, sendo mais resistentes à fadiga. Os principais problemas relacionados com as ligações 

aparafusadas estão relacionados com o colapso da ligação, com a corrosão dessa junção provocada pela 

presença de água nessas zonas e com a dificuldade em aparafusar corretamente as ligações associadas a 

locais de difícil acessibilidade em obra. 

A ligação é estabelecida por recurso a chapas aparafusadas que realizam a junção dos banzos e/ou das 

almas das vigas contíguas. A chapa aparafusada que estabelece a união entre os banzos é utilizada para 

transmitir o esforço axial atuante nos banzos, enquanto a chapa de alma é usada para transmitir o esforço 

axial, o esforço transverso e o momento fletor que atuam na alma da viga. 

 

5.2.8.2 ligação entre banzos 

O dimensionamento de ligações aparafusadas inicia-se com a definição da espessura da chapa aparafu-

sada. A espessura da chapa admitida, geralmente, é igual à espessura do banzo do perfil a unir porque 

desta forma a capacidade resistente da chapa é próxima da capacidade resistente do banzo, conseguindo-

se desta forma transmitir o máximo esforço axial possível pela ligação de banzo. A largura da chapa 

admitida (na maior parte dos casos) coincide com a largura do banzo. 

Após definida a espessura da chapa define-se o intervalo para o diâmetro dos parafusos, que estabelecem 

a ligação entre os elementos. 

 √40 ∗ (
𝑡

0.4
− 1) ≤ 𝑑 ≤ √40 ∗ (

𝑡

0.7
− 1) (5.41) 

 

d – Diâmetro nominal, mm 

t – Espessura mínima dos elementos a ligar, mm 

A classe dos parafusos é do critério do projetista, sendo que em pontes se usam parafusos 

pré-esforçados (classes 8.8 e 10.9). 

A disposição dos parafusos na chapa é definida após serem estabelecidos os valores relativos ao seu 

diâmetro (d) e à espessura da chapa (t) a usar (Fig. 5.9). 

 

Fig. 5.9 Limites de espaçamento entre parafusos e a sua disposição na chapa[17] 



Reabilitação de uma Ponte Metálica Centenária com Modelação Calibrada por dois Métodos de Monitorização Estrutural  

 

82  

 

p1 – distância entre os eixos dos parafusos de uma fiada, medida na direção do esforço 

p2 – distância entre os eixos dos parafusos de uma fiada, medida perpendicularmente à direção 

do esforço 

e1 – distância entre o centro do furo de um parafuso e a extremidade adjacente, medida na 

direção do esforço 

e2 – distância entre o centro do furo de um parafuso e a extremidade adjacente, medida 

perpendicularmente à direção do esforço 

d0 – diâmetro do furo, mm 

Os limites impostos para as distâncias entre parafusos permitem assegurar que cada parafuso tem uma 

área de influência adequada à sua rigidez e à das chapas a ligar, garantindo deste modo a eficiência da 

ligação. O número de fiadas será definido em função do número total de parafusos, que por sua vez 

depende da resistência necessária para suportar os esforços a transmitir. 

As ligações aparafusadas podem ser solicitadas ao corte e/ou à tração e, consequentemente, os critérios 

de verificação de segurança dos parafusos diferem consoante o tipo de solicitação a que estes se encon-

tram submetidos. 

No caso em análise, os parafusos apenas se encontram solicitados ao corte, pelo que apenas são apre-

sentados os critérios de verificação de segurança associados ao corte. 

As ligações aparafusadas solicitadas ao corte podem atingir a rotura de três modos – corte do parafuso, 

esmagamento das chapas a ligar ou escorregamento do parafuso. Desta forma, os parafusos solicitados 

ao corte são projetados como pertencentes a uma das seguintes categorias. 

 Categoria A – ligação resistente ao esmagamento. Não resiste ao escorregamento do 

parafuso. Podem ser usadas as classes de parafusos compreendidas entre 4.6 e a 10.9 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝑚𝑖𝑛{𝐹𝑣,𝑅𝑑; 𝐹𝑏,𝑅𝑑} 

 

 Categoria B – ligação resistente ao escorregamento no estado limite último apenas po-

dem ser usadas os parafusos das classes 8.8 e 10.9 

 

𝐹𝑣,𝐸𝑑,𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 ≤ 𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜             ;             𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝑚𝑖𝑛{𝐹𝑣,𝑅𝑑; 𝐹𝑏,𝑅𝑑} 

 

 categoria C – ligação resistente ao escorregamento no estado limite ultimo. Apenas 

podem ser usados os parafusos das classes 8.8 e 10.9 

 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝑚𝑖𝑛{𝐹𝑣,𝑅𝑑; 𝐹𝑏,𝑅𝑑; 𝐹𝑠,𝑅𝑑} 

 

 

𝐹𝑣,𝐸𝑑  – Valor de cálculo do corte em cada parafuso, em estado limite último 

𝐹𝑣,𝐸𝑑,𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜– Valor de cálculo de corte em cada parafuso, em estado limite serviço 

 𝐹𝑣,𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝑛º𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑢𝑠𝑜𝑠
 (5.42) 
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𝐹𝑣,𝑅𝑑 - Valor de cálculo da resistência ao corte por parafuso 

 𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
𝛼𝑣 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑠

1.25
×𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 (5.43) 

 

𝛼𝑣 - 0.6 classes 4.6, 5.6, 8.8 

𝛼𝑣 – 0.5 classes 6.8, 10.9 

𝐴𝑠 – Área da seção resistente do plano 

𝑓𝑢𝑏 - Tensão de rotura à tração do parafuso 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 – Valor de calculo da resistência ao esmagamento do parafuso 

 

 𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
𝑘1 ∙ 𝛼𝑏 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡

1.25
 (5.44) 

 

𝛼𝑏 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑒1

3∙𝑑0
;
𝑝1

3∙𝑑0
−
1

4
;
𝑓𝑢𝑏

𝑓𝑢
; 1}  

𝑘1 = 𝑚𝑖𝑛 {2.8 ∙
𝑒2

𝑑0
− 1.7; 1.4 ∙

𝑝2

𝑑0
− 1.7; 2.5}  

As – Área da secção resistente do parafuso 

fu - tensão de rotura da chapa 

d – Diâmetro nominal 

t – Menor espessura da chapa a ligar 

𝐹𝑠,𝑅𝑑 – Valor de calculo da resistência ao escorregamento do parafuso, em estado limite ul-

timo𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 – valor de calculo da resistência ao escorregamento do parafuso, em estado limite de 

serviço 

 𝐹𝑠,𝑅𝑑 =
𝑘𝑠 ∙ 𝜇 ∙ 𝑛 ∙ 0.7 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑠

𝛾𝑀3
 (5.45) 

 

𝑘𝑠 – Parâmetro associado ao tipo de furo – 0,63 a 1 

μ – coeficiente de atrito para parafusos pré-esforçados – 0,2 a 0,5 

γM3 – coeficiente de segurança: ELS – 1,1; ELU – 1,25 

 

5.2.8.3 ligação entre almas 

A junção de elementos pela alma é um problema que é resolvido por iterações, isto é, é necessário 

atribuir um valor para o diâmetro nominal dos parafusos, em seguida definir a disposição dos parafusos 

na chapa e o respetivo número de fiadas, e por fim determinar a capacidade resistente da ligação e 

compará-la com os esforços atuantes. Caso apresente uma capacidade resistente insuficiente pode-se 

alterar o número de fiadas, o diâmetro nominal dos parafusos, o espaçamento entre parafusos ou a sua 



Reabilitação de uma Ponte Metálica Centenária com Modelação Calibrada por dois Métodos de Monitorização Estrutural  

 

84  

 

classe. Desta forma constata-se que este tipo de união envolve maior complexidade que a ligação de 

banzo. 

Relativamente ao dimensionamento da chapa de ligação, a sua espessura depende do diâmetro do para-

fuso (influencia a resistência da secção útil da chapa) e a sua altura tem que ser inferior ao comprimento 

da zona reta da alma do perfil que está a ser ligado. 

Neste tipo de união, o esforço de corte a atuar em cada parafuso varia devido ao momento fletor, ao 

contrário da ligação de banzo, sendo que neste caso em cada parafuso atua uma força com duas compo-

nentes (uma horizontal e outra vertical). A grandeza dessas componentes depende da distância do para-

fuso ao centro de rigidez da ligação e dos esforços atuantes. A resistência do parafuso é determinada da 

mesma forma que na ligação de banzo. 

 𝐻𝑚á𝑥 =
𝑁𝐸𝑑

𝑛º𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑢𝑠𝑠𝑜
+
𝑀𝐸𝑑
𝐼𝑝

∙ 𝑦𝑚á𝑥 (5.46) 

 

 

 𝑉𝑚á𝑥 =
𝑉𝐸𝑑

𝑛º𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑢𝑠𝑠𝑜
+
𝑀𝐸𝑑
𝐼𝑝

∙ 𝑥𝑚á𝑥 (5.47) 

 

 

 𝑇𝑚á𝑥 = √𝐻𝑚á𝑥
2 + 𝑉𝑚á𝑥

2  (5.48) 

 

 

 𝐼𝑝 =∑(𝑋𝑖
2 + 𝑌𝑖

2) (5.49) 

 

𝐻𝑚á𝑥 – Esforço máximo atuante no parafuso na direção horizontal 

𝑉𝑚á𝑥 – Esforço máximo atuante no parafuso na direção vertical 

𝑇𝑚á𝑥 – Esforço máximo atuante no parafuso 

𝐼𝑝 – Inercia polar da ligação aparafusada 

 

5.2.8.4 ligação soldada 

As ligações soldadas são mais resistentes, permitem uma maior economia do material (ausência de furos 

e de parafusos), são mais fáceis de modificar/corrigir e permitem um melhor acabamento das ligações. 

No entanto, requerem mais tempo para a fabricação, são mais difíceis de montar, requerem operários 

mais qualificados, necessitam de mais energia para a realização das ligações e apresentam uma menor 

ductilidade, sendo menos resistentes à fadiga. As ligações soldadas são rígidas e a sua principal ação é 

a transmissão do momento fletor. A soldadura é o tipo de junção preferida entre elementos com geome-

trias complexas porque garante uma perfeita continuidade das peças (muito usada na fabricação de vigas 

I e H). 
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O processo de união de diferentes peças através da soldadura não deve ser realizado em obra uma vez 

que esta operação envolve grandes variações de temperatura no aço, podendo conduzir à formação de 

microfissuras na soldadura caso haja contacto da região fundida com o ar atmosférico. A fusão do aço 

durante esta operação conduz à modificação das suas propriedades – o aço após a soldadura apresenta 

uma resistência superior, mas torna-se menos dúctil. 

Os cordões de soldadura podem ser classificados relativamente à superfície de contacto como cordões 

de topo ou cordões de ângulo. 

No caso de cordões de topo, a espessura do cordão deve ser igual à menor espessura dos elementos a 

ligar. 

No caso de cordões de ângulo, a espessura do cordão deve ser superior a 3mm, e inferior a 0,7 vezes a 

espessura do elemento mais delgado a unir. O valor da espessura do cordão deve ser múltiplo de 0,5mm. 

Desta forma é assegurada uma execução eficaz e precisa. 

A determinação da resistência de um cordão de soldadura foi realizada através do método direcional 

presente na norma NP EN 1993-1-8 (Fig. 5.10). 

A tensão normal paralela ao eixo de soldadura não é considerada no cálculo do valor de resistência da 

soldadura. 

 

Fig. 5.10 -  Tensões no plano que define um cordão de ângulo  

 

 

 

Critério de verificação de segurança:  

 

 √𝜎⊥
2 + 3 ∙ (𝜏⊥

2 + 𝜏∥
2) ≤

𝑓𝑢
𝛽𝑤 ∙ 1.25

 (5.50) 
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 𝜎⊥ ≤
0.9 ∙ 𝑓𝑢
1.25

 (5.51) 
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6 
SISTEMA DE PRÉ-ESFORÇO COMO MEDIDA DE RE-

FORÇO DE ESTRUTURAS 

 

 

6.1 PRINCIPIO DE PRÉ-ESFORÇO  

O pré-esforço consiste na imposição de um sistema de forças auto-equilibrado (Fig. 6.1) num determi-

nado elemento, por forma a reduzir as tensões / deformações a que fica sujeito, sob a ação do seu peso 

próprio e das cargas quase-permanentes sobre ele aplicadas. A imposição deste sistema de forças é con-

seguida através do pré- ou pós-tensionamento, contra este, de um material de alta resistência, aço ou 

Polímeros Reforçado com Fibras de carbono(CFRP)[18, 19]. 

 

Fig. 6.1-carga equivalente ao pré-esforço[20] 

Existem dois tipos de pré-esforço, a pré-tensão e a pós-tensão. O pré-esforço por pré-tensão é caracteri-

zado pelo tensionamento das armaduras de pré-esforço antes da colocação do betão, sendo que a poste-

rior transferência de força do aço para o betão é conseguida por aderência. Usa-se exclusivamente em 

pré-fabricação. No pré-esforço por pós-tensão, o tensionamento das armaduras de pré-esforço só é apli-

cado quando o betão adquire resistência suficiente para suportar a força que lhe é transmitida. Neste 

segundo caso, o pré-esforço pode ser aderente, ou não-aderente, dependendo do material que é injetado 

entre o cabo e as bainhas. No caso de pré-esforço exterior, é sempre necessariamente não aderente[18]. 

A utilização do pré-esforço em estruturas de betão permite uma otimização do aproveitamento deste 

material, visto que este tem uma resistência à tração muito baixa, quando comparada com a sua resis-

tência à compressão. Assim, um elemento em betão pré-esforçado, quando comparado com um ele-

mento equivalente em betão armado, apresenta tensões de compressão (impostas pelo sistema de pré-

esforço) mais elevadas, o que conduz a um aumento significativo da sua carga de fendilhação e a uma 

redução considerável da sua deformação. Para além disto, mesmo quando aplicado a uma peça já fen-

dilhada, o pré-esforço possui a capacidade de fechar as fendas existentes e de aumentar a sua rigidez de 

flexão. De uma forma geral, a aplicação do pré-esforço tem como principais vantagens: o melhoramento 

do comportamento em serviço (fendilhação e deformação menores) e a possibilidade de vencer maiores 

vãos (ou os mesmos vãos com esbeltezas muito superiores), com a consequente diminuição do peso 

próprio[18]. 

A aplicação do pré-esforço tem como alvo principal as estruturas de betão. Porém nesta dissertação 

aborda exclusivamente o pré-esforço exterior como técnica de reforço de estruturas metálicas. Contudo 

muitos dos conhecimentos aqui apresentados são referentes a estruturas de betão, mas que adaptam com 

facilidade a estruturas metálicas. 



Reabilitação de uma Ponte Metálica Centenária com Modelação Calibrada por dois Métodos de Monitorização Estrutural  

 

88  

 

A tecnologia de pré-esforço pode ser usada também com a finalidade de reforçar e recuperar estruturas 

metálicas já existentes, como passarelas e, principalmente, pontes metálicas. [21]ressaltam que existem 

duas situações em que efetivamente as pontes precisam sofrer intervenção: uma delas quando ocorre 

deterioração em função da idade da estrutura e estado de corrosão das peças, e, portanto, as pontes se 

encontram debilitadas estruturalmente e não suportam mais as cargas para as quais foram projetadas. A 

outra situação seria a das pontes que estão obsoletas do ponto de vista funcional pela alteração no seu 

uso, como o aumento do volume do tráfego, de forma que as cargas atuantes excedem as cargas de 

projeto. O pré-esforço das pontes metálicas se apresenta como uma ótima alternativa de reforço da es-

trutura e também para o projeto e construção de novas pontes, especialmente quando há necessidade de 

vencer grandes vãos. 

[21]evidência também que o pré-esforço de vigas metálicas é um dos métodos usados para efetivamente 

aumentar a função estrutural do material. Através do pré-esforço é possível reduzir a quantidade de 

metal de 10 a 20% e o custo da estrutura de 5 a 12%. 

 

6.2 PRÉ-ESFORÇO EXTERIOR 

A técnica de pré-esforço exterior é um tipo de sistema de pré-esforço em que o elemento estrutural é 

pré-esforçado longitudinalmente, ou transversalmente, mediante a utilização de cabos, de aço ou de 

CFRP, cujo traçado é exterior à sua secção transversal (i.e. fora desta, ou dentro, no caso de secções 

ocas) e em que o contacto com o elemento existe apenas nas zonas de ancoragem, em geral situadas nos 

apoios, e em pontos de mudança de direção, assegurados por desviadores dispostos estrategicamente ao 

longo do vão. Esta técnica é utilizada, maioritariamente, em operações de reforço estrutural, assim como 

construção nova, tipicamente em pontes em caixão[21]. 

O conceito de pré-esforço em estruturas de aço, segundo [21], foi utilizado inicialmente em 1837 por 

Squire Whipple, que aplicou o pré-esforço aos elementos tracionados de treliças em ferro fundido que 

formavam o tabuleiro de uma ponte com o objetivo de tornar a estrutura mais dúctil. Porém, apenas em 

meados da década de 1930, F. Dischinger na Alemanha, Gustave Magnel na Bélgica, entre outros pela 

Europa, deram início aos estudos com análises teóricas, ensaios experimentais e construções utilizando 

o pré-esforço voltados, principalmente, para a construção de pontes. No entanto, somente a partir da 

década de 1950 se verifica publicações de artigos técnico-científicos mais expressivos sobre o tema. 

Em Portugal existem algumas pontes metálicas que foram alvos de intervenção com técnica de pré-

esforço externo como medida de reforço. Destaca-se a ponte de Eiffel em Viana do Castelo. 

 

6.3 REFORÇO COM PRÉ-ESFORÇO EXTERIOR 

As principais razões para reforço de estrutura são: alterações regulamentares ou alterações de utilização, 

que resultam em aumento das solicitações, deficiências a nível de projeto ou de construção, deterioração 

estrutural e ocorrência de acidentes que comprometam a estabilidade da estrutura[21]. 

Elenca-se as principais vantagens do pré-esforço exterior como técnica do reforço[21-23]: 

 Reduzido incremento de peso próprio do elemento reforçado;  

 Intervenção pouco intrusiva e reversível;  

 Possibilidade de monitorização; 

 Aumento substancial da resistência á flexão;  

 Facilidade de corrigir o nível de pré-esforço aplicado nas armaduras de pré-esforço;  

 Redução da deformação e da fendilhação no elemento, aquando da sua aplicação; 
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 Possibilidade de substituição da armadura de pré-esforço; 

  Possibilidade de através de um traçado poligonal dos cabos de pré-esforço, exterior, gerar for-

ças de desvio que substituam os elementos a suprimir. 

Esta técnica, por outro lado apresenta algumas desvantagens relativamente aos cabos, que têm traçados 

exclusivamente retos, exceto nas zonas pontuais de desvio, onde são transmitidas as cargas devidas ao 

pré-esforço. Resultando assim, uma baixa eficiência, comparado com o pré-esforço interior com traçado 

parabólico. Os sobrecustos devido aos vários componentes que constituem o sistema, tais como, vários 

diâmetros de bainhas, uniões de bainhas, selas de desvio, e por vezes o dimensionamento de ancoragens 

especiais. A concentração de tensões devido às forças de pré-esforço, leva ao aumento das armaduras 

ordinárias nos pontos de desvio dos cabos.  

 

6.4 MATERIAIS 

6.4.1 ARMADURAS DE PRÉ-ESFORÇO EM AÇO 

6.4.1.1 Descrição geral 

O aço e os FRP’S (Polímeros Reforçado com Fibras de carbono), são os materiais de maior destaque 

no contexto de aplicação do pré-esforço, porém nesta dissertação aborda exclusivamente o aço. Os 

materiais pré-esforçados devem apresentar as seguintes propriedades mecânicas, por forma a 

responderem de maneira eficaz e eficiente[21]: 

 Elevada resistência à tração – para permitir a aplicação de tensões elevadas, assim como para 

contrabalançar as grandes perdas por fluência e retração do betão; 

 Baixa relaxação – para permitir a aplicação de tensões elevadas, evitando perdas excessivas de 

tensão nas armaduras devido à fluência do aço, dado que, para uma mesma classe de relaxação, 

o efeito da mesma é tanto maior quanto maior for o nível de tensão nas armaduras; 

 Alta resistência à corrosão – a corrosão diminui a área da secção transversal das armaduras 

aumentando, consequentemente, a tensão nestas. Isto pode levar à rotura das mesmas se o in-

cremento de tensão for superior à sua tensão resistente. Muitas vezes, o material pré-esforçado, 

tal como o aço, não é resistente à corrosão, pelo que é necessário, então, conferir-lhe a proteção 

adequada; 

 Baixo módulo de elasticidade – Ao contrário do aço, os FRPs possuem módulos de elasticidade 

muito variáveis. Assim, para estes, a escolha do tipo de FRP deve ter em conta que um baixo 

valor de módulo de elasticidade reduz as perdas por fluência e retração do betão, em compara-

ção com módulos de elasticidade superiores. 

 

 

6.4.1.2 Propriedade tensão-deformação 

O diagrama tensão-extensão típico do aço de pré-esforço é composto por três zonas distintas: uma 

primeira, elástica linear, em que a constante de proporcionalidade é dada pelo módulo de elasticidade; 

uma segunda, não linear, em que o declive vai sendo gradualmente menor; e uma terceira, linear, com 

declive positivo muito pequeno. O valor da tensão de rotura à tracção destes aços pode variar entre 1030 

e 2060 MPa, enquanto a tensão de cedência varia entre 835 e 1820 MPa [15]. Não existe um valor exato 

de tensão de cedência, sendo este calculado através de critérios de extensão, mediante a utilização de 

diferentes equações, operadas de acordo com o código utilizado [9]. Assim, segundo o EC2, a tensão de 

cedência é definida pelo valor característico da tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,1 



Reabilitação de uma Ponte Metálica Centenária com Modelação Calibrada por dois Métodos de Monitorização Estrutural  

 

90  

 

%, fp0,1k [15]. Quando comparados com os aços das armaduras ordinárias, os de pré-esforço apre-

sentam uma menor deformabilidade devido ao alto teor em carbono [15]. O módulo de elasticidade é 

essencialmente independente da resistência do aço, sendo de 195 GPa para cordões e 205 GPa para 

varões e fios [14]. 

 

6.4.1.3 Relaxação 

A relaxação refere-se ao fenómeno de perda de tensão no aço ao longo do tempo sob uma deformação 

constante, tendo maior significado nas armaduras de pré-esforço dadas as elevadas tensões a que estas 

estão sujeitas. Quanto mais a tensão aplicada se aproxima da tensão de cedência, maior a relaxação. O 

seu efeito pode ser desprezado se a tensão inicial for inferior a 50% de fpk. A temperatura influencia 

muito a relaxação no aço, pelo que, quanto maior a temperatura maior as perdas por relaxação- uma 

variação de temperatura dos 20 ºC para os 40 ºC leva a um aumento da relaxação após 1000 horas de 50 

%.[24] 

 

6.4.1.4 Temperatura 

A temperatura afeta a resistência e a rigidez dos cabos, havendo um decréscimo significativo de ambos 

acima de 200 °C. Para temperaturas à volta dos 400 Cº existe uma perda de cerca de 50 % na resistência. 

As perdas são também dependentes do processo de produção do cabo de aço [10]. 

 

6.4.1.5 Fadiga 

A fadiga refere-se ao fenómeno de diminuição das características resistentes do aço quando sujeito a 

repetidas ações frequentes que provocam elevadas variações de tensão[21]. 

O aço de pré-esforço, dado o seu tensionamento de aproximadamente 60% da sua resistência última, vê 

o comportamento à fadiga alterado e diminuído o tempo de vida. Para a maior parte das aplicações, é 

tido como um bom valor de resistência à fadiga o de dois milhões de ciclos. Os fios e os varões de pré-

esforço apresentam a mesma resistência à fadiga, sendo a dos cordões inferior. Varões, fios e cordões 

nervurados ou indentados, apresentam uma resistência à fadiga mais elevada do que os respetivos cabos 

lisos[21]. 

 

6.4.1.6 Corrosão 

A corrosão afeta a generalidade dos materiais metálicos sendo, por isso, particularmente relevante no 

caso do aço de pré-esforço. Com efeito, o aço de pré-esforço está mais sujeito a este problema do que o 

aço das armaduras ordinárias porque o diâmetro dos fios é relativamente pequeno e o aço de alta quali-

dade é mais suscetível à corrosão do que o aço das armaduras ordinárias. A exposição ao meio ambiente 

de aço desprotegido pode resultar em grandes perdas não só de resistência mecânica como de resistência 

à fadiga. Assim, se forem utilizados cabos não aderentes, é necessário prever proteção através de um 

material anticorrosivo[24, 25]. 
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6.4.1.7 Tipos de armaduras de pré-esforço 

De acordo com a sua constituição, as armaduras de pré-esforço designam-se por: fios, cordões (conjunto 

de fios enrolados em hélice), cabos (conjunto de fios ou cordões paralelos) e varões. 

No Quadro 6.1 estão indicados as principias propriedades dos cordões mais utilizados. 

 

Quadro 6.1 propriedades gerais de cordões de sete fios mais utilizados 

Designação 0,6"N 0,6"S 

Diâmetro nominal 15,2 15,7 

Área nominal (cm2) 1,4 1,5 

fp0,1k (Mpa) 1670 

Fpk (Mpa) 1860 

 

 

6.5 COMPONENTES DO SISTEMA DE PRÉ-ESFORÇO 

6.5.1 ANCORAGENS 

Os principais tipos de ancoragens de acordo com a sua função, são os seguintes[18]: 

 Ancoragens ativas – servem para ancorar os cabos na zona onde é feito o puxe, permitindo o 

seu tensionamento; 

 ancoragens passivas-servem para segurar os cabos, no final do traçado, onde nenhuma força de 

pré-esforço é aplicada, ficando embebidas no betão 

 Ancoragens de continuidade – servem para emendar cabs, que podem ser tensionados um após 

o outro, ou simultaneamente. Na sua constituição possuem uma parte ativa e outra passiva. 

 

6.5.1.1 Ancoragens para armadura de pré-esforço em aço  

As ancoragens para cabos de aço utilizados no pré-esforço exterior são iguais às utilizadas no pré-es-

forço convencional. A única exceção consiste na impossibilidade de utilizar as ancoragens de continui-

dade do tipo móvel que permitem tensionar dois cabos consecutivos ao mesmo tempo[21]. 

A escolha da ancoragem para cada caso depende de vários parâmetros, nomeadamente: a necessidade 

de ajuste; a necessidade de substituição; a monitorização de carga; o processo de instalação; o acesso as 

ancoragens finais; considerações estáticas; e considerações ambientais[21]. 

As ancoragens para cabos de aço podem ser divididas em três tipos, consoante o tipo de cabos a ancorar: 

 Ancoragens para sistemas de cordões; 

 Ancoragens para sistemas de fios; 

 Ancoragens para sistema de varões. 

 

Nas ancoragens para sistemas de cordões distinguem-se as ancoragens multicordão e as ancoragens 

monocordão. A diferença entre ambas é que, nas primeiras, é possível ancorar múltiplos cordões en-

quanto que, as segundas, apenas recebem um cordão. 
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Existem vários modelos de ancoragens, produzidos por diferentes fabricantes. Estes variam em forma, 

materiais e dimensões. Assim, por exemplo, nas ancoragens ativas multicordão da VSL, os vários mo-

delos apresentam variações quanto: ao prato de carga que pode ser em aço, em ferro fundido com grafite 

nodular ou em ferro fundido com grafite lamelar; ao trompete que pode ser metálico ou em plástico. 

Para além disso, as dimensões dos vários componentes da ancoragem também variam consoante o nú-

mero de cordões que a mesma suporta. Todos eles fixam as armaduras de pré-esforço através de um 

sistema de cunhas. 

Na Fig. 6.2 está ilustrada um exemplo desses tipos de ancoragens (ativa e passivas). Da mesma forma 

está ilustrada na Fig. 6.3 um exemplo.  

 

Fig. 6.2 - Exemplo de uma ancoragem ativa(esquerda) e passiva(direita)[1] 

 

 

Fig. 6.3 - Exemplo de uma ancoragem monocordão 

6.5.2 BAINHAS 

As bainhas são elementos que envolvem os cabos de pré-esforço e têm como funções: constituir uma 

primeira barreira contra a corrosão dos cabos; criar um volume que possa ser preenchido por um material 

que evite a corrosão dos cabos; agregar os cabos[19]. 

De uma forma geral, as bainhas devem possuir as seguintes características: boa resistência mecânica; 

apresentar uma forma contínua; assegurar a continuidade do material de selagem e do isolamento elé-

trico ao longo de todo o traçado do cabo; cumprir os requisitos de aderência do projeto; e não provocar 

qualquer tipo de ataque químico contra o aço de pré-esforço[19]. 

As bainhas plásticas de polietileno e polipropileno são as mais recomendadas no pré-esforço exterior, 

uma vez que apresentam um bom comportamento à corrosão e à fadiga. As mais utilizadas são as lisas 
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de polietileno de alta densidade (PEAD). Na Fig. 6.4 está representada uma bainha de PEAD lisa, nor-

malmente utilizada em pré-esforço exterior.[19]  

 

 

Fig. 6.4 - Bainha de PEAD [1] 

 

6.5.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO 

O aço do pré-esforço exterior fica altamente vulnerável a corrosão pelo que a adequada medida de pro-

teção urge.  

A primeira forma de proteger os cabos contra corrosão é envolver numa bainha coletiva, que foi referido 

anteriormente. Os materiais de proteção contra a corrosão mais comumente utilizados são a calda de 

cimento, graxa ou cera. 

Assim define-se três tipos de sistemas diferentes quanto a proteção a corrosão: 

 Sistema sem bainha coletiva 

 bainha coletiva injetada com calda de cimento 

 bainha coletiva injetada com cera. 

 

6.5.4 DISPOSITIVO DE UNIÃO 

Estes têm como função garantir a estanquidade do sistema de pré-esforço exterior no local de união 

entre bainhas, sendo preponderantes na durabilidade do sistema. Existem no mercado vários disposi-

tivos adequados a cada tipo de sistema de pré-esforço exterior, incluindo[19]: 

 

 Abraçadeira mecânica –estes dispositivos são muito simples e práticos de utilizar em obra, 

uma vez que a sua colocação apenas implica o aparafusamento de parafusos já integrados na 

braçadeira; 

 Manga de polietileno – também muito simples de executar, este sistema consiste na sobrepo-

sição de um pequeno comprimento sobre as bainhas a unir; 

 Soldadura topo-a-topo – este sistema requer bastante cuidado na execução e baseia-se no 

aquecimento prévio das faces das bainhas que serão unidas um contra a outra; 

 União termo retráctil – este dispositivo baseia-se na sobreposição de uma manga sobre as 

bainhas a unir, sendo posteriormente aquecida por forma a aderir a estas; 
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 União electro soldável – Neste sistema, as bainhas a unir são sobrepostas, na sua zona de 

ligação, por uma manga que com o auxílio de dispositivos de eletrossoldadura permitem a 

soldadura desta às bainhas. 

 

 

6.5.5 SELAS DE DESVIO 

As selas não são elementos obrigatórios nos sistemas de pré-esforço exterior. Estes são utilizados sem-

pre que se pretende introduzir forças concentradas na estrutura. Assim, as selas de desvio têm de ser 

dimensionadas por forma a serem capazes de transmitir à estrutura a reforçar as forças de desvio nelas 

geradas[21]. 

No reforço de estruturas metálicas as selas são dimensionadas pelo projetista, e são constituídas nor-

malmente por um perfil metálica e que dispõe de um desviador para desviar o cabo. 

Na zona do desviador, o cabo desenvolve-se sob um segmento curvilíneo. A fim de evitar danos nos 

cabos de pré-esforço e nas bainhas protetoras devido ao excesso de tensões aí criadas, deve ser estipu-

lado um raio mínimo para este segmento, o qual depende do número e do diâmetro dos cordões que 

compõe o cabo que passa pelo desviador. O quadro1-2 mostra o raio mínimo de curvatura para os des-

viadores que comportam cabos de 0,6’’[19]. 

 

Quadro 6.2-Raio mínimo de curvatura 

Nº de cordões Raio mínimo(m) 

≤7 2 

≤12 2,5 

≤22 3 

≤31 3,5 

≤37 4 

≤43 4,5 

≤55 5 

 

 

6.5.5 FIXADORES 

A principal função desses elementos consiste em limitar o comprimento livre da armadura do pré-es-

forço exterior, e com isto controlar a vibração e a perda de excentricidade dos mesmos quando um 

determinado elemento estrutural se deforma. são constituídos por elementos metálicos fixados à estru-

tura através de conectores e não impõe variação de direção ás armaduras de pré-esforço. A sua utilização 

recai para estruturas de grandes vãos como é o caso de pontes.  

 

6.6 DIMENSIONAMENTO DE SOLUÇÕES COM PRÉ-ESFORÇO EXTERIOR  

6.6.1 TRAÇADO DA ARMADURA DE PRÉ-ESFORÇO 

O objetivo do reforço é que determina o traçado do cabo. Entre os pontos de desvio o traçado é sempre 

reto, porem na globalidade pode apresentar um traço reto ou poligonal. A ancoragem do cabo pode ser 

feita no elemento que está sujeita ao reforço ou mesmo fora dele. 
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Nas estruturas do betão, o desígnio do reforço vai desde redução da fendilhação até aumentar a capaci-

dade de carga dos elementos. Naturalmente o traçado do cabo, acompanha estes desígnios. Se por um 

lado o objetivo é redução da fendilhação, o traçado reto é uma solução ideal, por ou lado se o objetivo 

é diminuir a deformação o traçado poligonal é preferível. 

Nas estruturas metálicas, que constitui o foco de estudo dessa dissertação, o objetivo do reforço é  sim-

plesmente aumentar a capacidade resistente da estrutura devido ao aumento das solicitações. Nesta si-

tuação o traçado de cabo fica dependente da forma e intensidade de novo carregamento. Nas Fig. 6.5 e 

Fig. 6.6 ilustram alguns traçados típicos da estrutura em analise. 

 

Fig. 6.5-Traçado poligonal para uma viga continua[3]. 

 

 

 

 

Fig. 6.6-Exemplos de traçado para vigas simplesmente apoiada[26]. 

 

O traçado retilíneo pode ser ao longo de todo o comprimento da viga (Fig. 6.6-a) ou apenas na parte 

central do vão da viga (Fig. 6.6-b). Cabos com traçado reto são mais comuns em vão com momentos 

fletores. Em trechos bi-apoiados os cabos podem ser interrompidos antes dos apoios, pois nestas regiões 

os momentos fletores são menores e evitar interferências ou esforços indesejados próximos às ligações. 

Porém, esse arranjo é apenas justificável onde pode simplificar o detalhamento das ancoragens e dispo-

sitivos de pré-esforço e para vigas que precisam resistir a vibrações ou carregamentos dinâmicos[27]. 

Para os cabos com traçado poligonal ou parabólico (Fig. 6.6-c e Fig. 6.6-d) a força de pré-esforço tem 

maior valor no ponto de inflexão do cabo, que deve coincidir com a seção mais solicitada e, consequen-

temente, é onde o cabo apresenta maior excentricidade. A configuração com traçado poligonal é mais 

complicada, pois exige maior número de desviadores, além de detalhes construtivos específicos, maior 

consumo de material, uma vez que também se necessita um comprimento maior de cabo. No caso dos 
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cabos localizados no interior da seção transversal da viga (entre as mesas), para reduzir as dificuldades 

com as ancoragens e posicionamento do macaco de pré-esforço, [27]aconselha a variar da altura da viga 

próximo aos pontos de fixação dos cabos, como listrado nas Fig. 6.6-e e Fig. 6.6-f. 
 

Os cabos podem ser posicionados fora da seção (Fig. 6.6-g, Fig. 6.6-h). Esse tipo de configuração apre-

senta maior eficiência para pré-esforço e o comportamento posterior do cabo quando solicitado, podendo 

ser adotados cabos mais leves. Embora mais econômicas, que as vigas com cabos traçados no limite da 

seção, apresentam alguns inconvenientes no detalhamento do projeto, com o transporte e manuseio do 

elemento, além da dificuldade com a proteção do cabo contra corrosão. 

No traçado longitudinal da armadura de pré-esforço exterior, dado que esta se encontra livre entre pontos 

de desvio, é necessário limitar o seu comprimento livre de modo a impedir a sua vibração excessiva. 

Para tal, deverá atender-se às seguintes recomendações[27]: 
 

 Limitação do comprimento livre da armadura de pré-esforço a 7-8 metros. 

 Se o comprimento livre exceder 12 metros, a frequência natural da armadura de pré-esforço 

exterior entre pontos fixos deve ser avaliada em relação à frequência da estrutura. 

 

A escolha do local para a colocação da ancoragem depende de vários fatores. Nomeadamente de condi-

cionalismos geométricos da estrutura e de aspetos do traçado, como a flecha requerida para a armadura 

exterior. Idealmente, a ancoragem deve ser colocada de modo a que as forças concentradas que nela se 

aplicam possam ser transmitidas diretamente para os centros de gravidade dos elementos por ela afeta-

dos, isto é, o elemento horizontal a reforçar (laje ou viga) e o elemento vertical que transmite as cargas 

para o piso inferior. Consequentemente, devem ser feitas adaptações no nó entre os elementos horizontal 

e vertical, para, então aí, serem colocadas a ancoragem e as armaduras necessárias[27]. 

Muitas vezes, dada a dimensão da ancoragem, das armaduras necessárias e da flecha necessária para a 

armadura exterior, impõe-se a execução de maciços de ancoragem. Estes consistem em blocos de betão 

excêntricos em relação aos elementos a reforçar e são ligados através de um sistema de ancoragem no 

solo. O local da sua colocação está fortemente dependente de condicionalismos geométricos, nomeada-

mente a existência de espaço para ser efetuado o puxe dos cabos de pré-esforço ou para se poder executar 

os próprios maciços com todos os aspetos aí envolvidos, como a colocação das armaduras. 

 

6.6.2 CARGAS EQUIVALENTES DE PRÉ-ESFORÇO 

Como as armaduras de pré-esforço exterior possuem um traçado composto por segmentos retos, as car-

gas equivalentes de pré-esforço resumem-se a cargas concentradas nos pontos de desvio ao longo do 

elemento e a cargas e momentos concentrados nas zonas de extremidade[21]. 
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Na realidade, apesar de nas zonas de desvio os cabos serem representados qualitativamente com um 

ponto anguloso, o seu andamento é curvo, exercendo ao longo do desviador uma carga distribuída -q*  

que pode ser, em termos de análise, substituída pela sua resultante- Q*[21].  

 

 

 

Fig. 6.7 - Força equivalente de pré-esforço na zona de desvio 

sendo: 

 tan(β) – inclinação da armadura de pré-esforço, 

 P – Força de pré-esforço; 

 Q* - carga equivalente à ação do pré-esforço. 

 

Nas zonas de extremidade, as cargas equivalentes são também função da posição de partida da armadura 

de pré-esforço em relação ao centro de gravidade do elemento e da sua inclinação nessas zonas (Fig. 

6.8).  

 

Fig. 6.8 - Carga equivalente de pré-esforço na zona de ancoragem [15] 

 

Como está demonstrado na Fig. 6.8, a ação do pré-esforço na ancoragem pode ser decomposta numa 

força vertical, numa força horizontal e num momento concentrado. Para tal, dada a pequena inclinação 

do cabo, pode-se considerar, de forma simplificada, que: 𝑠𝑒𝑛(𝛼) = 𝑡𝑔(𝛼); e 𝑐𝑜𝑠(𝛼) = 1[18]. 

 

6.6.3 VALOR MÁXIMO DA FORÇA DE PRÉ-ESFORÇO 

Segundo o ponto 5.10.2.1 do EC2, a força máxima a aplicar numa armadura de pré-esforço em aço é 

dada por[28]: 

𝑃𝑚á𝑥 = 𝐴𝑝 ∙ 𝜎𝑝,𝑚á𝑥 

𝑐𝑜𝑚: 

𝜎𝑝,𝑚á𝑥 = min{0,8𝑓𝑝𝑘; 0,9𝑓𝑝0,1𝑘} 
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6.6.4 PERDAS DE PRÉ-ESFORÇO 

No reforço de estruturas de betão armado com pré-esforço exterior existem vários fatores que determi-

nam as perdas de tensão nas armaduras de pré-esforço exterior. Estas podem ser divididas em perdas 

instantâneas (que ocorrem durante o puxe dos cabos) e perdas diferidas (que se dão após a transferência 

da força). Uma vez que o pré-esforço exterior é aplicado através de pós-tensão, os tipos de perdas 

são[21]: 

 Perdas instantâneas: perdas por atrito; perdas por reentrada de cabos 

 Perdas diferidas: perdas por relaxação das armaduras. 

 

6.6.4.1 Perdas instantâneas 

As perdas devido ao atrito podem ser calculadas segundo o ponto 5.10.4 do EC2[19]. 

Para as armaduras de pré-esforço exteriores o valor do desvio angular parasita (k) pode ser ignorado. 

Os valores do coeficiente de atrito entre a armadura de pré-esforço e a sua bainha (μ) para armaduras 

exteriores não aderentes são dados no ponto 5.10.5.2 do EC2. A VSL ETA 06-0006 acrescenta, ainda, 

que o valor de μ para cabos exteriores com cordões encerados e embainhados individualmente é de 

0,05[28, 29]. 

Se a armadura de pré-esforço se desenvolver longitudinalmente com excentricidade transversal (o que 

é comum no pré-esforço exterior) é necessário ter em conta a soma dos desvios angulares longitudinais 

(𝜃𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙)e em planta (𝜃𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎). Assim o valor de θ é dado por[19]: 

 𝜃 = √𝜃𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙
2 + 𝜃𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

22
 (6.1) 

 

Uma cuidada pormenorização das zonas de desvio, tal como a aplicação de teflon no interior dos tubos 

do desviador que contactam com as bainhas da armadura de pré-esforço, promove uma redução muito 

significativa das perdas por atrito. 

Outra forma de tornar as perdas por atrito negligenciáveis consiste em aplicar o puxe da armadura de 

pré-esforço em ambas as extremidades, o que pressupõe a existência de ancoragens ativas nas mesmas. 

No pré-esforço exterior, as perdas por reentradas das cunhas assumem um caso particular uma vez que 

a tensão na armadura de pré-esforço é constante ao longo de todo o seu comprimento. Assim, as perdas 

por reentrada das cunhas são dadas por: 

 ∆𝑃 =
∆𝐿×𝐴𝑝×𝐸𝑝

𝐿𝑝
 (6.2) 

 

Sendo: 

 ∆𝐿 – Comprimento da reentrada de cunhas (aproximadamente 0,006m) 

 𝐿𝑝 – Comprimento do cabo de pré-esforço 

 𝐸𝑝 – Módulo de elasticidade da armadura de pré-esforço 
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6.6.4.2 Perdas diferidas  

As perdas por relaxação em armaduras de aço podem ser calculadas segundo o ponto 3.3.2 do EC2. No 

pré-esforço exterior, o valor da tensão instalada no aço refere-se aos valores médios das tensões, de-

vendo estes ser calculados entre secções retas definidas pelos pontos teóricos de inflexão das armadu-

ras[28]. 

 

6.6.5 ANCORAGENS 

6.6.5.1 Ancoragens embebidas em betão 

A verificação de segurança das zonas de ancoragem compreende as seguintes verificações: resistência 

das escoras de betão, resistência do betão nos nós, resistências das áreas sujeitas a forças concentradas 

e resistências dos tirantes. 

Alem disso tendo em conta que para estrutura metálica em que o maciço de ancoragem fica fora de 

estrutura, urge fazer a verificação da capacidade de carga do solo uma vez que devido a elevada força 

de tração é preciso fixar esse maciço ao solo através de ancoragem no solo. 

Segundo o ponto 2.4.2.2 do EC2, nas verificações ao estado limite último no caso dos efeitos locais, a 

força de pré-esforço deve ser majorada pelo coeficiente parcial 𝛾𝑝 = 1.2. 

A verificação da resistência das escoras de betão e do betão nos nós, deve ser efetuada de acordo com 

os pontos 6.5.2 e 6.5.4 do EC2, respetivamente[28]. 

Nas áreas sujeitas a forças concentradas deve ser considerado o esmagamento localizado do betão. O 

valor limite da força concentrada aplicada numa determinada área, no caso do pré-esforço a área da 

placa de ancoragem, pode ser calculado de acordo com o ponto 6.7 do EC2[28]. 

No entanto, como é prática corrente, nos casos em que é colocada armadura em hélice à volta da anco-

ragem desde o início da zona do trompete, o valor limite da força concentrada aplicada na zona de 

ancoragem pode ser aumentado. Para tal, considera-se o aumento da resistência à compressão do betão 

devido à respetiva cintagem, como definido no ponto 3.5 do CEB-FIP Model code (1990)[30]. 

A aplicação das forças concentradas de puxe provoca, nas zonas próximas dos pontos de aplicação das 

forças, um sistema de escoras e tirantes que se distribui de forma tridimensional. Para resolver o pro-

blema tridimensional faz-se uma análise separada a dois sistemas bidimensionais, um em alçado e outro 

em planta. 

Na elaboração do sistema de escoras e tirantes é necessário conhecer o comportamento elástico da zona 

de descontinuidade de modo a escolher o sistema que corresponde à menor energia de deformação pos-

sível.  

De acordo com o EC2[28], se a tensão nas armaduras de tração for limitada a 300 MPa, não é necessário 

verificar a largura de fendas na zona das ancoragens e as armaduras devem ser calculadas tomando o 

valor de cálculo da tensão de cedência. 

Caso de uma só ancoragem colocada no núcleo central 

Neste caso específico, segundo EC2 a expressão para calcular a força de tração que deve ser resistida 

pelas armaduras: 

 𝑇 =
1

4
(
𝑎1 − 𝑎

𝑎1
) 𝑃 (6.3) 
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sendo: 

𝑎1 – Representa duas vezes a dimensão segundo a direção da menor distancia entre o eixo da ancoragem 

e a face exterior do betão, e que no caso especifico da figura 50 é igual a b; 

a-Representa a dimensão da placa de ancoragem segundo a direção considerada. 

 

 

Fig. 6.9 - Modelo de escoras e tirantes para o caso de uma só ancoragem colocada no núcleo central [13]. 

 

 

As armaduras calculadas para o valor de cálculo da força de tração devem ser distribuídas por uma 

região que: na vertical é limitada por a1/2 para cada um dos sentidos a partir do centro de gravidade da 

placa de ancoragem; e na direção longitudinal se situa entre 0,1 a1 e a1. A distribuição da força de tração 

transversal que justifica a distribuição da armadura referida entre 0,1 a1 e a1 está representada esquema-

ticamente na Fig. 6.9. 

Aspetos particulares e disposições em estruturas pré-esforçadas 

 No local de aplicação de cargas é aconselhável que se adotem armaduras de pequeno diâmetro 

dispostas em várias camadas e cuidadosamente amarradas fora da zona em que se faz a disper-

são dos efeitos localizados normalmente, para resistir às forças de tração instaladas são adotados 

estribos de dois ou mais ramos ou varões dobrados em U (Fig. 6.10).  

 

 

Fig. 6.10-Disposição de armaduras[18]. 
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6.6.5.2 Ancoragens fixadas por peças de aço  

As ancoragens fixas por peças de aço são do tipo que está esquematizado na Fig. 6.11. E devem respeitar 

as normas referentes a ligação aparafusas em estruturas metálicas. 

 

 

Fig. 6.11-Ancoragens metálicas[3] 

 

6.6.6 DESVIADORES 

O dimensionamento desses elementos deve ser fito de acordo com EC3. Conforme a força que é insta-

lada dimensiona um perfil que por ser um IPE e depois, dimensionar a zona de ligação aparafusada de 

acordo com o mesmo regulamento. 
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7 
REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DE PEDORIDO  

 

 

7.1 DESCRIÇÃO GERAL 

Neste capítulo começa com o calculo estrutural da ponte de acordo com o regulamento vigente. No 

capítulo 5 fez-se a quantificação das ações de acordo com o EC1, e aqui será calculado a estrutura usando 

o programa de calculo automático o Robot. 

Depois de calculado a estrutura será feira uma analise global da estrutura que incidirá na verificação da 

segurança da mesma de acordo com aquilo que foi exposto no capitulo 5.  

Feita a verificação da segurança será apresentado proposta para reforço da ponte que incidirá no pré-

esforço externo.  

Após o reforço da ponte será feito novamente a verificação da segurança da ponte. 

 

7.2 CÁLCULO DA ESTRUTURA DE ACORDO COM O REGULAMENTO VIGENTE 

7.2.1 RESULTADOS EM TENSÕES 

Depois de quantificada as ações e definidas as respeitivas combinações, já apresentadas no ponto 

anterior, procedeu ao cálculo da estrutura, a fim de se obter os esforços instalados no diversos elementos 

que compõe a mesma. 

De modo a se fazer uma ánalise mais rápida, e ter uma comprenssaão imediata dos esforços instalados 

nos elemetos optou-se por apresentar esses resultados em termos de tensões, em que numa primeira fase 

fez-se o estudo apenas do elemento sujeitos essencialmente  aos esforços de tração/compressão. A Fig. 

7.2 ilustra para as vigas principais as tensões de tração/compressão. Essa ilustração fez se com uma 

mapa de corres bastante simples, em que basicamente tem se a escala dos valores das tensões . Ainda 

para auxiliar na compreensão, associou aos resultados de cálculos a respectiva combinação através das 

Fig. 7.1 e Fig. 7.3, em que representa a estrutura e as cargas que nela actuam. Cingiu-se a apresentar os 

resultados  apenas de duas combinações que se considerou condicionantes.  

 

 

Fig. 7.1 – Combinação de carga 2 
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Fig. 7.2 – Resultados das tensões para combinação 2 

 

A Fig. 7.2 ilustra os resultados das tensões na estrutura para combinação 2 das ações obtidas através de 

uma analise tridimensional da ponte. A cor verde quer dizer que as tensões são superiores a -50 MPa 

tração e a 170 MPa compressão. A cor amarela significa que a tensão é toda de tração e é inferior a -50 

MPa, enquanto que a cor vermelha quer dizer que a tensão é de compressão e é superior a 170 MPa. 

Para esta combinação a máxima tensão de tração é de -270 MPa, em termos absolutos, enquanto que a 

máxima tensão de compressão é de 390 MPa, em termos absolutos.  

 

Fig. 7.3 – combinação de carga 3 

 

 

 

 

Fig. 7.4 – Resultados das tensões para combinação 3 

 

A Fig. 7.4 ilustra os resultados das tensões para combinação 3 das ações. a escala das tensões é igual a 

anterior, ou seja, a cor verde quer dizer que as tensões são superiores a -50 MPa tração e a 170 Mpa 

compressão. A cor amarela significa que a tensão é toda de tração e é inferior a -50 MPa, enquanto que 

a cor vermelha quer dizer que a tensão é de compressão e é superior a 170 MPa. Para esta combinação 

a máxima tensão de tração é de -270 MPa, em termos absolutos, enquanto que a máxima tensão de 

compressão é de 390 Mpa, em termos absolutos. 

Os elementos sujeitos a flexão são as carlingas, em que tanto para a combinação 2 como para combina-

ção 1 devido ao funcionamento desses elementos como viga simplesmente apoiada os esforços máximos 

de flexão se encontram a meio vão deste e o seu valor é de 600 KN.m. 

 

7.2.2 ANALISE DOS RESULTADOS  

No capitulo 23 ficou estabelecido que a tensão de cedência para os materiais metálicos que constituem 

a ponte é 255 MPa. Então, uma primeira análise verifica-se que em algumas partes da estrutura esse 
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valor é ultrapassado. As partes, da estrutura que, portanto, tem uma tensão superior à de cedência, são a 

meio vão de cada tramo, ou seja, a meio vão do tramo central para combinação 2, e a meio vão dos 

tramos laterais para combinação 3.  

Não verificando a segurança através desta primeira análise simples em que não se levou em conta o 

fenómeno de encurvadura, conclui-se a partida que a ponte não verifica a segurança.  

 

7.3 VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA  

A verificação da segurança será feita de acordo com a norma vigente. No capitulo 5, foi apresentado as 

disposições regulamentares para a verificação de segurança de estruturas metálicas.  Seguindo esses 

pressupostos regulamentares, primeiramente fez-se a classificação das seções transversais dos elemen-

tos que constituem a estrutura, e chegou-se a conclusão que todos esses elementos são de classe 4, e que, 

portanto, só se pode fazer uma analise elástica da estrutura. Como a estrutura é constituída por elementos 

sujeitos essencialmente a esforço axial, e outros sujeitos essencialmente a flexão, para fazer a verificação 

separou a estrutura em vigas principais, carlingas, longarinas e contraventamento. 

 

7.3.3 RESISTÊNCIAS DAS DOS ELEMENTOS DAS VIGAS PRINCIPAIS   

No Quadro 7.1 e no Quadro 7.2 estão resumidas as resistências a tração/ compressão, e resistência a 

encurvadura, para os elementos das vigas principias. O facto desses elementos estarem sujeitos essenci-

almente aos esforços axiais, calculou-se apenas as resistências que dizem respeito a esta solicitação.  

 

Quadro 7.1 - Resistência á tração/compressão 

  
A(cm2) 

fy 
(Mpa) Nrd(KN) 

corda 56 235 1316 

Montante1 21 235 493,5 

Montante2 84 235 1974 

Diagonais 19 235 446,5 

   

Quadro 7.2 - Resistência a encurvadura 

 
α 

L  
(m) 

Lcr  (m) Ncr,s λ φ χ 
Nb,Rd,z 

(KN) 
Nb,Rd,y 

(KN) 
  z y z y z y z y z y   

corda 0,49 2,7 2,7 2,7 4251 43264 0,56 0,17 0,74 0,51 0,81 1,01 1070 1338 

Montante1 0,49 2,7 2,7 2,7 533 1218 0,97 0,64 1,16 0,82 0,56 0,76 281 384 

Montante2 0,49 2,7 2,7 2,7 157941 4197 0,11 0,68 0,48 0,85 1,05 0,73 2052 1442 

Diagonais 0,49 3,82 3,82 3,82 69 2448 2,98 0,50 5,61 0,70 0,10 0,84 59 515 

 

 

7.3.4 RESISTÊNCIA DAS CARLINGAS E LONGARINAS 

Assim como foi determinado para os elementos das vigas principais também se determinou a resistên-

cias desses elementos.  Nos Quadro 7.3 e Quadro 7.4  estão os resultados obtidos. 
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Quadro 7.3 - Resistência das carlingas e longarinas (compressão/tração e encurvadura) 

Secção Área(cm2) 
Resistência à compressão/Tração Encurvadura 

Fy(MPa NC,rd(KN) Nb,Rd,y(KN) Nb,Rd,z(KN) 

Carlinga 83 235 1091,78 1091,78 994,83 

Longarina 41 235 963 954 675 

 

Quadro 7.4 Resistência das carlingas e longarinas (flexão e transverso) 

Secção 
Resistência a flexão Resistência ao esforço Transverso 

MC,rd,y(KN.m) MC,rd,z(KN.m) Vpl,rd,y(KN) Vpl,rd,z(Kn) 

Carlinga 424,39 12,37 284,92 841,47 

Longarina 105,94 19,33 284,82 271,63 

 

7.3.5 VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA 

Apos o cálculo das resistências dos vários elementos, conclui-se que a estrutura perante novas solicita-

ções não cumpre a segurança, ou seja, as resistências tanto a esforço axial, para as barras sujeitas a esse 

esforço, como a resistência a flexão, são menores que as solicitações. Anexo a esta dissertação está a 

verificação completa da segurança de todos elementos.  

 

7.4 REFORÇO ESTRUTURAL COM PRÉ-ESFORÇO EXTERIOR 

7.4.6 DESCRIÇÃO GERAL 

A proposta de intervenção é reforçar a ponte para o tráfico rodoviário. Esta proposta está estribada na 

perspetiva económica. Sabe-se que já existe uma ponte ao lado desta, que foi construída precisamente 

para substituir a mesma, portanto não seria de todo económico reabilitar a ponte de modo a ter as mesmas 

condições que a outra já existente. Para reforçar esta ideia basta pensar na viabilidade económica desta 

solução. Sendo uma região de pouco tráfico rodoviário nesta mesma perspetiva pode se concluir que 

poderá não ser viável a reabilitação da ponte de modo a cumprir com todas as exigências normativas 

para a circulação normal de veículos na ponte. 

Porém neste estudo, pretende-se estudar e aprofundar todas as soluções possíveis, pelo que aqui apre-

senta-se tanto para a circulação viária como para a circulação pedonal uma proposta de intervenção. 

Para que haja uma circulação normal do veículo em qualquer ponte, esta deve cumprir com todos os 

requisitos normativos, que as normas atualmente em vigor impõem. No ponto anterior onde se fez a 

analise dos esforços instalados nos elementos que compõe a estrutura, concluiu-se que a estrutura na 

globalidade não verifica a segurança se, se pretender uma circulação normal de veículos na ponte. E 

como esse estudo tem o desígnio de propor a uma solução de modo a ultrapassar esta limitação, propõe-

se uma intervenção em três vertentes. A primeira, substituição do pavimento betuminoso por um outro 

tipo de pavimento designado Open grid, que permitirá um alivio em termo de carga na estrutura uma 

vez que este tipo de pavimento comparando com a outra é bastante mais leve. A segunda é uma inter-

venção global na estrutura, que aqui designa-se por reforço das vigas principais, em que consiste na 

aplicação do pré-esforço exterior para aliviar as tensões instaladas nos elementos que compõe esta viga. 

A terceira intervenção do caracter mais local, consiste em reforçar as carlingas e as longarinas de modo 

a aliviar as tensões nestas, para poderem estar em condições de segurança. 
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7.4.7 SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO 

A solução adotada para o pavimento do tabuleiro rodoviário é designada em inglês por open grid steel 

deck. Este tipo de piso é muito aplicado em pontes movediças, em pontes onde se pretende aumentar as 

cargas atuantes e na reabilitação de pontes antigas, uma vez que o seu peso próprio é menor do que o 

dos tabuleiros em betão. Desta forma permite reduzir as ações permanentes sobre a ponte, constituindo 

por si só uma forma de reforço global da estrutura. 

O open grid steel deck é produzido em fábrica, em módulos, que são posteriormente transportados para 

o local da obra para serem instalados sobre a estrutura do tabuleiro. É constituído por elementos primá-

rios e secundários electrossoldados entre si. Os elementos primários (principais) expandem-se entre as 

vigas adjacentes (carlingas ou longarinas do tabuleiro) e os elementos secundários (barras transversais) 

desenvolvem-se entre os elementos primários, interligando-os. Deste modo a grade metálica do pavi-

mento é apoiada na grelha do tabuleiro formada por longarinas e carlingas. Este pavimento é usualmente 

produzido em aço inox para oferecer maior resistência à ação dos agentes atmosféricos.  

Este género de pavimento apresenta algumas vantagens, nomeadamente, permite uma instalação rápida 

e prática dos seus módulos em obra, os seus painéis são facilmente transportados e guardados, propor-

ciona uma vistoria mais simples dos elementos em aço que fazem parte do seu sistema de suporte (car-

lingas e longarinas), é uma solução económica e oferece menor resistência às correntes verticais de ar, 

reduzindo a ação do vento sobre o tabuleiro da ponte. Dado que o piso não é preenchido por betão, este 

possibilita a passagem da água e de outros detritos por entre os orifícios da grade, não necessitando da 

implantação de um sistema de drenagem.  

Associado à sua leveza está o facto de proporcionar uma maior exposição de toda a estrutura de suporte 

à ação de agentes exteriores, permitindo a deposição de detritos e de água nos elementos estruturais do 

tabuleiro. Como tal o processo de degradação da estrutura é mais rápido, sendo necessário uma maior 

manutenção. Outra desvantagem do pavimento metálico é a pouca resistência oferecida à derrapagem 

dos pneus dos veículos, principalmente com o piso molhado, sendo utilizada uma superfície dentada 

para aumentar o atrito entre o pavimento e os pneumáticos. Esta solução requer especial atenção no 

modo de ligação do pavimento à estrutura do tabuleiro, por forma a atenuar o ruído produzido aquando 

do atravessamento da ponte por parte das viaturas. Além disso este género de piso é propício a fissurar 

por fadiga nas zonas de soldadura e no próprio material da grade. 

Apesar das desvantagens mencionadas, foi escolhido este pavimento porque é uma solução utilizada há 

mais de 50 anos, sendo o seu desempenho e comportamento bem conhecidos. Além disso é uma solução 

económica e constitui em si mesma uma ação de reforço global da estrutura. 
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Fig. 7.5 – Exemplo de um modulo de open steel grid deck 

 

7.4.8 REFORÇO DAS VIGAS PRINCIPAIS 

7.4.8.1 Descrição geral 

Os cálculos efetuados na seção anterior, permitiu concluir-que o reforço da ponte é imprescindível para 

que haja uma circulação normal na mesma, com isso apresenta-se os fundamentos para concretização 

desse reforço. 

O reforço das vigas principais pode ser conseguido à custa de: 

 aumento das secções existentes (incremento das áreas); 

 introdução de forças de alívio por recurso a pré-esforço externo;  

O aumento das secções existentes é fortemente condicionado pela existência de um estado de tensão 

instalado, devido ao peso próprio da estrutura e pela reduzida resistência do material em causa. As peças 

de reforço só poderiam, como consequência, trabalhar a tensões muito reduzidas já que os módulos de 

elasticidade do aço pouco dependem da sua resistência e não será admissível aumentar de forma signi-

ficativa a altura das vigas. Portanto fica claro, que a substituição das peças não seria uma boa solução. 

O recurso ao pré-esforço externo (amarrações dos cabos totalmente independentes da ponte) implica, 

neste caso, alguns condicionalismos que parecem dificilmente contornáveis: 

 Necessidade de reformular completamente os passeios existentes para permitir a passagem dos 

cabos. Haveria ainda que criar elementos junto aos novos passeios para proteção dos cabos; 

 Interdependência das forças instaladas nos cabos com os movimentos da ponte resultantes de 

ações horizontais e com as extensões de origem térmica, significativas numa estrutura contínua 

com um desenvolvimento de 330m. 

 Necessidade de criar maciços de amarração rígidos e não suscetíveis de sofrer deslocamentos 

diferidos. A cedência de um apoio traduz-se numa transformação do tipo de pré-esforço externo, 

sem compressão do tabuleiro, para. interno com compressão do tabuleiro 

O reforço com ancoragem na estrutura ultrapassa esta limitações, e é uma solução melhor comparada 

com a anterior. A desvantagem desta tem a ver com o estado da deterioração da estrutura, uma vez que 

para instalar um sistema de ancoragem na estrutura esta tem que estar em condições de responder às 

elevadas tensões que se desenvolvem localmente. 
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7.4.9 PRÉ-ESFORÇO EXTERNO 

7.4.9.1 Traçado dos cabos 

 

Fig. 7.6 – Hipótese de traçado1  

 

 

 

Fig. 7.7 – Hipótese do traçado 2 

 

 

Fig. 7.8 Hipótese do traçado 3 

 

O pré-esforço de uma forma simples consiste em autoequilibrar as solicitações que a estrutura está su-

jeita, e por isso a escolha do traçado que melhor equilibra essas solicitações é de fundamental importân-

cia. Contudo, dado a estado da deterioração da ponte, a escolha do traçado, que por um lado equilibra 

estas solicitações e que por outro lado não introduz grandes tensões na estrutura constitui um aspeto a 

ter em conta antes da escolha definitiva do traçado. Assim propôs-se os três traçados, pensando que são 

os traçados que melhor se adequam a estrutura em causa.  

Analisando os três traçados, aquilo que se pode dizer é que dos três traçados aquele que melhor se adequa 

a estrutura em causa é o terceiro traçado, isto porque, em detrimento dos dois primeiros este não com-

prime o tabuleiro, e portando não agrava os esforços nos elementos que constituem a estrutura. Dos dois 

primeiros traçados, apesar de ambos comprimirem a estrutura a primeira é mais eficiente, uma vez que 

para a mesma força de pré-esforço, nesta há uma maior otimização, graças aos desviadores posicionados 

de forma estratégica para este fim, introduzindo assim além de forças horizontais, força verticais, favo-

recendo de forma mais cabal o cumprimento do objetivo da introdução do pré-esforço na estrutura. Uma 

outra vantagem desta solução é que não é preciso preocupar com as perdas devidas às aplicações se-

quencias do pré-esforço, ou seja, havendo um único traçado, só se faz um único puxo do cabo, caso que 

não acontece com outros traçados. Nos outros traçados, deve ser levado em conta que ao puxar um cabo, 

o outro pode sofrer alongamentos, fazendo com que haja perda no pré-esforço. 

O terceiro traçado, mesmo sendo o melhor traçado, trás algumas desvantagens relativamente a constru-

ção de um maciço de ancoragem fora de estrutura, mas que facilmente se ultrapassa. Das revisões bibli-

ográficas feitas, importa salientar que, em Portugal houve pontes, com as mesmas características que 

esta em análise que foi submetida a ações de reforço onde se optou pelo terceiro traçado, isto para fazer 

valer, uma vez mais a escolha desta. 

No ponto seguinte, far-se-á, uma análise mais criteriosa destas soluções, onde será calculado as cargas 

equivalente de cada uma, e introduzido no Programa de calculo automático para se obter os resultados 

em termos de deformações e solicitações impostas e fazer uma análise comparativa mais objetiva. 
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Ainda relativamente a questão da eficiência do pré-esforço, importa salientar a importância que deve 

ser dado relativamente a excentricidade desviadores e o seu posicionamento.  Pelos dois traçados em 

que existem desviadores pode-se constatar que quanto maior for essa excentricidade maior será o angulo 

do desvio e, portanto, maior a força vertical desenvolvida, e consequentemente maior eficiência do pré-

esforço. No presente caso em estudo dado as limitações, geométricas, e porque também no primeiro 

tramo há uma passagem inferior, optou por dar uma excentricidade uniforme de 0,5 m, conseguindo 

assim alcançar o objetivo preconizado.   

 

7.4.9.2 Carga equivalente 

 

 

Fig. 7.9 – Carga equivalente para hipótese de traçado 1  

 

 

 

Fig. 7.10 – Carga equivalente para hipótese de traçado 2 

 

 

 

Fig. 7.11 – Carga equivalente para hipótese de traçado 3 
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7.4.9.3 Determinação da força P 

A força P a aplicar por cordão foi determinado de acordo com o EC2. O EC2 estipula uma força máxima 

dada pela área de cordão multiplicado pelo Tensão ultima de aço de pré-esforço-esforço. O cordão uti-

lizado tem uma área de 140mm2 e uma tensão ultima de 1860 MPa. Assim chega-se a uma força máxima 

de 209KN por cordão. 

A determinação de numero de cordão a utilizar foi feita iterativamente, chagando assim, para tramo 

central 7 cordões, enquanto que para os tramos laterais 5 cordões. 

Em termos de força P total a aplicar na estrutura referente ao traçado 1 e 2 corresponde a 1000KN para 

tramo lateral e 1500KN para tramo central. 

Relativamente ao traçado 3, a força P é de 1200 KN, correspondendo assim a 6 cordões. 

 

7.4.9.4 Escolha do traçado ótimo 

Análise dos resultados obtidos com aplicação de pré-esforço 

No Quadro 7.5 encontra-se os valores dos deslocamentos máximos em cm, nos três tramos antes e depois 

de aplicação do pré-esforço, para as duas combinações condicionantes, já abordadas na seção 5.1.5.  

Quadro 7.5 - Comparação dos deslocamentos 

 

 

Analisando os valores dos deslocamentos, podia-se escolher a hipótese de traçado 1 uma vez, que a 

mesma é que mais reduz o deslocamento. Mas na verdade a melhor hipótese de traçado é o traçado 3, 

isto porque este traçado não introduz forças horizontais na estrutura, e, portanto, não condiciona os 

esforços axiais, dito por outras palavras este traçado é a que melhor alivia as tensões na estrutura. 

 

7.4.9.5 Cálculo das perdas 

As perdas nesse sistema de pré-esforço existem, mas podem ser consideradas desprezáveis, uma vez que 

o seu valor é muito baixo. São ela a perda por entrada de cunha, perda por atrito e perda por relaxação 

de armadura. No capitulo 2, onde abordou o reforço com pré-esforço exterior, demostrou-se como estas 

perdas podem ser determinadas. Aqui sendo valores dispersáveis não se fez a sua determinação. 

 

7.4.9.6 Materialização da solução 

A materialização desta solução implica o dimensionamento acautelado da zona de ancoragem, e da sela 

de desvio, pois estas zonas estarão sujeitas a um grande esforço. A ancoragem é executada através de 

maciço de ancoragem. Urge criar maciços de amarração rígidos e não suscetíveis de sofrer deslocamen-

tos diferidos. A cedência de um apoio traduz-se numa transformação do tipo de pré-esforço externo, 

sem compressão do tabuleiro, para. interno com compressão do tabuleiro. 

 

Hip traçado 1 Hip Traçado 2 Hip Traçado 3

tramos Laterais 3 8 4 6,1 3,5

tramo central 2 9,7 4,2 7,4 7,1

Combinação
Deslocamentos 

sem pre-esforço

Deslocamento com pre-esforço
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7.4.9.7 Cordoes 

 Como já referido anteriormente os cordões a utilizar tem uma área de seção transversal de 150mm2 e 

tensão última de 1860.  

 

7.4.9.8 Sela dos desvios 

A sela de desvio é composta pelos seguintes elementos metálicos, chapa de apoio, perfil IPE e desviador. 

A chapa de apoio como o próprio nome indica, serve de apoio à sela de desvio na face inferior a viga 

principal. O perfil IPE é o elemento que vence a dimensão proposta para excentricidade. O desviador é 

o elemento metálico que promove a rotação dos cordões segundo o traçado proposto. O dimensiona-

mento dos vários elementos metálicos baseia-se na determinação dos esforços resultantes da carga apli-

cada no desviador, que posteriormente irá ser transmitida ao perfil IPE e à chapa de apoio, o qual é 

ancorada por intermédio de buchas químicas.  Não se tratando de um projeto em concreto, mas sim de 

um estudo, não se fez a determinação exata das dimensões desses elementos. A Fig. 7.12 ilustra um 

exemplo desse elemento. 

 

 

 

Fig. 7.12-Sela de desvio 

 

7.4.9.9 Maciço de ancoragem 

Após a analise cuidada das diferentes soluções do traçado do cabo para pré-esforço externo, optou-se 

pela solução que remete para construção de um maciço de ancoragem. Sendo esse maciço, um elemento 

de extrema importância para efetivar o sistema de pré-esforço externo, foi também alvo de um estudo 

aprofundado. Esse estudo baseou-se nos conhecimentos aplicados ao dimensionamento da zona de an-

coragem para estrutura de betão pré-esforçada, e conhecimentos aplicados a ancoragem de muros e ta-

ludes. 
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Assim fez-se a conciliação dos dois sistemas de modo a construir um maciço capaz de aguentar a força 

de tração, devido ao pré-esforço da ponte. Esta conciliação consiste em contruir um maciço, de dimen-

sões estrategicamente fixadas. A esse maciço aplica-se a 1ª fase do pré-esforço com ancoragem no ter-

reno. Numa 2ª fase aplica-se o pré-esforço em que ancoragem é o próprio maciço. 

Nesse maciço foi dimensionado a zona de ancoragem, tendo como base os fundamentos do dimensio-

namento de estruturas de betão armado, sujeitas a uma considerável compressão local. Esses fundamen-

tos não serão abordados nessa dissertação, porém aconselha-se a consulta. 

Todavia, fez-se o dimensionamento da ancoragem fixa no terreno, onde os pressupostos de base também 

não serão aqui espelhados, dado a quantidade de informação inerente a esses pressupostos de cálculo. 

Antes de aplicação da 1ª fase do pré-esforço é necessário fazer a verificação da capacidade de carga do 

solo, pois, esta constitui uma tarefa imprescindível, dado que a sua abdicação pode levar a rotura do solo 

abaixo do maciço, pondo em causa todo o processo da aplicação do pré-esforço. 

Para fazer esta verificação, aplicou-se os conhecimentos da Mecânica dos Solos, relativo a verificação 

da capacidade de carga das fundações superficiais, no qual foi resumido no capitulo 6. 

Dimensionamento do maciço 

Tendo em divida atenção aquilo que foi exposto no ponto anterior, fez se o dimensionamento em planta 

do maciço de modo a que respeitasse todas as condições de segurança no momento de aplicação da 1ª 

fase do pré-esforço. 

A força total que é aplicada ao maciço e depois transferida aos cabos de ancoragem, é de 1200 KN. 

Considerou-se que é solo é areia media, com peso volúmico de 19 e um angulo de atrito 35º. 

 Assim o dimensionamento do maciço foi feito iterativamente, ou seja fixou-se as dimensões em planta 

do maciço que verifica a capacidade de carga para este tipo de solo. 

Conclui-se portanto que para aquela nível de força, é preciso um B=2m  e um L=1,5 m, e de acordo com 

aquilo que foi exposto acima, tem se que Qult=2010KN, verificando assim a capacidade de carga do 

terreno solo.  

Como foi referido este maciço constitui a ancoragem da ponte reforçada. Como o nível da força neces-

sária é muito elevado, o maciço por si só, não consegue desempenhar esta função, por isso foi imple-

mentando uma solução, que consiste em ancorar este maciço no solo, através dos sistemas tradicionais 

de ancoragens. 

O dimensionamento da ancoragem que equilibre a força de tração no maciço, foi feita a partir da norma 

americana, e baseado em alguns pressupostos derivados da experiencia. 

O maciço sabe-se que estará em tração devido as solicitações imposta pelo cabo de pré-esforço. Sabe 

que de acordo com os cálculos efetuados acima, que esta força é de 1200 KN.  

O dimensionamento da ancoragem, consiste basicamente em definir o angulo que esta faz com a hori-

zontal, o comprimento da zona de amarração e da zona livre. Feito isso faz-se a verificação da capaci-

dade de carga da ancoragem. 

Assim definiu-se para este nível de tração duas ancoragens inclinadas, com um angulo de inclinação de 

30º. Sabe se que o comprimento mínimo da zona livre é 4,5 e adotou esta valor. De acordo com [31], 

para este tipo de solo a carga transmitida por metro ao terreno é de 100KN/m, assim como temos para 

cada ancoragem uma força de tração de 600 KN, multiplicou-se esta força com um fator de segurança 

de 2 e dividiu-se pela carga que é transmitida ao terreno por m, da zona de amarração, chegando assim 

a um comprimento de 12 m na zona de amarração. 

Como para cada ancoragem há uma força de 600 KN, determinou-se que é preciso 4 cordões de 15mm 

de diâmetro, resistindo assim a uma força de 834KN. 
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7.4.10  REFORÇO DAS CARLINGAS 

Engloba-se neste ponto a intervenção a efetuar nas longarinas e carlingas, bem como no contraventa-

mento. 

Os cálculos efetuados, apresentados sucintamente na secção anterior, permitem concluir que as carlingas 

serão sujeitas a um significativo agravamento de esforços, enquanto que as longarinas e os contraventa-

mentos não terão uma alteração significativa de esforços. 

Verifica-se que as carlingas, dadas as condições de fixação nas extremidades, devem ser assimiladas a 

vigas simplesmente apoiadas. No que diz respeito às longarinas o funcionamento é do mesmo tipo. 

Uma das soluções de reforço possíveis, que parece eficaz e de execução relativamente simples é apre-

sentada na Figura  Consiste fundamentalmente na colocação de cabos de pré-esforço fixos nas extremi-

dades das carlingas e atuando sobre a mesma através dos desviadores 

 

7.4.10.1 Pré-esforço externo 

Na fig, está a representação, do esquema do cabo de pré-esforço nas carlingas e as respetivas caegas 

equivalentes 

 

Fig. 7.13-carga equivalente  

 

 

A carga P foi determinada através do equilíbrio das tensões na fibra mais tracionada, dada pela 

equação: 

 𝑓𝑦𝑑 =
−𝑃

𝐴
+
𝑀𝑦 − 𝑃 ∗ 𝑒

𝑊𝑦
 (7.1) 

 

 

 

Sendo: 

𝑓𝑦𝑑 – Tensão última do aço 

𝑃 Força do Pré-esfrorço 
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𝑀𝑦 Momento fletor máxima na seção 

𝑊𝑦  Modulo de flexão 

𝑒  Excentricidade de aplicação da força em relação ao eixo neutro 

 

A aplicação da equação anterior implica o conhecimento dos diversos termos que a compõe, assim sabe-

se que: 

𝑓𝑦𝑑 = 255𝑀𝑃𝑎, 𝑀𝑦𝑚𝑎𝑥 = 751𝐾𝑁.𝑚, 𝑊𝑦 = 0.0018319𝑚3, 𝑒 = 0.5𝑚 

O único termo desconhecido é a carga P, e aplicando a equação, chega-se a uma força P de 454KN. 

Assim com foi feita para o reforço das vigas principais aqui também é utilizado cordões com uma área 

da seção transversal de 150mm2, e uma tensão ultima de 1860MPa. Assim sabe-se que um cordão tem 

que sujeitar a uma fronça Máxima de pré-esforço de 209KN.  

Como a força P necessária para auto equilibrar as solicitações nas carlingas é de 454 KN, utiliza só 2 

cabos por cada carlinga. 

Materialização da solução 

A materialização desse reforço é deferente daquela que foi aplicado no reforço das vigas principais, isto 

porque nesta a ancoragem é fixa na própria viga e não é preciso uso de perfil metálico mara executar o 

desviador uma vez que esta é fixa diretamente à carlinga. 

 

7.5 VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA APOS O REFORÇO 

O reforço da estrutura fez com que haja uma redução considerável de esforços na estrutura, no qual pode 

ser constatado no quadro 7.5. Na figura pode se ver a as barras que estão sendo referenciadas no, que 

representam os elementos mais esforçados da estrutura. A nível das carlingas também houve um abai-

xamento considerável de esforço, permitindo assim que toda a estrutura esteja em segurança. 

Quadro 7.6 - Comparação dos esforços 

Nº da 
barra 

CP CP+Pe SC CP+Pe+SC Resistência 

Ned 
(kN) 

Med 
(kN.m) 

Ned 
(kN) 

Med 
(kN.m) 

Ned 
(kN) 

Med 
(kN.m) 

Ned 
(kN) 

Med 
(kN.m 

NRd 
(kN) 

Nb,Rd,z 
(kN) 

Nb,Rd,Y 
(kN) 

6 -72 -3 583 21 -293 -11 290 10 1316 1070 1338 

16 -81 -2 179 7 -367 -12 -188 -5 1316 1070 1338 

70 103 3 
-

844 
-15 1365 34 521 19 1316 1070 1338 

80 106 2 
-

400 
-3 1416 35 1016 32 1316 1070 1338 

193 40 1 
-

362 
-6 390 2 28 -4 445 59 515 

215 54 -1 
-

384 
4 422 -3 38 1 445 59 515 

  

Interpretando o quadro conclui-se que com aplicação do pré-esforço houve uma redução considerável 

de esforços, e em algumas barras na ordem dos 50%. Assim fica verificada a segurança desse elemento 

tanto ao esforço de tração/compressão como também para encurvadura local da peça. O regulamento 

impõe outras verificações, mas aqui restringiu-se a estas, uma vez que o esforço axial é que tem maior 

preponderância.  
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8 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

8.1 CONCLUSÕES 

Existem atualmente muitas pontes metálicas espalhadas pelo mundo. Muitas dessas estruturas já não 

satisfazem as exigências ao nível da segurança estrutural, devido aos vários problemas que apresentam, 

nomeadamente a degradação decorrente da idade, a introdução de danos, e a crescente aumento das 

solicitações. 

Face ao cenário atual, em que novos investimentos são cada vez menores devido a limitações orçamen-

tais causados pelo empobrecimento do país, ficou claro que a reabilitação é uma alternativa economica-

mente viável. Por outro lado, a reabilitação pode ter potencial para melhorar economia de muitas regiões, 

dado que, preservar estas estruturas antigas, que já constituem patrimónios nacionais, pode atrair muitos 

turistas para a região.   Ficou claro que através dos processos de intervenção apresentados é possível 

recuperar essas estruturas sem ter que fazer um investimento exorbitante. 

Relativamente ao estudo da ponte centenária de Pedorido que se incidiu na inspeção, caracterização 

geométrica e mecânica, monitorização e reforço estrutural, é possível tecer algumas considerações. Pri-

meiramente fez-se a inspeção da ponte onde os resultados apontam para a reabilitação. Toda a estrutura 

está deteriorada, onde os elementos metálicos apresentam muita corrosão. Seguidamente, fez-se a ca-

racterização geométrica e mecânica e a partir destes, fez-se o modelo numérico, onde ficou concluído 

que o modelo desenvolvido é fiável, na medida em que os resultados obtidos em termos de frequências 

próprias da estrutura, a partir do modelo numérico são semelhantes aos resultados obtidos a partir da 

monitorização da estrutura. 

Aliado à reabilitação ficou demostrado que a monitorização é imprescindível, dado a sua potencialidade 

de fornecer informação de grande relevância, que permitam ter confiança nas opções tomadas no desen-

volvimento de um projeto de reabilitação. Esta confiança é sentida no desenvolvimento do projeto de 

reabilitação. Os resultados do modelo numérico são confrontados com os resultados da monitorização, 

pondo o projetista em condições favoráveis para proceder o desenvolvimento de projeto. 

Ainda dentro da monitorização ficou claro que o novo sistema de monitorização, o radar interferomé-

trico, veio dar um novo auxílio nesta área tão importante que é a monitorização. Se antes com os acele-

rómetros havia muitas limitações no que concerne o acesso à estrutura para instalar os mesmos, agora 
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com o radar interferométrico é possível colmatar esta deficiência, permitindo fazer monitorização sem 

contacto com a estrutura. 

Na sequencia desta linha conclusiva, conclui-se ainda que a reabilitação é cada vez mais exequível gra-

ças ao sistema de pré-esforço exterior. Ficou claro que um dos problemas típicos destas estruturas é a 

falta da capacidade de carga que tem a sua origem, por um lado, porque a estrutura já está muito consu-

mida pela corrosão, com uma diminuição de rigidez acentuada, e por outro lado, dado a novas exigências 

regulamentares em termos de solicitações. 

Assim, em vez de substituir os elementos metálicos, que seria uma alternativa bastante dispendiosa, 

aplica-se o pré-esforço exterior. Esse sistema de pré-esforço exterior aplicado a estruturas metálicas tem 

um funcionamento bastante semelhante ao pré-esforço aplicado a estruturas de betão, com algumas di-

ferenças que incidem no facto de que nestas estruturas o pré-esforço está a vista e, portanto, as perdas 

estão concentradas apenas nos pontos de ancoragens e nos desviadores, enquanto que nas estruturas de 

betão, o pré-esforço está embebido no betão, possibilitando uma maior ocorrência de perdas por atrito 

ao longo dos cabos. 

Ainda em relação ao pré-esforço exterior conclui-se que um adequado estudo do traçado é imprescindí-

vel na medida em que, permite otimizar e de uma forma bastante significativa este sistema. Associado 

ao traçado estão as ancoragens que necessitam de ser bem estudadas e executadas, uma vez que são de 

extrema importância para o funcionamento adequado de todo o sistema de pré-esforço. 

Relativamente ao reforço, optou-se por aplicação do pré-esforço exterior, uma vez que quase toda a 

estrutura está deteriorada, o que seria impensável substituir os elementos metálicos, porque ao fim e ao 

cabo seria igual a construir uma estrutura nova. Chegou-se ainda a conclusão que a ancoragem para essa 

estrutura fica fora da mesma, uma vez que devido ao estado da deterioração não é possível instalar 

elementos capazes de receber uma força elevada. Também conclui que o bloco de ancoragem tem que 

ser fixado no terreno através do sistema de ancoragem que é aplicado na estabilização de muros e su-

portes. Esta conclusão deriva-se pelo facto de o bloco de ancoragem estar sujeito a uma força de tração 

bastante elevada. 

Finalmente, conclui-se que esta opção de reforço é economicamente viável e possibilita assim que haja 

a circulação normal na ponte. 

 

8.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

No futuro, partindo dos resultados obtidos no âmbito desta dissertação, sugere-se   a uma exploração 

mais detalhada do reforço. Esta exploração incide na verificação dos aparelhos de apoios, na verificação 

de estabilidade dos maciços de fundações (pilares e encontros, na verificação da fadiga da ponte, na 

verificação dos efeitos de 2º ordem, na verificação mais detalhado das tensões de compressão com a 

encurvadura e no desenho e pormenorização das peças desenhadas.  
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